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16 de Outubro é o 
Dia Mundial da Alimentação.

Título

A Terra Treme

Mais uma edição do nosso jornal, motivo de muita alegria para to-
dos que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Góis.

Nesta edição irão encontrar variadas notícias sobre:  a comemora-
ção do Dia da Alimentação pelo Agrupamento, atividades dinamiza-
das pela/na Biblioteca Escolar, projeto da BE “Conta-me Histórias”, 
Projeto Natação Escolar, simulacro “A Terra Treme” no Agrupamento, 
notícias de atividades feitas na escola de Alvares, entre outras .

Agradecemos aos alunos e professores pelo empenho, criatividade 
e dinamismo na elaboração de mais um exemplar do nosso jornal.

Boa leitura!
Cláudia Carvalho

No dia 5 de novembro, pelas 11h05m, a “Terra tremeu” … na esco-
la realizámos o exercício de sensibilização para o risco sísmico. Esta 
iniciativa foi promovida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e 
procura chamara atenção para o risco sísmico e para a importância de 
comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de 
sismo, mas que podem salvar vidas.

Após o sinal de alarme, TODOS respeitaram as indicações, cumprin-
do as regras durante um minuto: baixar, proteger e aguardar! 

Cláudia Carvalho

Texto 

Esta comemoração, que teve 
início em 1981, é atualmente cele-
brada em mais de 150 países como 
uma importante data para cons-
ciencializar a opinião pública sobre 
questões relativas à nutrição e à 
alimentação. 

Em 16 de Outubro de 1945 ocor-
reu a fundação da FAO (Food and 
Agriculture Organization), Organi-
zação das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura. Para a 
FAO, o objetivo mundial de alcan-
çar a Fome Zero até 2030 não pode 
ser atingido sem abordar a relação 
entre a segurança alimentar, o de-
senvolvimento rural e a migração. 
O investimento em desenvolvimen-
to rural sustentável, a adaptação à 
mudança climática e os meios de 
subsistência resilientes nas zonas 
rurais é uma parte importante da 
resposta mundial ao atual desafio 
da migração.

Para assinalar esta data, o 
Agrupamento de Escolas de Góis, 
através do Departamento de Mate-
mática e Ciências Experimentais, 
Biblioteca Escolar, Projeto Eco-
-Escolas, ADIBER e alunos dos 8º 
e 9ºanos, dinamizou várias ativida-
des com vista uma sensibilização 
da comunidade escolar.

No período da manhã (das 10 
horas às 10h30min), as atividades 
decorreram na entrada da Escola, 
corredor e no telheiro (feira de pro-
dutos vegetais; cozinhar de modo 
saudável; filmes; caça ao tesouro; 
construção da maçã mensageira da 
boa alimentação e partilha de um 
lanche de alimentos saudáveis). 
Durante a tarde foram dinamizadas 
atividades para os alunos do 1º ci-
clo e Pré-Escolar de Góis, no âmbi-
to das Ciências Experimentais.

É de salientar que todas as ini-
ciativas decorreram conforme o pla-
neado devido ao trabalho colabora-
tivo de toda a comunidade escolar. 

Os docentes do Departamento 
de Matemática e Ciências Experi-
mentais
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SEMANA DA ALIMENTAÇÂO

Título

Dia da Alimentação

Atividade de Experiências Expe-
rimentais – Gomas Saudáveis

“Exercício de prevenção do 
risco sísmico A TERRA TREME”
Simulacro de Sismo

Atividade de expressão plástica, realiza-
da no âmbito do direito à liberdade de ex-
pressão e da luta contra o racismo, dinami-
zada pela docente Sandra Mortágua com o 
grupo de alunos do 5º e 6º ano da disciplina 
de EMRC - EB de Góis

O Projeto Educativo do Agrupamento de Esco-
las de Góis define na sua missão: promover a for-
mação integral dos seus alunos, a qualidade dos 
serviços prestados, bem como garantir a igualda-
de de oportunidades, na frequência, no acesso e 
no sucesso educativo.

