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 “DIA DOS CLUBES E PROJETOS”

CLUBE DE ARTES: 
DIA DOS NAMORADOS

PROJETO SOBE | BE/CRE E CENTRO 
DE SAÚDE DE GÓIS: SAÚDE ORAL

PROJETO “ALBI ESCOLAS” DE ALVES 
BANDEIRA DESTINADO AOS ALUNOS 
DO 1º CICLO

Ora ainda ontem estávamos em grande a festejar a passagem de 
ano e hoje já aqui estamos em fevereiro, o mês mais pequeno que 
trouxe com ele o amor do Dia dos Namorados! 

Esta Edição do Passo a Passo retrata diversas atividades que se 
desenrolaram no final do mês de janeiro e durante o mês de feve-
reiro, nomeadamente: as dinamizadas pela Equipa da BE/CRE, que 
muito têm contribuído para o desenvolvimento de competências ao 
nível da leitura e da escrita dos alunos (Conta-me Histórias; Proje-
to SOBE; Tic para os alunos do 4º ano); a participação dos alunos 
no Parlamento dos Jovens; as concretizadas no âmbito do Desporto 
Escolar, registando-se o espírito competitivo e o fair-play revelados 
pelos alunos participantes; as sessões dinamizadas pela Equipa Alves 
Bandeira, Seção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário 
do Destacamento da Lousã e Lousitânea para as turmas do 1º Ciclo 
do Agrupamento; as atividades desenvolvidas nas aulas de EMRC; as 
dinamizadas pelo Exploratório de Coimbra e que se destinaram aos 
alunos do 2º Ciclo; a comemoração do Dia de São Valentim; os traba-
lhos executados nos Clubes e Projetos do Agrupamento; as sessões 
de sensibilização que se têm proporcionado aos alunos, dinamizadas 
pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), PES e por ou-
tras Entidades; e, todo o trabalho diário efetuado nos diversos níveis 
de ensino do Agrupamento, no sentido de proporcionar a todos os 
discentes, uma formação integral e desenvolver a criatividade, a auto-
nomia e a responsabilidade.

Boas leituras!
Nos dias 17 e 22 de janei-

ro decorreu, em cada uma 
das turmas do 1º Ciclo do 
Agrupamento, a referida ses-
são que teve a duração de 
1h30m e foi composta pelo 
seguinte programa:

- Boas Vindas da equipa 
Alves Bandeira;

- Formação sobre Segu-
rança Rodoviária (Vídeo + 
explicação pós vídeo + jogo 
interativo em quadro magné-
tico);

- Formação sobre a Origem 
do Petróleo e as suas com-
ponentes (explicação + vídeo 
+ visualização de amostras 
dos produtos combustíveis 
(as diversas cores);

- Formação sobre a Reci-
clagem (vídeo + explicação 

pós vídeo + jogo interativo em 
quadro magnético);

- Fotografia de grupo com o 
Albi;

- Presença da mascote Albi.

A atividade foi bastante inte-
ressante e os alunos gostaram 
muito.

DIVULGAÇÃO GAAF:

FUTSAL FEMININO -
DESPORTO ESCOLAR

No dia 23 de janeiro, a Psicóloga Marta Castro iniciou, na turma do 9º B, o Pro-
grama de Competências Pessoais e Sociais. O mesmo desenrola-se à quarta-
-feira das 10h30m às 11h20m e decorrerá ao longo de todo o 2º período.

As temáticas a abordar prendem-se com as regras de conduta, assertividade, 
comunicação interpessoal, regulação emocional e gestão de conflitos. Na última 
sessão passar-se-á o questionário relativo ao Projeto Violentómetro (aos alunos 
autorizados) e proceder-se-á à Avaliação das sessões.

Votos de bom trabalho para todos!

A terceira jornada de Futsal (Iniciadas Femininas) foi realizada na quarta-feira, 
dia 13 de fevereiro, na Escola de Góis, tendo o resultado sido um empate:

jogo 3: AE Góis 3 - EB Cordinha 3
Foi mais uma bela tarde desportiva, com o jogo a ser disputado até ao fim, 

com a Escola Básica de Góis a empatar no último minuto e assim, assegurar o 
1º lugar do grupo e a presença na final distrital.

