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A Edição de maio retrata as diversas atividades que se desenrolaram no final 
do mês de abril e durante o mês de maio, nomeadamente as efetuadas em 
articulação com a CPCJ de Góis no âmbito da Campanha Nacional do Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância; as executadas nos Clubes e Projetos 
do Agrupamento; as dinamizadas pela Equipa da BE/CRE, que muito têm con-
tribuído para o desenvolvimento de diversas competências, nos diversos ní-
veis 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 dinamizadas no âmbito da come-
moração de diversas efemérides; as sessões de sensibilização dinamizadas 
pelo GAAF em parceria com o Centro de Saúde de Góis; as Visitas de Estudo 
desenvolvidas; 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 divulgamos o período de matrículas para as crianças que irão 
ingressar na Educação Pré-Escolar e no 1º ano de escolaridade, bem como a 
nossa Oferta Formativa nesses níveis de ensino.

Aproveitamos ainda para convidar toda a Comunidade para a Festa Final de 
Ano Letivo que se realizará no dia 15 de junho de 2018, na Escola-Sede do 
Agrupamento.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras!
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis: Cristina Maria dos Santos 

Martins

No âmbito da Campanha Na-
cional do Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância, no âmbi-
to do repto lançado pela Comissão 

Nacional de Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crianças e Jovens, 
foi executado um laço humano, no 
dia 27 de abril, às 12h, participan-

do toda a Comunidade Educativa, a 
quem foi distribuída uma t-shirt azul 
(alunos, pessoal docente e não do-
cente).

ESCOLA BÁSiCA DE AL-
VARES - LAçO HUMANO 
- 27 DE ABRiL

Abril 2018 – Mês da 
Prevenção dos Maus
Tratos na infância

Também na Es-
cola Básica de 
Alvares se assi-
nalou o Mês da 
Prevenção dos 
Maus Tratos na 
Infância com a 
realização de um 
laço azul em di-
ferentes formas e 
feitios.

No âmbito do mês da 
prevenção dos Maus 
Tratos na Infância, acei-
tando a proposta da 
Comissão Nacional de 
Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crian-
ças e Jovens (CPCJ) de 
Góis, no dia 27 de abril 
pelas 12h, os alunos da 
Educação Pré-escolar e 
do 1º Ciclo de Vila Nova 
do Ceira construíram um 
“Laço Humano” enver-
gando a t-shirt azul com 
a frase “Cuidar e proteger 
ajuda-nos a crescer”.

CONViTE
O Agrupamento de Escolas de Góis tem a honra de convidar V.ª Exa. para 

a FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2017/2018, que terá lu-
gar na Escola-sede, no dia 15 de junho de 2018, a partir das 18H30.

Venha divertir-se connosco!

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis
Cristina Maria dos Santos Martins
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Educação Pré-Escolar de Vila Nova do Ceira

Trabalhos do Dia da Mãe –
 inglês do 1º Ciclo

Atividades de educaçao moral e 
religiosa católica - 1º ciclo

Feira de Plantas: 
Agradecimento

Sessão de Sensibilização 
‘Alimentação e Hábitos de 
Vida Saudável’
9 de Maio de 2018 na BE/CRE

Atividades de Educaçao Moral e Religiosa Católica - 1º ciclo

Atividades de Educaçao Moral
e Religiosa Católica - 1º ciclo

Desafio “Terra O Planeta 
nas minhas mãos” - 
Alunos vencedores

Provérbios sobre a alimentação ex-
plorados no 1º ano, relativos à temática 
“as ofertas de Deus”. A disciplina fez a 
circulação dos “fundos de documentos” 
criados e a pequena exposição ficou 
patente em Vila Nova do Ceira.

Publicam-se as imagens da “Árvore dos talen-
tos”, realizada pelos alunos do 1.º ciclo de Góis.

Anexo informação sobre as soluções e resulta-
dos do desafio lançado aos alunos pela docente 
Ana Varela, no âmbito das desejáveis ações de 
preservação do Planeta em que vivemos.

