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Eis que se iniciou o 3º e último período do corrente ano letivo!

A Edição de abril retrata algumas das atividades que se desenvolveram 
nos diversos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento, nomeadamente 
as efetuadas no âmbito da articulação entre a Educação Pré-Escolar e o 1º 
Ciclo; as executadas nos Clubes e Projetos do Agrupamento; as dinamizadas 
pela Equipa da BE/CRE, que muito têm contribuído para o desenvolvimento 
de competências ao nível da leitura e da escrita das crianças e jovens, nos di-
versos níveis de ensino; as concretizadas no Desporto Escolar, destacando-se 
o espírito competitivo e o fair-play revelados pelos discentes participantes; as 
efetuadas na Oficina da Leitura e Escrita Criativa; as Exposições apresentadas 
no Agrupamento; o Orçamento Participativo da Escola, pela participação ativa 
dos alunos; e, todo o trabalho diário efetuado nos diversos níveis de ensino do 
Agrupamento, no sentido de proporcionar a todos os alunos, uma formação 
integral e desenvolver a criatividade, a autonomia e a responsabilidade.

Nesta Edição aproveitamos para divulgar o período de matrículas para as 
crianças que irão ingressar na Educação Pré-Escolar e no 1º ano de escolari-
dade, bem como a nossa Oferta Formativa nesses níveis de ensino.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras!

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis: Cristina Maria dos Santos 
Martins

No dia 22 de março os alunos 
da Educação Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo de Vila Nova do Ceira, reali-
zaram uma atividade de articula-

ção denominada “Leitura Partilhada”.
As crianças do Jardim de Infância 

apresentaram a história “O Cuquedo”, 
à qual associaram uma atividade liga-

da à Matemática.
Os alunos dos 1º 2º 3º e 4º anos 

leram para todos os colegas a história 
“O Segredo de Melita”, à qual também 

Na 2ª sessão da formação, realizada na EB de Alvares, no dia 10 de abril de 
2018, os formandos do 4º ano praticaram:

- Formatação de texto (word);
- Parágrafos;
- Corpo, fonte, e cor de letra;
- Introdução à pesquisa e transferência segura na internet;
- Direitos de autor;
- Pesquisa de imagens na internet;
- Colagem de imagens no documento e respetivo posicionamento;
- Guarda de ficheiros e encerramento;
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Educação Pré- Escolar de Vila Nova do Ceira

Feira de 
Minerais e de 
Fósseis - 16 e 
17 de abril

Agrupamento de Escolas de Góis Continua a Associar-se 
à Iniciativa - banco Alimentar Contra a Fome de Coimbra 
- Campanha Papel Por Alimentos

Chegaram os 
nossos azulejos.

Ficaram LIN-
DOS!!...

Ariana

João Lucas Maria Carolina Luis Salvador Violeta Marco

Beatriz Bruno Carminho Carolina David Dinis Diogo

Para que todas/os possamos contri-
buir para uma causa tão nobre como a 
luta contra a fome, bem como para um 
Ambiente melhor, deixamos a presente 
informação.

O papel que possuam poderá ser en-
tregue na Escola devidamente acondi-
cionado em sacos de plástico.

CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO 
E COLABORAÇÃO DE TODAS/OS!

Nos dias 16 e 17 de abril decorreu na BE/
CRE a feira de minerais e fósseis coordenada 
pelo Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais. Nestes dois dias, os alunos, das 
diversas turmas, visitaram-na e contactaram com 
diversos minerais.
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Leitura Partilhada – Escola básica de Vila Nova do Ceira 

“biscoitos da Náná”

CLUbE dE LÍNGUAS

associaram uma atividade matemática.
Todos participaram com muito empenho e in-

teresse tendo esta atividade decorrido de uma 
forma muito agradável pelo que iremos repetir 

no 3º período.
As Docentes 

Ana Lages 
Paula Santos

Somos um pequeno Clube constituído por seis 
alunas, Joana, Mª Rita, Mafalda, Soraia, Eva e 
Daniela da turma A do 6º ano. Os discentes da 
turma B do 6º ano e os das duas turmas do 5º 
não puderam fazer parte deste Clube, uma vez 
que o horário do seu funcionamento não é com-
patível com o próprio horário das referidas tur-
mas. Este funciona, quinzenalmente, desde o 
início do ano lectivo, à quinta-feira, das 12.05h 
às 12.50h, tendo sido dinamizado pela nossa 
professora de Inglês, Isabel Botequilha.