No ano letivo de 2016/2017 nasceu o Projeto do 
Ensino Experimental das Ciências/ Ciências Expe-
rimentais destinado aos alunos da Educação Pré-
-Escolar e 1º Ciclo e tendo por finalidade:

• Criar mais uma oportunidade de promoção e 
desenvolvimento de atitudes e qualidades pes-
soais dos alunos, na medida em que as atividades 
experimentais nas ciências representam o encon-
tro entre a criança e um determinado fenómeno, 
que ela tentará compreender ou com o qual irá 
interatuar;

• Incentivar o envolvimento dos alunos, em con-
texto de grupo-turma, para a aquisição de novos 
saberes, partilhando as suas experiências familia-
res e dúvidas pertinentes.

• Introduzir a noção de pesquisa, ou seja, des-

coberta, pelas crianças, através das suas próprias 
ações e da sistematização das observações atra-
vés do seu pensamento;

• Motivar para a resolução de problemas, des-
coberta e aprendizagem (ideias e conceitos de 
Ciência), para que a criança adquira uma série 
de aptidões, nomeadamente hábitos de trabalho 
científico e atitudes científicas.

No primeiro ano de implementação deste pro-
jeto, e ao longo das várias sessões, foram notó-
rios a adesão e o envolvimento dos alunos, em 
contexto de grupo-turma, aos novos saberes, par-
tilhando as suas experiências familiares e dúvidas 
pertinentes, desde a perceção da Ciência Experi-
mental e do papel do experimentador (Cientista), 
do papel do cientista na procura do conhecimento/
saber, através da realização de experiências em 
laboratório, ao processo de descoberta e aprendi-
zagem de ideias e conceitos de Ciência.

A recetividade às diferentes atividades, a pre-
visão dos resultados a obter quando questiona-
dos antes da realização experimental, o envolvi-

mento durante o desenvolvimento experimental 
e a observação dos resultados conducentes às 
conclusões, revelaram um claro potencial destas 
crianças para a descoberta e interpretação dos 
fenómenos que as rodeiam e que fazem parte 
do seu quotidiano. A melhor prova do que ficou 
exposto é, sem dúvida alguma, a sua capacidade 
para explicar e responder às questões colocadas 
sobre as sessões anteriores, e a vontade de repe-
tir, isto é, a intenção de voltar a experimentar em 
Família e com os seus materiais do dia-a-dia. Foi, 
portanto, bastante gratificante, poder orientar os 
primeiros passos destas crianças, no seu desen-
volvimento científico, através da experimentação, 
e no seu raciocínio baseado nos resultados e evi-
dências observados.

Concluiu-se assim que, de uma forma geral e 
até mesmo promissora, durante os dois primeiros 
anos de funcionamento deste projeto, as crianças 
adquiriram uma série de aptidões, nomeadamente 
hábitos de trabalho científico e atitudes científicas, 
justificando a continuidade do projeto do Ensino 

Experimental das Ciências/ Ciências Experimen-
tais.

E para que este seja efetivamente um projeto 
para as crianças, no seu espaço e ao seu gosto, 
neste novo ano letivo, a Sala Azul, uma das salas 
de aulas do edifício do JI/1º CEB da escola-sede, 
foi equipada com o material de laboratório dispo-
nível para a lecionação das atividades associadas 
às temáticas de Estudo do Meio.

Ao longo do ano, serão expostos, na mesma 
sala, os registos/relatórios das atividades realiza-
das, após a reflexão sobre as mesmas em espaço 
e tempo próprios, para que todas as dúvidas se-
jam esclarecidas e todas as aprendizagens sejam 
consolidadas.

