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VISITA DA MASCOTE INÊS À 
TURMA C DA ESCOLA BÁSICA DE GÓIS

DESFILE DE CARNAVAL 2019: 
AGRADECIMENTO

Turma B da Escola Básica de Góis 
(3º Ano) Recebe Bailarina 
No Âmbito Do Subprograma 
“R-A, Residências Artísticas”

Comunicar em 
Segurança

Mais uma edição do nosso jornal escolar, neste mês de março, o mês do 
Carnaval. 

Neste suplemento podemos ler notícias sobre o Projeto SOBE, sobre a ati-
vidade “Conta-me Histórias” dinamizada pela Biblioteca Escolar, sobre as ses-
sões da formação Referencial da Rede de Bibliotecas Escolares “Aprender com 
a Biblioteca Escolar - Literacia da Informação, sobre a festa de Carnaval, as ati-
vidades do GAAF, do Desporto Escolar e do Empreendedorismo, a visita a Lis-
boa, a comemoração do Dia do Pai, a Feira de Plantas e a Residência Artística.

Boas leituras!

Entre fevereiro e maio as psicólogas do agrupamento irão dinamizar sessões 
para pais e encarregados de educação do pré-escolar e do 1º ciclo nos três es-
tabelecimentos de ensino (Góis, Alvares e Vila Nova do Ceira). 

O balanço até ao momento é positivo, sendo que se potenciou espaço e tem-
po para aprofundar as relações entre as famílias e as técnicas especializadas a 
exercer funções na escola. 

O agrupamento apela à participação de todos nestas iniciativas que preten-
dem apoiar as famílias no dia-a-dia com as crianças. 

Capacitação Parental
nas Escolas do 
Agrupamento

A convite do Agrupamento de Escolas de Góis, a Dra. Ana Cláudia Costa, 
Gestora de Projetos da Fundação PT, deslocou-se no passado dia 15 de Março 
à sede do agrupamento para dinamizar duas sessões para os 2º e 3º ciclos sob 
a temática “Comunicar em Segurança”.

As sessões visaram sensibilizar os alunos para os perigos e cuidados a ter na 
utilização da internet. O balanço final foi positivo.

Na semana de 18 a 22 de março 
de 2019, a Turma B (3º Ano) e a 
docente Clara Garcia receberam 
a bailarina Carla Pereira da Com-
panhia Nacional de Bailado. Esta 
iniciativa surgiu no âmbito do Sub-
programa “R-A, Residências Artís-
ticas”, que «traduz uma iniciativa 
interministerial entre as áreas da 
Educação e da Cultura. É dina-
mizado pela Equipa de Educação 
Artística (EEA) da Direção-Geral 
da Educação (DGE), através do 
Programa de Educação Estética 
e Artística (PEEA) e pelo Orga-

nismo de Produção Artística, E.P.E. 
(OPART), destina-se a crianças do 
primeiro ciclo do ensino básico e tem 
por objetivo integrar as práticas ar-
tísticas no dia-a-dia dos alunos.» (in 
site da Direção Geral de Educação 
- DGE). Esta atividade contou com 
a colaboração ativa do Município de 
Góis.

No período mencionado, os alunos 
desenvolveram diversas atividades 
com o objetivo de «promover a apren-
dizagem e experimentação do pro-
cesso de criação artística» (in site da 
Direção Geral de Educação - DGE) 

em diversos domínios. 
O trabalho realizado durante a se-

mana foi apresentado à Comunida-
de Educativa no dia 22 de março de 
2019 (sexta-feira), pelas 17h30m, na 
Casa da Cultura de Góis, tendo sido 
um sucesso.

Parabéns a todos os meninos do 
3º Ano da Escola Básica de Góis, à 
professora Clara Garcia e à bailarina 
Carla Pereira, pelo trabalho desenvol-
vido. 