Neste 2º período, a partir do dia 11 de Janeiro, 
semanalmente, temos mais uma docente con-
nosco, a professora de Português, Rosa Cosme. 
Além destas duas professoras, também nos tem 
ajudado a concretizar algumas das actividades 
referidas a docente Fátima Figueiredo, colocan-
do ao nosso dispor materiais diversos e ideias 
muito interessantes.

Várias actividades têm sido desenvolvidas 
no âmbito de várias festividades, como o Na-

tal (elaboração de postais), Dia de S. Valentim 
(com mensagens alusivas, em língua inglesa e 
afixadas num “estendal” na BE/CRE), Dia do Pai 
(redacção de mensagens dirigidas aos nossos 
pais e registadas num postal com o desenho de 
uma camisa, gravata e colete e ainda a feitura 

de porta-chaves coloridos, também com formato 
de gravata) e, até ao momento, a fim de relem-
brar a Páscoa, uma espécie de peddy paper, de 
modo a que descubramos e possamos saborear 
um ovo gigante de chocolate, escondido em de-
terminado lugar do Agrupamento, pelas nossas 

professoras.
No próximo período, outras actividades serão 

desenvolvidas, tendo sempre em conta os objec-
tivos do referido Clube.

O Clube de Línguas

Hoje a nossa manhã ficou mais doce!
A mãe Catarina foi ensinar-nos a fazer bis-

coitos. Ficaram tão bons que partilhamos aqui a 
receita. 

É claro que os saboreámos ao lanche!...

Biscoitos da Náná
Ingredientes: (para muitos biscoitos)

8 ovos
400 g de açúcar
3 dl de azeite morno
1400 g farinha
2 colheres de sobremesa de fermento em pó
2 colheres de chá de canela

Preparação:

Ligue o forno a 180ºc. Bata os ovos com o 
açúcar e adicione-lhes o azeite morno, alternan-
do com a farinha. Por fim acrescente o fermento 
e a canela.

Passe as mãos por farinha e molde a massa 
em biscoitos com a forma de esses. 

Disponha-os num tabuleiro  polvilhado com 
farinha. Leve-os ao meio do forno, a cozer, por 

12 minutos.
Sirva os biscoitos frios.

Bom apetite!

Educação Pré- Escolar de Vila Nova do Ceira

17 de abril de 2018

continuação da pág. 1
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vez que incluíam as assinaturas dos proponen-
tes e apoiantes, assim como a orçamentação 
explícita, referindo as características do material 
a adquirir, onde o adquirir e o seu transporte e 
instalação.

A Coordenadora local, Esperança Costa, con-
vocou todos os alunos que elaboraram as pro-
postas para uma reunião no dia seis de março, 
para lhes agradecer o interesse, a participação 
e apresentar todas as propostas elaboradas, cla-
rificando a decisão sobre a sua aprovação. Após 
esta reunião, os alunos passaram à divulgação 
das suas propostas.

No dia vinte e três de março realizou-se a vo-
tação, sendo a comissão eleitoral composta pela 
professora Filomena Geraldes e dois estudantes 
que asseguraram o regular funcionamento das 
mesas de voto (Ivo Dias, do 9ºA e Diana Ban-
deira, do 8ºB).

Após a votação apuraram-se os seguintes re-
sultados:

Considerou-se que esta atividade se enqua-
drou na prática da cidadania num processo “parti-
cipado, individual e coletivo, que apela à reflexão 
e à ação sobre os problemas sentidos por cada 
um e pela sociedade. O exercício da cidadania 
implica, por parte de cada indivíduo e daqueles 
com quem interage, uma tomada de consciência 
[…]. A cidadania traduz-se numa atitude e num 
comportamento, num modo de estar em socie-
dade que tem como referência os direitos huma-
nos, nomeadamente os valores da igualdade, da 
democracia e da justiça social. […] a educação 
para a cidadania visa contribuir para a formação 
de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 
que conhecem e exercem os seus direitos e de-
veres em diálogo e no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.” 
(in “Educação Para a Cidadania - Linhas Orien-
tadoras; DGE”).

