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Editorial
2018. Mais um janeiro chegou. Com ele chegou também um novo ano que
nos enche de esperança e nos faz esquecer alguns dos problemas que, em
maior ou menor grau, foram acontecendo na vida de todos.
Neste novo ano desejamos saúde, sucesso, paz, amor, enfim tudo aquilo
que nos faz felizes.
O mais importante é que possamos melhorar a saúde e o trabalho.

Escola Básica de Góis - Visita das Mascotes
Inês e Gaspar à Turma do 4.º Ano

Mahatma Gandhi disse:
“As suas crenças tornam-se nos seus pensamentos, os seus pensamentos
tornam-se nas suas palavras, suas palavras tornam-se nas suas ações, as
suas ações tornam-se nos seus hábitos, os seus hábitos tornam-se nos seus
valores, e os seus valores definem o seu destino”.
Da nossa parte desejamos que sejam FELIZES.
Então é tudo isso que a Equipa do Jornal Escolar vos deseja! BOM ANO.
Leonilde Garcia

TOMADA DE POSSE DA
DIRETORA DO AGRUPAMENTO

No dia 17 de janeiro, pelas 9h,
deslocaram-se à Escola Básica de
Góis as mascotes Inês e Gaspar
a fim de visitarem a turma do 4º
ano que participará no projeto de
empreendedorismo no 1º Ciclo – A
Aventura do Gaspar e Inês na Região de Coimbra.
No decorrer da atividade, o Gaspar e a Inês apresentaram aos alunos o projeto e os seus objetivos,
bem como partilharam informação
referente aos 19 concelhos envolvidos. Por fim distribuíram a cada
aluno um puzzle com o mapa dos
concelhos participantes.
Foi uma visita bastante agradável.
No dia 20 de dezembro de 2017 reuniu o Conselho Geral a fim de dar posse
à Diretora do Agrupamento, a professora Cristina Martins, para mais um mandato de quatro anos.
Desejamos-lhe os maiores sucessos, concretizações e saúde para este
novo quadriénio, assim como para a equipa que a acompanha.

DESFILE DE
CARNAVAL 2018
CONVITE
O Agrupamento de
Escolas de Góis convida toda a Comunidade a
associar-se ao Desfile de
Carnaval que se realizará
no dia 9 de fevereiro (sexta-feira), pelas 10h.
O percurso será o habitual e traduz-se no seguinte: concentração/organização na Escola Básica de Góis, seguindo-se a
Avenida Combatentes do Ultramar, a Praça da República, o Largo do Pombal, a Rua Comandante Henrique de Viena Baeta Neves, a Avenida Combatentes do Ultramar e o regresso à Escola.
Contamos com a presença de todos!
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins
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“Dia dos Clubes e Projetos”

No passado dia 5 de janeiro, realizou-se na
escola-sede do nosso Agrupamento, a comemoração do “Dia dos Clubes e Projetos”, atividade integrada no seu Plano Anual de Atividades
(PAA) e dinamizada pelos docentes e alunos
envolvidos nos Projetos e Clubes atualmente em
funcionamento.
Porque o principal objetivo de todas as atividades do PAA do nosso Agrupamento é, efetivamente, proporcionar aos nossos discentes
“uma Escola de sucesso e para o sucesso”,
que concretize a construção de uma cultura de
diálogo na Escola e desta com a comunidade,
que enriqueça a cultura e os saberes escolares,
englobando a aprendizagem nas suas diversas
vertentes, dentro e fora da sala de aula, o ponto
alto desta comemoração foi a realização de um
“Peddy-Paper Interclubes e Projetos”.
Na sua planificação e desenvolvimento, foram
definidas diversas estratégias no sentido de permitir que os intervenientes – as equipas de seis
turmas do 2º e 3º CEB – conhecessem a grande
diversidade das atividades proporcionadas pelos
vários Projetos e Clubes, bem como a mais-valia
das estratégias e aprendizagens que delas advêm no sentido de, procurando saber e sabendo
fazer, progredir como pessoa individual e coletiva.
Neste Peddy-Paper as equipas foram convidadas a cumprir algumas provas, de forma divertida e descontraída, com perguntas e desafios
tão curiosos quanto originais! A prova incluiu oito
paragens obrigatórias e teve a duração de uma
hora reforçando-se as competências de trabalho
em equipa, responsabilidade, capacidade de
liderança e, sobretudo, de convivência e competição salutar, cívica e solidária. Refira-se que