Parabéns aos alunos vencedores, que serão 
distinguidos com prémios:

Ana Bandeira - 9ºA; Ana Rosa - 9ºA; Valério 
Carvalho - 9º B

No âmbito das atividades experimentais, no 
dia 30 de abril, a professora Ana Varela, levou às 
crianças da Educação Pré-escolar de Vila Nova 
do Ceira, diversas questões:

- Como sentir o ar no próprio corpo?
- Como obrigar o ar a fazer barulho?
- Será possível ver o ar?
- Criar armadilhas para apanhar o ar!
Para obterem respostas para as questões a 

professora e as crianças realizaram diversas ex-
periências que foram do inteiro agrado de todas.

Para o Dia da Mãe, as crianças do 3º e 4º anos, 
de todas as escolas do Agrupamento realizaram 
diversos trabalhos para ofertar à Mãe.

A Direção do Agrupamento de Escolas de 
Góis agradece a todos aqueles que colabora-
ram e contribuíram (Pessoal Docente e Pes-
soal Não Docente, Alunos, Pais/Encarregados 
de Educação e Comunidade em geral) para o 

Sucesso da Feira de Plantas, que decorreu nos 
dias 3 e 4 de maio.

Bem Hajam!
A DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCO-

LAS: Cristina Martins

Sessão de sensibilização/ informa-
ção sobre o tema, destinada aos alu-
nos das turmas do 7º ano, dinamiza-
da pelo Enfermeiro Alexandre Vieira e 
organizada pelo GAAF/PES.

Atividade realizada com os alunos do 
1.º ciclo de Góis e Vila Nova do Ceira, “as 
crianças são a luz do mundo,” lembrando as 

lanternas dos exploradores, para abordar o 
tema de introdução à Bíblia e a organização 
da Igreja.
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Escola Básica de Alvares - 
Comemoração do Dia da Mãe

Comemoração do Dia da Mãe na 
Escola Básica de Vila Nova do Ceira

POEMAS - TURMA DO 5º B

As mães dos alunos de Alvares foram à esco-
la, onde foram surpreendidas por um lindo vídeo, 
realizado pelos seus filhotes e pela professora 
Ana... 

Receberam vários miminhos e emocionaram-
se com a dedicação demonstrada pelos seus 
mais que tudo!

Foi uma tarde divertida, onde o amor e a ternu-
ra não faltaram, assim como as lágrimas.

É, e será sempre, um amor para a vida toda.
Feliz Dia da Mãe!

Na EB de Vila Nova do Ceira, para assinalar-
mos o dia da Mãe reutilizámos alguns materiais 
e fizemos uma jarra e uma flor a partir de frascos 
usados e de caixas de ovos. Ficaram lindíssimas! 
As mães gostaram do miminho e nós gostámos 
de o oferecer.

Poemas elaborados pelos alunos do 5º B na aula de Português e Oficina de Leitura e 
Escrita Criativa.

O poema da Rachel Buzaglo “É difícil”, foi escrito por ela em casa.

DIVULGAÇÃO: 
Oferta Formativa 2018/2019 – 

Educação Pré-Escolar

DIVULGAÇÃO: 
Oferta Formativa 2018/2019 – 1º Ciclo

BE/CRE: VENCEDOR DO DESAFIO 
DA BE/CRE Nº 16

Parabéns!

Nos dias 10 e 11 de maio, a docente de EMRC 
e os alunos de Alvares e de Vila Nova do Ceira 
do 1º Ciclo comemoraram o Dia da Espiga. 

Em Alvares contaram com a colaboração da 
docente Filomena Geraldes. Após a explicação 
do significado do Dia da Espiga e de constitu-
írem o seu ‘raminho’, seguiu-se a entoação da 
canção “o girassol”, também com a ajuda do 
“jardineiro”.

Comemoração do 
Dia da Espiga – 
Educação Moral e 
Religiosa Católica
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Jogos de futsal iniciadas 
feminino – 2 de maio de 2018

Desporto Escolar: 
Final Distrital de Badminton

Visita de Estudo a Lisboa da Educação
Pré-Escolar e do 1º ciclo

Visita de Estudo à Quinta Pedagógica “O Caracol”

Educação Pré-Escolar 
de Vila Nova do Ceira

GAAF: Animação de Recreio – 
Escola Básica de Góis

No dia 16 de maio de 2018, os meninos da 
Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo realizaram 
uma visita de estudo a Lisboa onde tiveram a 
oportunidade de visitar o Museu Berardo e o Tea-
tro Nacional de São Carlos. Esta visita desenvol-
veu-se no âmbito da Formação realizada pelas 
docentes na área da Educação Artística, tendo 
a Gulbenkian ofertado as entradas em ambos os 
espaços e o transporte.