A jogadora da jornada foi a Cristiana Neves (8º A).
A próxima jornada será na Cordinha, Oliveira do Hospital, no dia 13 de março.
O docente: Luís Ramos

continua pág. 2
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PRIMEIRO TORNEIO DE BADMINTON 
– DESPORTO ESCOLAR

“CONTA-ME HISTÓRIAS” - ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DO CEIRA

“A Princesa e a ervilha”, de Hans Christian Andersen

“CONTA-ME HISTÓRIAS”
TURMAS A E B DA ESCOLA BÁSICA DE GÓIS - 1º CICLO

PROJETO “ALBI ESCOLAS” DE ALVES BANDEIRA 
DESTINADO AOS ALUNOS DO 1º CICLO

No dia 21 de janeiro foi lida, aos alunos da 
Educação Pré-Escolar, a história “A gata Gatil-
de”. No final do conto foi distribuído pelas crian-
ças um molde de gato com a seguinte proposta:

- Pintar o molde de gato e desenhar os olhos, 
nariz e bigodes;

- Recortar/ picotar os gatos e colar num só 
cartaz;

- Colocar título “A Gata Gatilde e os amigos”.
No dia 28 de janeiro foi lida, aos alunos do 1º 

Ciclo, a história “O sonho da Mariana”. No final 
foi distribuído aos alunos um molde de pássaro 

em papel azul e asas em papel amarelo, com a 
seguinte proposta:

- Recortar o molde de pássaro em papel azul;
- Recortar as asas em papel amarelo;
- Desenhar e colorir uma das cenas do conto;
- Colar as asas no pássaro e colar o pássaro 

completo no desenho.

Ambas as atividades foram realizadas com 
empenho pelos alunos.

A professora: Graciete Duarte

No âmbito do projeto da biblioteca - “ Conta-me 
Histórias”, nos dias 22 e 29 de janeiro com os 
alunos das turmas A e B de Góis, respetivamen-
te, e em articulação entre os diferentes profes-
sores, realizou-se a atividade do mês de janeiro. 
Assim, e de acordo com a sugestão da profes-
sora Ana, foi apresentado aos alunos a história 
“Corre, corre cabacinha”, de Alice Vieira. Após a 
leitura e uma breve reflexão sobre a mesma, os 
alunos expressaram a sua opinião relativamente 
às personagens e à mensagem transmitida pela 
história.

Introduzido o conceito de “imagem em movi-
mento”, foi construído um zootrópio e com ele 
uma sequência de desenhos alusivos à história 
anteriormente apresentada. Este mecanismo, 
anterior ao aparecimento do cinema e popular 
na primeira metade do séc. XIX, é composto por 
um tambor circular com pequenas janelas recor-
tadas, através das quais o espectador olha para 
desenhos dispostos em tiras. Ao girar, o tambor 

cria uma ilusão de movimento aparente.
Este brinquedo ótico foi construído com base 

na reutilização de diversos materiais (caixa de 
sapatos, tampas de latas de tinta, rolhas de gar-
rafas plásticas, cartolinas e copos descartáveis). 
A estrutura foi concebida agregando os diferen-
tes elementos com colas termofusível e celuló-
sica.

No final os alunos puderam observar o zoo-
trópio em funcionamento e ver o lobo em corrida 
perseguindo a cabaça a rolar.

Das imagens captadas e transpostas para for-
mato digital fez-se ainda um pequeno filme.

Os alunos demonstraram bastante interesse 
e curiosidade no desenvolvimento da atividade.

O Professor: Pedro Antunes

No dia 23 de janeiro de 2019, a docente Cláu-
dia Carvalho dinamizou a atividade “Conta-me 
Histórias!”, que se destinou aos alunos da Edu-
cação Pré-Escolar da Escola Básica de Góis.