o Posto 8 - “PROJETO DOS SABORES”, para
além de Ponto de Chegada da Prova, contribuiu
também para a angariação solidária de fundos
para diversos projetos dos alunos das turmas A
e B do 9ºano. Com efeito, para além das equipas
concorrentes, todos os alunos do 2º e 3º Ciclos,
e também alguns elementos do pessoal não do-

cente, se envolveram voluntariamente e de forma
empenhada na preparação e na efetivação das
atividades desenvolvidas em cada um dos diversos Postos da Prova.
Em conclusão, pode afirmar-se que esta atividade alcançou o sucesso pleno, ambicionado por
todos os dinamizadores e participantes, quer na

consecução dos objetivos específicos a que se
propunha, quer na operacionalização do PAA do
Agrupamento segundo os eixos de intervenção
1, 2 e 3.

duzi-la e, de seguida, traduzir, de Francês para
Português, cinco palavras selecionadas pelos
elementos do Laboratório de Línguas.
Após a conclusão da atividade, percebeu-se
que a mesma foi bem aceite pelos restantes alunos da escola e que, pelas suas reações, foi tam-

bém bem executada.
O Laboratório de Línguas continuará a trabalhar, no sentido de proporcionar momentos de
entretenimento como este.

A Coordenadora dos Projetos e Clubes: Ana
Paula Varela

Dia dos Clubes e Projetos

No dia 5 de Janeiro de 2018, na Escola Básica
de Góis, organizou-se um “ pedy-paper interclubes e projetos”.
O grupo de alunos que constitui o Laboratório
de Línguas (Português /Francês), sob a responsabilidade da professora Albertina Nogueira, deu

o seu contributo com a interpretação de uma canção francesa denominada “ on écrit sur les murs”,
escolhida e coreografada pelos mesmos.
Neste pedy-paper e concretamente na prova
do Laboratório de Línguas, cada equipa participante observava a coreografia procurando repro-

Programa do Desporto Escolar
Durante o Mês de Janeiro
- ENCONTRO DO GRUPO EQUIPA DE BADMINTON - DIA 10 DE JANEIRO (TODO O DIA):
realizou-se na Escola Secundária de Arganil com
a presença dos alunos das Escolas de Arganil,
Góis, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares.
- CORTA MATO DISTRITAL - 19 DE JANEIRO
(TODO O DIA): realizou-se na Figueira da Foz,
com a presença de alunos de todas as escolas
do distrito de Coimbra.
- ENCONTRO DO GRUPO EQUIPA DE FUTSAL (INICIADO FEMININO) - 31 DE JANEIRO
(DURANTE A TARDE): realizar-se-á na EB da
Cordinha (Oliveira do Hospital), com a presença
dos alunos das Escolas da Cordinha, Góis e Oliveira do Hospital.

O laboratório de Línguas

INVERNO

Inverno, que estação tão bela! Adoramos
Neve, tão fofa como o algodão…
Vê-la cair suavemente no chão
E fazer bonecos de neve, brincar, saltar, patinar,…
Rimos à lareira, enquanto lá fora está um frio de rachar e
Numa noite de nevoeiro, no aconchego dos nossos pais,
O nosso coração aquece e palpita de felicidade!
Desejamos os maiores sucessos a todos os
participantes e docentes acompanhantes.

Alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos da EB de Alvares
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Comemoração do Dia de Reis Escola Básica de Vila Nova do Ceira - Educação Pré escolar e 1º Ciclo

No dia 8 de janeiro de 2018 fomos cantar os
Reis e desejar um Bom Ano para todos, com as
canções “Nós Somos os Três Reis “ e “Boas Festas, Boas Festas”.
No final fizemos um lanche partilhado.
Obrigada aos Pais pela colaboração.
EPE e EB1 de Vila Nova do Ceira.

Comemoração do Dia de Reis Escola Básica de Góis - Educação Pré escolar e 1º Ciclo - 8 de janeiro

Foi com esta belíssima canção que os meninos, docentes e assistentes operacionais presentearam a Comunidade Educativa e Local:
“NÓS SOMOS OS 3 REIS
Nós somos os 3 Reis
Que vimos do Oriente,

Trazer as Boas Festas
Com Paz p’ra toda a gente.
Nós somos os 3 Reis
Guiados por uma luz,
Adoramos Deus Menino
que se chama Jesus.