A Diretora do Agrupamento: Cristi-
na Martins
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Góis Assistem 
Ao Bailado Clássico D. Quixote

2º Torneio de BADMINTON 
Desporto Escolar

3º Torneio de BADMINTON 
Desporto Escolar

Projeto Sobe: Educação Pré-Escolar E 1º Ciclo Da Escola Básica De Góis

Conta-me Histórias – João Pateta

Referencial “Aprender Com A Biblioteca Escolar” | Literacia Da Informação

No dia 22 de feverei-
ro, realizou-se no pavi-
lhão Municipal de Góis, 
o 2º Torneio de BAD-
MINTON, do Desporto 
escolar, entre as esco-
las de Góis, Arganil e 
Pampilhosa da Serra, 
com o total de 76 alu-
nos acompanhados por 
4 professores. Durante 
todo o torneio, imperou 
um excelente espírito 
desportivo e de fair-
-play, no cumprimento 
das regras. Os alunos 
do Grupo/equipa de 
Badminton da escola 
de Góis demonstraram 
grande empenho, afir-

mação e confiança no 
decurso de todos os 

jogos disputados, es-
tando de Parabéns!

A Professora res-
ponsável: Aida André

No dia 20 de mar-
ço, realizou-se no pa-
vilhão da Escola da 
Pampilhosa da Serra, 
o 3º Torneio de BAD-
MINTON, do Despor-
to escolar – fase es-
cola, entre as escolas 
de Arganil, Góis e 
Pampilhosa da Serra. 
Os alunos do Grupo/
equipa de Badminton 
da escola de Góis de-
monstraram grande 
empenho, afirmação 
e confiança no decur-
so de todos os jogos 
disputados, estando 
de Parabéns!

Assim, após os 
3 torneios já dispu-

tados, a escola de 
Góis tem 10 alunos 
apurados para re-
presentarem o nosso 
Agrupamento na final 
Distrital, que decorre-

rá nos dias dia 02 de 
abril, no Agrupamento 
de Escolas de Paião, 
para os escalões de 
Iniciados e Juvenis e 
no dia 16 de maio, em 

Vila Nova de Poiares, 
para os escalões de 
Infantis.

A Professora res-
ponsável: Aida André

No âmbito do projeto da biblioteca - “ Conta-
-me Histórias”, no dia 26 de fevereiro com os alu-
nos das turmas A e B de Góis e em articulação 
entre os diferentes professores, realizou-se a ati-
vidade do mês de fevereiro. Assim, e de acordo 
com a sugestão apresentada pelas docentes das 
referidas turmas, foi trabalhada com os alunos 
a história “O João Pateta”, de Guerra Junquei-
ro. Após a leitura e uma breve reflexão sobre a 
mesma, os alunos expressaram a sua opinião 
relativamente aos personagens e à mensagem 
transmitida pela história.

Dando continuidade aos conceitos de “ilusão 
de ótica e imagem em movimento”, abordados na 
sessão anterior, foi construído um taumatrópio. 
Este brinquedo ótico, surgido na primeira metade 
do séc. XIX, é composto por um disco ou base 
circular, presa em extremidades opostas, a dois 
pedaços de cordel que ao serem torcidos pela 
ação dos dedos fazem girar o disco, sobrepondo 
as imagens de cada uma das faces, dando assim 

a ilusão de uma só.
Este brinquedo ótico foi construído com base 

na reutilização de CD’s.
Terminada a construção, os alunos puderam 

observar o taumatrópio em funcionamento e 

constatar o efeito criado pela sobreposição das 
imagens.

Os alunos demonstraram bastante interesse 
e curiosidade no desenvolvimento da atividade, 
participando ativamente na execução do objeto, 

que no final levaram para suas casas partilhando 
dessa forma a experiência com os seus familia-
res.

O Docente: Pedro Antunes

No dia 26 de fevereiro decorreu a 3ª e úl-
tima sessão da atividade destinada aos alu-
nos do 4º ano da Escola Básica de Alvares, 
que contou com a visita e acompanhamen-
to da Sra. Coordenadora interconcelhia da 
Rede de Bibliotecas Escolares, Dra. Lucília 
Santos.

Os formandos receberam informação so-
bre as principais funcionalidades da ferra-
menta Power Point, tendo executado indivi-
dualmente apresentações sobre o Sistema 
Solar.