A história contada foi a “A Princesa e a ervilha”, 
de Hans Christian Andersen. Os alunos ouviram 
a história com muito interesse e responderam 
corretamente a todas as questões que foram co-
locadas durante a leitura do conto.

A docente: Cláudia Carvalho

No dia 23 de janeiro, realizou-se no pavilhão 
da Escola Secundária de Arganil, o 1º Torneio 
de BADMINTON, do Desporto escolar, entre 
as escolas de Arganil, Góis e Pampilhosa da 
Serra. Durante todo o torneio, imperou um ex-
celente espírito desportivo e de fair-play, no 

cumprimento das regras. Os alunos do Gru-
po/equipa de Badminton da escola de Góis 
demonstraram grande empenho, afirmação e 
confiança no decurso de todos os jogos dispu-
tados, estando de Parabéns!

A Professora responsável: Aida André

continuação da pág. 1
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “FLORESTA SEGURA”

PARLAMENTO DO JOVENS - 
SESSÃO DISTRITAL

BE/CRE: FORMAÇÃO “APRENDER COM A BIBLIOTE-
CA ESCOLAR” -  PRIMEIRA E SEGUNDA SESSÕES 
NA ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

EDUCAÇÃO MORAL
E RELIGIOSA 
CATÓLICA 

ESCOLA 
BÁSICA DE
ALVARES

EDUCAÇÃO
MORAL
E RELIGIOSA 
CATÓLICA 

No dia 30 de janeiro, os alunos do 2.º Ciclo 
que frequentam a referida disciplina entrega-
ram a caixa com alimentos que foram recolhidos 
durante a pequena campanha de solidariedade 
realizada no Natal. Foram convidadas a partici-
par as Sras. Professoras Esperança Costa e Fá-
tima Martins, destinando-se esta iniciativa a uma 
Instituição Local. Os produtos recolhidos foram 
entregues às Crianças/Jovens da Residência de 
Estudantes.

A Docente de EMRC: Sandra Mortágua

No dia 30 de janeiro, os meninos da Escola 
Básica de Alvares assinalaram o Dia Escolar 
da Não Violência e da Paz, na aula de EMRC. 
Neste âmbito efetuaram diversas reflexões so-
bre a temática e construíram uma pomba onde 
escreveram frases alusivas.

A docente: Sandra MortáguaNos dias 30 e 31 de janeiro, a GNR, nomea-
damente a Seção de Prevenção Criminal e Poli-
ciamento Comunitário do Destacamento da Lou-
sã, dinamizou ações de sensibilização ‘Floresta 
Segura’ nas várias escolas do primeiro ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Góis. 

Foram relembradas as principais regras de se-
gurança para evitar os incêndios nas florestas, 

recebendo cada aluno um desdobrável sobre o 
tema para entregar aos encarregados de educa-
ção.

Foi uma ação muito interessante, pois todos 
devem estar alerta e ajudar a proteger as nossas 
florestas.

A docente: Clara Garcia

No dia 1 de fevereiro, tal como 
os restantes colegas, os alunos do 
3º Ciclo, assinalaram o Dia Escolar 
da Não Violência e da Paz. Para tal 
decoraram algumas tshirts com os 
símbolos da paz e frases, tendo os 
alunos ‘vestido a camisola pela paz’. 
Posteriormente, as mesmas ficaram 
expostas na Escola.

A docente: Sandra Mortágua

A primeira sessão da formação Referencial da 
Rede de Bibliotecas Escolares “Aprender com 
a Biblioteca Escolar - Literacia da Informação”, 
realizou-se no dia 5 de fevereiro de 2019, na qual 
participaram os alunos do 4º ano da Escola Bá-
sica de Alvares.