Esta atividade fomentou o trabalho das com-
petências-chave: linguagens e textos; informa-
ção e comunicação; raciocínio e resolução de 
problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; autonomia 
e desenvolvimento pessoal, indo ao encontro do 
preconizado no documento “Perfil dos alunos à 
saída da Escolaridade Obrigatória”, do Ministério 
da Educaão.

A Coordenadora Local agradece o envolvi-
mento e a participação de todos os alunos do 3º 
ciclo nesta atividade. 

A Coordenadora Local do OPE
Esperança Costa

Nomecedário Referencial RbE | ACbE - 
Literacia da Informação - Escola de Alvares

Orçamento Participativo de Escolas

desporto 
Escolar: 
Segunda Jorna-
da de Futsal

A é o Afonso que anda sempre sonso;
B é a Bruna com dores na coluna;
C é o Constantino que bebe cerveja sem 

tino;
D é o Daniel que é muito fiel;
E é a Emília que gosta de mudar a mobília;
F é a Francisca que nas curvas faz faísca;
G é o Guilherme que coça a derme;
H é o Humberto que anda “armado em chico 

esperto”;
I é a Irina que é uma bela menina;
J é a Joana que gosta de banana;
K é o Kim que gosta dos Xutos e do Tim;
L é a Liliana que adora a sua cama;
M é a Maria, a malandra troçou da tia;
N é o Nascimento que está sempre no aque-

cimento;
O é a Olga que está despedida, mas acha 

que está de folga;
P é a Paula que se fechou dentro de uma jau-

la;
Q é o Quimbé que há uma semana que não 

lava o pé;
R é a Rita que leva uma pica e fica aflita;
S é a Sara que mais parece uma arara;
T é o Tiago que se atirou para o lago;
U é o Urbano que aprende no piano;
V é a Vitória, a tal da “vitória acabou-se a his-

tória”;
X é o Xavier que anda sempre a lamber a co-

lher;
Y é a Yara que tem uma grande tiara;
Z é a Zulmira que com o Manuel dança o 

vira.
Trabalho realizado por: Leandro   5ºB

Fériascedário
A é o avião que me leva até ao Japão;
B é o barco que à volta do mundo faz um 

arco;
C é a China que me proporciona adrenalina;
D é a dançar sempre que estou a viajar;
E foi o elogio brasileiro que eu recebi no Rio;
F é a felicidade quando vou ao Aquaparque;
G é a gaivota que, na ria de Aveiro, me trans-

porta;
H é a humorista que vai de férias com o ca-

mionista;
I é a Inês que experimentou um restaurante 

chinês;
J é a Joana que adora split de banana;
K é a Kiara que secou o Saará;
L é Lisboa para onde vou “numa boa”;
M é Macau onde bebo cacau;
N é a natação, praticada no verão;
O é o Oceanário, dos peixes mostruário;
P é o poeta que adora andar de bicicleta;
Q é o Quebeque, onde comi um queque;
R é o rapaz que, para o piquenique, leva um 

cabaz;
S é Singapura onde se pratica aquicultura;
T é o Tibete e o monte Evereste;
U é a Ucrânia para onde vai a Vânia;
V é o Verão, um grande amigão /brincalhão;
W é o Windsurfista que vi na crista;
X é o Xavier que só come gelado com colher;
Y é o Yo-yo que levo sempre para onde vou;
Z é a Zuna que viu na praia a amiga Luna;
Trabalho realizado por: Ana 5º B