No final, conheceram as funcionalidades 
duma impressora multifunções e imprimiram 

os respetivos trabalhos realizados.
A atividade foi considerada muito proveito-

sa por todos os intervenientes.
Os Docentes: 

António Semedo 
José Carlos Santos

No dia 27 de fevereiro realizaram-se as ses-
sões destinadas a ambos os níveis de ensino, na 
BE/CRE.

O Agrupamento de Escolas e o Centro de Saú-
de de Góis continuam a investir na promoção da 
saúde oral das crianças e melhoria dos seus há-
bitos alimentares.

A curiosidade dos alunos sobre estas temá-
ticas, foi amplamente satisfeita com as explica-
ções e demonstrações do Enfª Alexandre Vieira.

Os alunos do 1º Ciclo receberam, individual-
mente, um calendário de escovagem, um folheto 
informativo para pais, e duas atividades a realizar 
em sala de aula.

Dinamizadores, Enfermeiro, Alexandre Vieira
Professor Bibliotecário, José Santos

No dia 13 de março de 2019, os alunos da 
Escola Básica de Alvares e da Turma C do 1º 
Ciclo de Góis foram a Lisboa assistir ao bailado 
clássico Dom Quixote, que decorreu no Teatro 
Camões, no Parque das Nações, pelas 15h.

Chegaram ao local pelas 13h e almoçaram 
no Parque das Nações. Posteriormente passea-
ram pelo Parque e passaram junto ao Oceaná-
rio. Pelas 14h30m prepararam-se para entrar e 

instalaram-se nos lugares que estavam destina-
dos.

A peça teve vários momentos: o prólogo, ato I, 
ato II e ato III, que deixou todos encantados. As 
roupas eram lindas, os cenários deslumbrantes 
e o desempenho dos/as bailarinos/as fabuloso. 

No final do espetáculo, todos lancharam e re-
gressaram a Alvares e a Góis felizes por terem 
vivido mais uma experiência diferente.



3PASSO A PASSO
30 de março

Concurso De Máscaras – 01-03-2019

Desfile de Carnaval 2019: Agradecimento

No dia 1 de março (sexta-feira), pelas 10h30m, 
o Agrupamento de Escolas de Góis, à semelhan-
ça de anos anteriores, realizou o Desfile de Car-
naval pelas ruas da Vila de Góis. 

Esta iniciativa contou com a prestimosa co-
laboração/participação de diversos intervenien-
tes: Alunos, Pessoal Docente e Não Docente do 
Agrupamento, Pais e Encarregados de Educa-
ção, ARCIL - Polo de Góis, Câmara Municipal de 
Góis, Centro Paroquial de Alvares, Centro Social 
Rocha Barros e GNR.

Face ao exposto, agradeço reconhecidamente 
a colaboração, o empenho e a participação ativa 
de Todos, pois sem este trabalho conjunto não 
teria sido possível a implementação e concreti-
zação deste grandioso evento.

A todos um Bem-haja!
A Diretora do Agrupamento de Escolas: Cris-

tina Martins

Após o almoço, seguiu-se o Concurso de Más-
caras que contou com 28 participantes. 

O Júri era composto pela senhora Diretora do 
Agrupamento, a professora Cristina Martins, pe-
los senhores professores Clara Garcia e Pedro 
Antunes, pelo senhor Pedro Pinto representante 
do Pessoal Não Docente e pela aluna Bárbara 
Santos, do 9º B.

Os critérios para a seleção e ordenação dos 
participantes consistiam no seguinte: Originalida-
de /Criatividade; Materiais Utilizados; e Expres-
sividade ao Desfilar. A Escala de Avaliação era 
de 1 a 5. 

Depois de todos terem desfilado, o Júri proce-
deu à contagem dos pontos totais, apurando-se 
a pontuação de todos os participantes e os três 
primeiros classificados.

Assim sendo, em primeiro lugar ficou o “Vi-
king”, representado pelo aluno Leandro Carva-
lho, com 71 pontos; em segundo lugar o, “Pedro 
e o Lobo”, com 71 pontos, representado pelo alu-
no Lowam Stonehill; e em terceiro lugar, o “Pa-
lhaço” representado pela aluna Andreia Moreira, 
com 69 pontos.