Nós somos os 3 Reis
Baltazar e Gaspar,
Também o Belchior
O veio adorar.
Nós somos os 3 Reis
Guiados por uma luz,

E trouxemos 3 presentes
P’ró Menino Jesus.”
ESTÃO TODOS DE PARABÉNS!
BOM ANO!

Escola Básica de Alvares - Ciências Experimentais

No dia 16 de janeiro realizou-se na EB de Alvares mais uma sessão de experiências, dinamizada pela professora Ana Varela em articulação
com a docente Ana Correia.
Desta vez aprendemos o que é a ‘difusão’ e
como é a difusão de um corante em água e em
água salgada.
Foi mais uma sessão de muitas aprendizagens!

BE/CRE - REFERENCIAL RBE: APRENDER
COM A BIBLIOTECA ESCOLAR - TIC - 2018
Esta atividade destina-se a todos os alunos do
4º ano do Agrupamento e decorrerá em 3 sessões por turma. O seu início está previsto para
o final do mês de janeiro e tem como principais
objetivos:
- Utilizar adequadamente o computador e/ou
dispositivos eletrónicos similares que processem
dados;
- Gerir a informação num computador e/ou em
dispositivos eletrónicos similares;
- Criar um documento com texto e objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa e de
análise de informação obtida na Internet sobre
um tema específico, utilizando as funcionalidades elementares de uma ferramenta de edição e
produção de documentos
Explorar diferentes formas de informação disponível na Internet;
- Pesquisar informação na Internet;
- Analisar a informação disponível de forma
crítica;
- Respeitar os direitos de autor e a propriedade
intelectual
Criar e formatar um documento com texto e
objetos gráficos, resultante de trabalho de pesquisa e de análise de informação obtida na Internet sobre um tema específico, utilizando as
funcionalidades elementares de uma ferramenta
de edição e produção de documentos;
- Criar uma apresentação multimédia simples.

Educação
Pré- Escolar de
Vila Nova do Ceira

No âmbito do Projeto da Ciências,
as crianças da Educação Pré-Escolar
de Vila Nova do Ceira, realizaram, no
dia 22 de janeiro, a experiência “Vela
sem ar”, dinamizada pela professora
Ana Paula Varela.
Esta atividade foi do inteiro agrado
das crianças, que se mostraram muito atentas, curiosas e participativas.
EPE Vila Nova do Ceira
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Desporto Escolar

- ENCONTRO DO GRUPO EQUIPA DE BADMINTON - DIA 10 DE JANEIRO
O mesmo realizou-se na Escola Secundária
de Arganil com a presença dos alunos das Escolas de Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra e Vila
Nova de Poiares.
Parabéns a todos os participantes e ao docente acompanhante!

Desporto Escolar - Corta Mato Distrital
No dia 19 de janeiro de 2018 realizou-se
na Figueira da Foz,
o Corta Mato distrital que contou com a
presença de diversos
alunos do nosso Agrupamento, que foram
premiados pelo seu
desempenho.
Parabéns a todos
os participantes, vencedores e docentes
acompanhantes.

DIVULGAÇÃO: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
DAS ESCOLAS 2018

BE/CRE - CONCURSO NACIONAL DE LEITURA: 2017/2018
Divulga-se a 1ª fase do Concurso Nacional de
Leitura 2017/2018, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Góis com a colaboração da Biblioteca Municipal de Góis e Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares.
Ler+ para vencer!
Boas Leituras.
O Professor Bibliotecário: José Santos

«Pelo segundo ano consecutivo, os estudantes
do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário vão poder decidir o que querem melhorar na
sua escola. Para isso, precisam de ter uma ideia,
reunir apoio e, claro, conseguirem os votos dos
colegas! Trata-se de um processo democrático
que acontece em cada escola.
A melhor proposta será votada no final de março.»
Os principais objetivos são:
«- Estimular a participação democrática dos
estudantes, valorizando as suas opiniões e a
sua capacidade argumentativa, de reflexão e de

mobilização coletiva, assim como o conhecimento
prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática.
- Combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente às instituições democráticas.
- Reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos estudantes.»
Podes consultar toda a informação em: https://
opescolas.pt/
PARTICIPA!