Escolacedário
A é o aluno, quase sempre inoportuno;
B é de brilhante, estudioso, muito inteligente;
C é de caneta, que às vezes serve de chu-

peta;
D é o Daniel, um aluno que escreve fora do 

papel;
E é a escola, que nos leva à vitória!
F é estudar e fazer para tudo vencer;
G é ganhar, aprendendo a aceitar;
H é o hábito, que torna tudo rápido;
I é a inteligência que está ligada à ciência;
J é a Joana, tão esperta como a Ana; 
K é a Karina que estuda com a Albertina;
L é a lição, que aceitamos como uma mis-

são;
M é o teu manual, o livro que é o teu canal;
N é a nota que recebes sem batota;
O é a ordem que permite não haver desor-

dem;
P é o papel, nem que seja na literatura de 

cordel;
Q é o quadro, onde aplico a régua e o es-

quadro;
R é a Raquel, que, no teatro, desempenha o 

seu papel;
S é a sebenta que, no estudo, nos sustenta;
T é a televisão que umas vezes ajuda e outras 

provoca confusão;
U é o um, uma vida, uma escola, um rumo;
V é a verdade: “na escola todos têm uma 

oportunidade”;
W é a Web onde posso ver Zagreb;
X é a Xana que nunca mais sai da cama;
Y é Yara que nunca estudara;
Z é a Zélia que estuda na Argélia;
Trabalho realizado por: Rachel Buzaglo 5º B

No dia 17 de abril realizou-se a terceira e úl-
tima sessão da atividade destinada aos alunos 
do 4º ano da EB de Alvares, na qual os forman-
dos receberam informação sobre as principais 
funcionalidades da ferramenta Power Point, 
tendo executado individualmente apresenta-
ções sobre o Sistema Solar.

Os professores:
Jorge Pereira
José Carlos

Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas 
de Góis aceitou participar em atividades no 
âmbito do Orçamento Participativo da Escola 
(OPE), que decorreram durante o 2º período. 
A professora Esperança Costa, Coordenadora 
Local do OPE, informou que, após a divulga-
ção do mesmo entre os alunos e professores, 
foram apresentados para análise seis projetos, 
que identificaram claramente uma melhoria 
pretendida na escola.

As propostas foram entregues, até ao final 
do mês de fevereiro, presencialmente, na se-
cretaria da Escola Básica de Góis. As mesmas 
estavam consoante o definido no Despacho n.º 
436-A/2017, especialmente quanto ao serem 
subscritas, individualmente, por um estudante 
proponente, ou em grupo, por um máximo de 
cinco estudantes: serem apoiadas por, pelo 
menos, cinco por cento dos estudantes do 
terceiro ciclo do ensino básico (3º CEB) que 
frequentem a escola (cerca de quatro alunos 
em setenta e sete que perfazem o total dos 
alunos do 3º CEB) sendo claramente identifi-
cados pelo seu nome, número de estudante e 
assinatura.

Os projetos apresentados apresentavam as 
seguintes sugestões de melhoria:

Proposta um - A aquisição persianas “black 
out”, para salas de aula, apresentada por alu-
nos do 8ºA.

Proposta dois - - A aquisição de uma mesa 
de ping pong para a sala de alunos, apresenta-
da por alunos do º A.

Proposta três - A aquisição de bancos de jar-
dim, por um grupo de alunos do 8ºA.

Proposta quatro- A aquisição de uma guilho-
tina suficientemente grande para cortar carto-
linas e de uma plotter de corte, por um aluno 
do 9ºA. 

Proposta cinco - -Aquisição de quatro ta-
blets, por um grupo de alunos do 7ºB.

Proposta seis - -Aquisição de equipamento 
para o laboratório de Físico-Química, por um 
grupo de alunos do 7ºB.

Todas as propostas foram aprovadas, uma 

No dia 18 de abril realizou-se a segunda Jor-
nada de Futsal (iniciadas femininas), na Escola 
da Cordinha, em Oliveira do Hospital.

Os resultados das classificações traduziram-
se no seguinte:

- jogo 1: EB Oliveira do Hospital 0 - AE Góis 0
- jogo 2: EB Cordinha 4 - AE Góis 0
Foi uma bela tarde desportiva, com os jogos a 

serem disputados até ao fim, estando neste mo-
mento em 2º lugar do grupo.

As jogadoras da jornada foram a Margarida 
Bandeira (9ºA) e a Bruna Inglês (9ºB).

A próxima jornada será em Góis, no dia 2 de 
maio, onde serão divididas as equipas que esta-
rão na final distrital.

A Equipa do Desporto Escolar