Ainda ao longo do primeiro período escolar e 
dentro dos recursos aí disponíveis, serão envida-
dos esforços para que as Sala das Ciências Ex-
perimentais da Escola do JI/1ºCEB de Vila Nova 
do Ceira e da Escola do 1ºCEB de Alvares sejam 
uma realidade e ao gosto de todos os intervenien-
tes.

A semana da Alimentação foi intensamente vi-
venciado por todas as crianças, que decorreu do 
dia 8 a 20 de outubro.

As crianças interiorizaram hábitos e regras de 
uma alimentação saudável, e também ficaram a 
saber quais os alimentos que devemos sempre 
comer e aqueles que não se devem comer.

As atividades realizadas em contexto de sala 
de aula foi motivo de alegria, satisfação e de no-
vas aprendizagens; visitamos a feira, fizemos um 
sumo de laranja que nos deliciamos a bebe – lo 
ao lanche, descobrimos e saboreamos frutos de 
outono e outras atividades muito interessantes.

EPE de Góis.

No dia 16 de outubro de 2018, os alunos da 
E.B de Alvares fizeram atividades relacionadas 
com o Dia da Alimentação.

Durante a manhã trabalharam a história: 
“Caldo da Pedra”e terminaram a pera que fun-
ciona como porta-recados para colocar no frigo-
rífico lá de casa.

Cada aluno trouxe uma receita saudável, 
explicou-a e foi elaborado um cartaz que foi afi-
xado na sala de aula.

Da parte da tarde, os alunos e a professora 
foram até ao refeitório para preparar as espeta-
das de fruta, tão aguardadas!

Lavaram-se as mãos, os alunos sentaram-se 
à volta da mesa redonda e começaram a des-
cascar a fruta que não precisava de faca.

A dona Rute, a dona Ana e a professora Mar-
garida descascaram as frutas que tinham de 
ser com a faca e cortaram-na aos bocadinhos.

De seguida foi entregue a cada um, um pau 
de espetada e começaram a colocar os peda-
ços de fruta até ficar cheio. Como a fruta era 
muita fizeram-se duas espetadas.

Quando as espetadas ficaram prontas e colo-
ridas comeram-se em convívio.

Estes momentos do dia foram fantásticos.
Texto coletivo elaborado pela turma A da EB 

de Alvares

Texto

Atividade do CAF – Dia da Alimentação
Os alunos da EB de Alvares trabalharam tam-

bém no CAF, com a Dona Ana e a Dona Rute, 
a importância de uma alimentação saudável. 
Elaboraram um cartaz com recorte e colagem de 
imagens de alimentos que devem ser ingeridos 
para o bem do nosso corpo.

Os alunos da EB de Alvares aprenderam a 
confecionar gomas saudáveis, no âmbito das 
Ciências Experimentais, logo na primeira aula. 
Foi uma atividade divertida e interessante.

No dia 5 de novembro, tal como o planificado 
também os alunos da EB de Alvares realizaram 
o exercício que pretende alertar e sensibilizar 
os alunos/comunidade educativa para agir an-
tes, durante e depois da ocorrência de um sis-
mo. Praticaram os três gestos que podem sal-
var vidas em caso de sismos: Baixar, Proteger 
e Aguardar.

Assim e simulando uma situação verdadeira 
às 11h:05m, a professora fez soar um alarme 
no telemóvel e fizeram-se os procedimentos 
corretos.
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“Conta-me Histórias” – mês de outubro

No âmbito do projeto da biblioteca 
- “Conta-me Histórias!”, durante o 

mês de outubro, os vários professores 
intervenientes fizeram leram de con-
tos aos alunos das escolas de Alvares, 
Vila Nova do Ceira de Góis. A atividade 
decorreu com interesse e empenho de 
todos os elementos intervenientes. As-
sim, a atividade “Conta-me Histórias!” 
dinamizada pela colega Graciete Duar-
te para as crianças da Educação Pré-
-escolar da EB de Vila Nova do Ceira, 
enviadas pela educadora Paula San-
tos. A “História da Ovelhinha Preta”, de 
Elizabeth Shaw, contada no dia 22 de 
outubro, foi do agrado geral.