Parabéns a todos os participantes e aos três 
primeiros classificados!

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

A atividade “Conta-me Histórias!”, dinamiza-
da pela professora Cláudia Carvalho, destinada 
às crianças da Educação Pré-escolar da Escola 
Básica de Góis, aconteceu no dia 27 de feverei-
ro e foi lido o conto da história intitulada “Os dois 
Corvos”, de Aldous Huxley e Beatrice Alemag-
na. Os alunos demonstraram muito interesse e 
foram muito participativos.

Após a leitura a docente propôs aos alunos 
que decorassem uns ovos. Os trabalhos plás-
ticos dos referidos alunos estiveram patentes 
numa exposição na BE/CRE.

CONTA-ME 
HISTÓRIAS
– OS DOIS
CORVOS
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AEG - Be/Cre: Formação | “Aprender Com a Biblioteca Escolar”
1ª e 2ª Sessões Das Escolas Básicas de Góis e de Vila Nova do Ceira
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Visita da Mascote Inês À Turma C
Da Escola Básica De Góis

Feira de 
Plantas:
Agradecimento

A primeira sessão da formação Referencial da 
Rede de Bibliotecas Escolares “Aprender com 
a Biblioteca Escolar - Literacia da Informação”, 
realizou-se no dia 12 de março de 2019 na BE/
CRE, na qual participaram os alunos do 4º ano 
das EB de Góis e Vila Nova do Ceira.

Os tópicos de estudo e trabalho prático tradu-
ziram-se no seguinte:

- 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.

Na 2ª sessão de formação, realizada no dia 
19 de março de 2019, os formandos do 4º ano 
praticaram a:

- Formatação de texto (word);
- Abertura e fecho de parágrafos;
- Atribuição de corpo, fonte, e cor de letra;
- Introdução à pesquisa e transferência segura 

na internet;
- Indicação dos direitos de autor;
- Pesquisa de imagens na internet;
- Colagem de imagens no documento e respe-

tivo posicionamento;
- Guarda de ficheiros e encerramento;

O empenho e alegria demonstrados pelos alu-
nos, revelam o seu interesse pelo domínio de 
novas tecnologias aplicadas ao currículo escolar.

António Semedo e José Santos

Este é apenas o início de um número muito 
especial com uma infinidade de casas decimais: 
o número π - a razão entre o perímetro de um 
círculo e o seu diâmetro.

A história do π - que só viria a ser conhecido 
por este nome no século XVIII - remonta aos Ba-
bilónios que, há 4 mil anos, já se preocupavam 
com o estudo do número.

Hoje, o dia 14 de Março (data que nos EUA 
se escreve 3/14), celebra-se em todo o mundo 
como o Dia do π (3,14...).

Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas de 
Góis, através do seu grupo Departamento de Ma-
temática e Ciências Experimentais, quis assina-
lar esta data com a comunidade educativa, com 
o objetivo de promover junto dos alunos o gosto 
pela matemática, aproveitando igualmente o inte-
resse que o π tem suscitado ao longo dos tempos 
em todas as culturas.

Por vezes diz-se erradamente que π é igual a 
3,14, mas trata-se de uma dízima infinita não pe-
riódica, sendo que atualmente qualquer compu-
tador pode calcular um milhão de casas decimais 
do π em menos de 5 minutos.

Assim sendo, π, o número que nunca mais 
acaba, continua a ser um dos números mais im-
portantes em Matemática.

A Direção do Agrupamento de Escolas de 
Góis agradece a todos aqueles que colabora-
ram e contribuíram (Pessoal Docente e Pessoal 
Não Docente, Alunos, Pais/Encarregados de 
Educação e Comunidade em geral) para o Su-
cesso da Feira de Plantas, que decorreu nos 
dias 18, 19 e 20 de março de 2019.

Um Bem Haja!

No dia 20 de março de 2019, a Turma C da 
Escola Básica de Góis, no âmbito do Empreen-
dedorismo recebeu a visita da mascote Inês.

Foi um momento onde os alunos desenvol-
veram algumas atividades com muito alegria e 
entusiasmo.

A Turma C da E.B. de Góis