Tópicos de estudo prático:
- Apresentação do computador e periféricos 

básicos;
- Exploração prática do teclado e rato/Tou-

chpad;
- Abertura e encerramento correto de progra-

mas;
- Utilização de um processador de texto (word) 

para escrita dum pequeno texto;
- Guarda de ficheiros;
- Encerramento correto do computador;

No dia 12 de fevereiro, realizou-se a segun-
da sessão onde se desenvolveram as seguintes 

atividades:
- Conclusão da formatação do texto transcrito 

na 1ª sessão;
- Captura de imagens na internet;
- Colagem de imagens no documento;
- Indicação da autoria das imagens / data de 

utilização;
- Criação autónoma de documento word com 

pesquisa de texto e imagem na web (análise crí-
tica de fontes);

- Guarda dos ficheiros;
- Encerramento correto do computador;

Os alunos continuam muito motivados para a 
aprendizagem, esforçando-se por obter os me-
lhores resultados com a ferramenta de processa-
mento de texto.

Os dinamizadores,
António Semedo e José Santos

No dia 6 de fevereiro, no período da tarde, 
decorreu em Coimbra uma reunião destinada à 
eleição dos membros que farão parte da Mesa 
da Sessão Distrital/Regional.

O Agrupamento de Escolas de Góis esteve 
muito bem representado pela aluna Mafalda 
Castro do 7º A, que foi acompanhada pela sra 

psicóloga Joana Simões.
Parabéns Mafalda pelo teu desempenho.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

Fotos cedidas pela sra Psicóloga Joana Si-
mões

PROJETO SOBE | BE/CRE E CENTRO 
DE SAÚDE DE GÓIS: SAÚDE ORAL

“Na sequência do desenvolvimento do Pro-
grama de Prevenção da Saúde Oral, o Projeto 
SOBE definiu como objetivo central conceber e 
executar estratégias de promoção da leitura e da 
escrita, bem como, através das suas Bibliotecas, 
aumentar a qualidade da divulgação e da infor-
mação no universo das escolas.

O SOBE envolve as 2370 bibliotecas escola-
res e, aproximadamente, 1 milhão de crianças.

(...)
O Projeto SOBE inscrito nas preocupações 

pedagógicas das escolas, vem, nesta edição, 
acrescentar elementos, processos, disciplinas e 
alegria ao seu desenvolvimento – vem lembrar 
que o efeito dos alimentos sobre os dentes é ine-
ludível e carece de atenção, quer em casa, quer 
na escola, quer na…pastelaria …

A saúde oral e a alimentação parecem dois 
namorados de ligação muito estreita – a alimen-
tação influencia, de imediato, o comportamento 
dos dentes: se o organismo funciona muito me-
lhor com uma alimentação saudável, ela também 
previne eficazmente o aparecimento de cáries 

dentárias e o desgaste do esmalte dentário. E, 
assim, podem viver felizes, para sempre que pos-
sível in, Projeto SOBE.

No dia 13 de fevereiro desenvolveram-se as 
sessões no Jardim de Infância do Centro Paro-
quial de Cortes e na Escola Básica de Alvares.

Neste Centro Escolar, distante da sede do 
Concelho, o Agrupamento de Escolas e o Centro 
de Saúde de Góis investem na promoção da saú-
de oral das crianças e melhoria dos seus hábitos 

alimentares.
A atividade foi muito animada, pedagogica-

mente divertida, com muitas perguntas por parte 
dos alunos, e ensinamentos que, esperamos, te-
nham satisfeito a sua curiosidade.

Dinamizadores,
Enfermeiro, Alexandre Vieira
Professor Bibliotecário, José Santos
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AÇÕES DE APRENDIZAGEM ATIVA E EXPERIMENTAL CIMRC - 2º CICLO

 “Dia dos Clubes e Projetos”

CLUBE DE ARTES: Dia dos Namorados

No dia 7 de fevereiro, na Escola Básica de 
Góis, o Exploratório de Coimbra (em parceria 
com a CIMRC) dinamizou para os alunos dos 
5º e 6º anos de escolaridade duas temáticas a 
saber:

- Atividade 4: VIAGENS... A tua Posição no 
Mundo!