A atividade seguinte, realizou-se dia 
23 de outubro com os alunos do 1º  e 
2º anos da turma A de Góis, em arti-
culação entre os professores Pedro 
Antunes e Ana Henriques professora 
titular da turma. Assim, tal como pla-
neado anteriormente foi apresentado 
aos alunos o conto “O elefante cor-de-
-rosa”, de Luísa Dacosta. Após a leitura 
e uma breve reflexão sobre o mesmo, 
os alunos ilustraram um painel de pa-
rede, onde através de pintura acrílica 
com a impressão de mãos deram cor à 
composição. A atividade decorreu com 
interesse e empenho de todos os ele-
mentos intervenientes.

No dia 25 de outubro foi a vez da EB1 
de Alvares, que aproveitando a decora-
ção feita com alguns trabalhos realiza-
dos pela D. Ana e D. Rute na CAF, fez-
-se a leitura do conto “A Bruxa Mimi”, 
realizaram duas fichas de trabalho e no 
final fez-se a construção de chapéus 
de bruxas com a ajuda dos alunos. 

Também no dia 31 de outubro, a pro-
fessora Cláudia Carvalho dinamizou a 
atividade para as crianças da Educa-
ção pré-escolar de Góis, na BE/CRE. 
A história “A Menina do Capuchinho 
Vermelho do séc. XXI” de Luísa Dacos-
ta, foi muito interessante, tendo propor-
cionado a espontânea intervenção das 
crianças.

Cláudia Carvalho
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PROJETO NATAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Atividades no âmbito do Halloween

TÍTULO

No presente ano letivo e a exemplo dos anos 
anteriores, os grupos de Educação Pré-escolar 
de Góis e Vila Nova Ceira, terão oportunidade 
de participar nas atividades desenvolvidas no 
âmbito do Projeto de Natação- Adaptação ao 
Meio Aquático, promovido pelo Município de 
Góis em parceria com o Agrupamento de Esco-
las. Esta atividade, dinamizada no equipamen-
to desportivo existente no concelho da Lousã, 
decorre quinzenalmente, com o objetivo de pro-
mover a atividade física e desportiva e estilos 
de vida saudável junto das crianças em idade 
pré-escolar deste concelho. A iniciativa procu-
ra complementar a oferta educativa necessária 
para o desenvolvimento integral da criança e 
das suas competências motoras. 

Este ano letivo, o grupo com autorização para 
frequentar a atividade é constituído por um total 
de vinte sete crianças inscritas nos dois esta-
belecimentos de Educação Pré-Escolar, dez do 
grupo de Góis e dezassete do grupo de Vila Nova 
do Ceira.

Contando com a participação da maioria das 
crianças inscritas, a primeira, das dezanove ses-
sões calendarizadas para este ano letivo, decor-
reu no passado dia 24 de Outubro, de acordo 
com o planeado, concretizando os objetivos de-
finidos para esta primeira sessão: adaptação ao 
grupo de pares, aos adultos e à atividade; obser-
vação e avaliação da autonomia e competência 
individual de cada criança e do grupo. 

A avaliar pelo interesse e entusiasmo demons-

trado, as dinâmicas e atividades desenvolvidas 
foram do agrado dos participantes.

Graça Alves

Nas semanas que antecederam o dia 31 de 
outubro, os alunos da EB de Alvares depois de 
compreenderem o que era o Halloween reali-
zaram vários trabalhos de Expressão Artística, 
quer em sala de aula, quer no período da CAF.

Atividade em sala de aula:  
- Abóboras assustadoras.                                                         
- Morcego para decorar o lápis.
- Fantasminha doce.                                  

Atividade em período da CAF
- Montra de entrada na Escola