No Museu Berardo, as crianças realizaram 
uma viagem pela Arte onde conheceram e des-
cobriram diversos artistas e as suas obras ao 
longo do tempo.

Após este momento cultural, todos almoçaram 
no espaço verde exterior ao Museu seguindo-se a 
viagem para o Teatro Nacional de São Carlos. No 
percurso, todos observaram o Mosteiro dos Jeró-
nimos que foi declarado Monumento Nacional em 

1907 e, em 1983, a UNESCO classificou-o como 
Património Cultural de toda a Humanidade.

No Teatro de São Carlos, os diversos grupos 
ficaram a saber que existe um Coro que inter-
preta um grande repertório operístico e coral-
sinfónico e uma Orquestra Sinfónica Portugue-
sa, cuja origem remonta a 1993. Os mesmos 

dirigiram-se ao Salão Nobre onde assistiram ao 
ensaio da orquestra, que contou com alguns dos 
seus elementos. Findo este momento musical, 
os meninos dirigiram-se ao Salão de Ópera onde 
apreciaram o teto com o seu enorme candeeiro, 
as fachadas e o camarote real, que foi visitado 
por todos.

No final, a senhora, que acompanhou os gru-
pos, contou a histórias do Teatro que envolveu 
os reis, rainhas, príncipes e princesas da história 
do nosso país.

Os meninos despediram-se e regressaram a 
casa felizes por terem vivido um dia diferente!

Cristina Martins

No dia 16 de maio 
os alunos da Edu-
cação Pré-Escolar e 
do 1º Ciclo da EB de 
Vila Nova do Ceira 
e da Educação Pré-
Escolar de Góis, re-
alizaram uma Visita 
de Estudo à Quinta 
do Caracol, inserida 
na Quinta da Con-
raria.

Com esta visita as crianças puderam ver e 
aprender mais sobre os animais e a sua alimen-
tação, as plantas e o trabalho no campo.

Após o almoço, as crianças brincaram e diver-
tiram-se no parque infantil.

No âmbito da 3ª VARZEARTES 2018, as crian-
ças do grupo da Educação Pré-Escolar de Vila 
Nova do Ceira participaram na Exposição Cole-
tiva “Cruzamento de Olhares”, organizada pela 
Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova 

No dia 2 de maio realizaram-se em Góis os 
jogos de Futsal Iniciadas Feminino.

As nossas jogadoras estão de parabéns, 
pois demonstraram grande determinação nos 
jogos que realizaram, tendo alcançado a 1ª vi-
tória nesta competição.

Esperando a confirmação, a equipa da Es-

No passado dia 9, realizou-se no 
pavilhão ginnodesportivo de V. N. de 
Poiares a final distrital de badminton 
no escalão de infantil B. De Góis, 
participou a aluna Ana Catarina José 
que, apesar de ter “lutado de forma 

cola de Góis, tal como a Escola da Cordinha, es-
tão apuradas para a Final Distrital.

honrosa”, não conseguiu ultrapassar a 
fase de grupos. Como árbitros, o alu-
no Roberto Rosa e a aluna Lara Nunes 
representaram o nosso Agrupamento.  
Divertiram-se e honraram o bom nome 
da nossa escola. 

do Ceira.
Cada criança pintou uma tela que pode ser 

apreciada na exposição que está a decorrer na 
Capela da Costeira, em Vila Nova do Ceira até 
ao dia 27 de maio. 

O Dia Mundial do Brincar – 28 de maio de 2018 
– celebra o artigo 31.º da Convenção sobre os 
Direitos da Criança das Nações Unidas, refor-
çando que BRINCAR é um direito. Relembra que 
o BRINCAR é uma fonte inesgotável de alegria, 
uma atividade fundamental para o desenvolvi-
mento do ser humano, essencial para a saúde 

física e mental. Foi nesta perspetiva que, no dia 
10 de maio de 2018 a equipa técnica do Institu-
to de Apoio à Criança (IAC) – Fórum Construir 
Juntos dinamizou uma atividade de animação do 
recreio, dirigida aos alunos da EPE e 1º CEB da 
EB de Góis. Foi uma alegre brincadeira! 

A Psicóloga Joana Simões