- Atividade 5: A Diversidade à Nossa Volta.
A primeira «contemplou um conjunto de ex-

periências de aprendizagem que exploram si-
tuações concretas associadas a viagens, nave-
gação e orientação para constatação da nossa 
posição no mundo, com valorização da nossa 
posição no território da CIM RC. Recorrendo a 
jogos, a desafios de orientação e simulações, 
bem como a 

instrumentos de medição e de orientação e re-
presentações da superfície terrestre, os alunos 

poderão resolver problemas e desafios através 
de uma exploração ativa dos diferentes cenários 
previstos. Os conteúdos abordados articulam 
preferencialmente com a disciplina de História e 
Geografia de Portugal (HPG) havendo articula-
ção também com Matemática, Educação Visual 
e Educação Tecnológica.

Objetivos:
- Conhecer e manusear diferentes formas de 

representação da superfície terrestre;
- Analisar vantagens e desvantagens dessas 

diferentes representações;
- Interpretar mapas;
- Utilizar instrumentos de orientação e de me-

dição;
- Utilizar modelos que representem situações 

reais;

- Valorizar a importância do conhecimento da 
região.».

A segunda «contemplou um conjunto de ex-
periências de aprendizagem que pretendem evi-
denciar e valorizar a biodiversidade, sobretudo 
a partir do seu reconhecimento nas zonas onde 
se situam as escolas e no território da CIM RC. 
O conhecimento e a exploração de aspetos re-
lacionadas com a biodiversidade local, permitirá 
aos alunos a compreensão da sua importância e 
da valorização dos recursos naturais, nomeada-
mente dos recursos endógenos. O grande domí-
nio organizador e unificador dos conteúdos desta 
atividade é Diversidade de seres vivos (Ciências 
Naturais), havendo também articulação com His-
tória e Geografia de Portugal. Objetivos: 

- Caracterizar alguma da biodiversidade exis-
tente a nível local, regional e nacional, apresen-

tando exemplos de relações entre a flora e fauna 
em diferentes habitats; 

- Interpretar caraterísticas dos seres vivos em 
função dos ambientes onde vivem; 

- Reconhecer a influência dos fatores abióticos 
nas adaptações das plantas e dos animais; 

- Descrever habitats que evidenciem a biodi-
versidade existente na região da CIM RC e so-
bretudo na zona onde a escola se localiza; 

- Caraterizar a vegetação da região onde habi-
ta; - Compreender a importância da classificação 
dos seres vivos; 

- Compreender a importância da proteção da 
biodiversidade; 

- Identificar ações do ser humano que podem 
afetar a biodiversidade.».

Certamente que foi um momento diferente de 
aprendizagem para os nossos alunos.

No passado dia 8 de fevereiro, realizou-se na 
escola-sede do nosso Agrupamento, a comemo-
ração 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 funciona-
mento.

No âmbito do Projeto “Cientificamente Prová-
vel”, no qual o nosso Agrupamento é parceiro do 
CERNAS – Centro de Estudos em Recursos Natu-
rais, Ambiente e Sociedade, sediado na Escola Su-
perior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, 
neste dia recebemos a visita do Professor Doutor 
António Ferreira, coordenador desta unidade de 
investigação. Numa breve apresentação, o nosso 
convidado deu-nos a conhecer as atividades de-
senvolvidas pelo CERNAS, as quais têm como ob-
jetivo produzir investigação nos domínios da Ciên-
cias Agrárias, Ciência e Engenharia Alimentar e 
Ambiente e Sociedade, promovendo, assim, o de-
senvolvimento sustentável de base regional como 
parte de uma intervenção global. Aproveitando a 
sua deslocação ao nosso Agrupamento, o Profes-
sor Doutor António Ferreira teve também a gentile-
za de trazer consigo dois medronheiros que foram 
plantados no pátio da escola sede, com a ajuda de 
alguns dos nossos alunos do 8º e do 9º ano e de 
alguns docentes. À Biblioteca Escolar/ Centro de 
Recursos Educativos, deixou dois exemplares da 
obra “Livro Verde para o Desenvolvimento Rural 
da Região Centro, do qual é coautor.

Porque o principal objetivo de todas as ativi-

dades do PAA do nosso Agrupamento é, efetiva-
mente, proporcionar aos nossos discentes “uma 
Escola de sucesso e para o sucesso”, que con-
cretize a construção de uma cultura de diálogo 
na Escola e desta com a comunidade, que en-
riqueça a cultura e os saberes escolares, englo-
bando a aprendizagem nas suas diversas verten-
tes, dentro e fora da sala de aula, o ponto alto da 
comemoração do “Dia dos Clubes e Projetos” foi 
a realização de um “Peddy-Paper Interclubes e 
Projetos”. Na sua planificação e desenvolvimen-
to, foram definidas diversas estratégias no senti-
do de permitir que os intervenientes – as equipas 
de oito turmas do 2º e 3º CEB – conhecessem 
a grande diversidade das atividades proporciona-
das 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 convida-
das a cumprir algumas provas, de forma divertida 
e descontraída, com perguntas e desafios tão 
curiosos quanto originais! A prova incluiu nove 
paragens obrigatórias e teve a duração de uma 
hora reforçando-se as competências de trabalho 
em equipa, responsabilidade, capacidade de lide-
rança e, sobretudo, de convivência e competição 
salutar, cívica e solidária. Refira-se que o Posto 
9 - “PROJETO DOS SABORES”, para além de 
Ponto de Chegada da Prova, contribuiu também 
para a angariação solidária de fundos para di-
versos projetos dos alunos das turmas A e B do 
9ºano. Com efeito, para além das equipas con-
correntes, 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 diver-
sos Postos da Prova.

Os grandes vencedores do “Peddy-Paper Inter-
clubes e Projetos” deste ano foi a equipa da turma 
A do 9º ano, constituída pelas alunas Ana Bea-
triz Fernandes, Ana Mafalda, Carolina Mendes, 
Renata Queiroz e Tatiana Fernandes. Os nossos 
maiores agradecimentos e parabéns a todos os 
participantes, pelo seu empenho e dedicação!

Em conclusão, pode afirmar-se que esta ativi-
dade 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.

Os alunos do Clube de Artes participaram na co-
memoração do Dia dos Namorados, ou dia de São 
Valentim. A história do Dia de São Valentim remon-
ta ao século III d.c., este dia era, até há algumas 
décadas, uma festa comemorada principalmente 
em países anglo-saxões, mas ao longo do século 
XX estendeu-se a muitos outros países. Hoje em 
dia celebra-se a 14 de fevereiro, data em que se 
comemora o namoro, a paixão, o amor, o carinho, 
o afeto… O dia é principalmente associado à tro-
ca mútua de mensagens e de objetos simbólicos. 
Um dos símbolos mais utilizados nos objetos e 
mensagens partilhados neste dia é o coração. E 
foi este símbolo que inspirou os alunos do Clube 

AÇÃO DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: 

FAZ DA TUA
ESCOLA UM 
VIVEIRO!

Nos dias 29 de janeiro (Escolas Básicas de 
Alvares e Vila Nova do Ceira) e 12 de fevereiro 
(Escola Básica de Góis - 1º Ciclo) desenvolveu-
-se a atividade ‘Faz da Tua Escola um Viveiro, 
que foi organizada pela Lousitânea – Liga dos 
Amigos da Serra da Lousã e Fundação Benfica.

Nestas sessões os alunos do 1º Ciclo do 
Agrupamento fizeram muitas aprendizagens.

de Artes e o que mais aplicaram na construção de 
vários objetos, construíram marcadores de livros, 
porta-chaves e corações, muitos corações com os 
quais decoraram um espaço na escola. Com os 
objetos elaborados dinamizaram uma pequena 
“Feirinha dos Namorados” que decorreu no dia 14 
e permitiu aos restantes alunos da escola adquirir 
e quem sabe oferecer, estes “mimos”.

Os nossos alunos do Clube de Artes estão mais 
uma vez de parabéns pelos trabalhos que produ-
ziram e pelo empenho manifestado no decorrer 
destes projetos de trabalho!

A Docente Dinamizadora do Clube de Artes: 
Madalena Meco

Alguns alunos do Clube de Artes na “Feirinha dos Na-
morados”

Arranjo decorativo do Dia dos Namorados Decoração do Dia dos Namorados

“Feirinha dos Namorados”


