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Neste mês de abril, mês de Páscoa, mês em que os nossos alunos des-
cansam para se prepararem para a etapa final de mais um ano letivo, o jornal 
oferece a leitura de mais algumas notícias. Nesta edição podemos ler sobre 
as atividades desenvolvidas pela Biblioteca Escolar, tais como o Concurso 
Nacional de Leitura, os Melhores Leitores do 2º período, o Desafio Matemático 
19 e a Semana das Leituras e Encontro com as Artes. Também encontramos 
notícias sobre as Visitas de Estudo realizadas pelas Escolas do 1º Ciclo de 
Alvares e Góis e pelos 7º e 8º anos, o Desporto Escolar, sobre o XI Encontro 
de EMRC que teve lugar em Cernache, a Confeção de Folares a assinalar a 
Páscoa, no âmbito da disciplina de EMRC, uma notícia sobre as atividades 
desenvolvidas no Clube de Artes, uma sobre o Galardão Eco-Escolas e Dia 
Internacional das Florestas e duas notícias vindas da escola Básica de Vila 
Nova do Ceira. Aliado às mencionadas destaca-se também o reconhecimento 
efetuado ao Agrupamento de Escolas de Góis pelo seu envolvimento na Cam-
panha de Natal 2018 da MAKE-A-WISH. 

Aproveitamos, ainda, para divulgar os Resultados do 2º Período do Projeto 
‘Turma NO TOPO’.

Boas leituras!

No dia 4 de abril, penúltimo dia de 
aulas do segundo período, do ano 
letivo de 2018/2019, realizou-se na 
sala do 1º ciclo da Escola Básica de 
Vila Nova do Ceira a atividade de 
articulação entre a educação pré-es-
colar, com os meninos e as meninas 
da senhora educadora Paula San-
tos, e o 1º ciclo, com os alunos e alu-
nas do 1º, 2º, 3º e 4º ano da senhora 
professora Áurea Cosme, de acordo 
com o planificado no Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento.

Os pequeninos foram recebidos 
pelos mais velhos com muito entu-
siasmo. Sempre era uma atividade 
diferente!

Todos bem aconchegadinhos na 
sala, porque estava muito frio lá fora, 
começaram a ouvir a explicação da 
senhora professora Áurea sobre o 
que ia acontecer.

Primeiro a senhora professora 
com a ajuda de alguns alunos co-
meçou por contar a história “JOÃO E 
O PÉ DE FEIJÃO”, desfolhando ao 
mesmo tempo, com a ajuda dos mais 
velhos, um livro gigantesco com ima-

gens muito bonitas e demonstrativas 
dos vários momentos do conto.

De seguida conversaram todos 
sobre o conteúdo da história, indo a 
conversa ter à plantação do feijão e às 
primeiras fases do seu crescimento.

Passou-se então ao momento da 

plantação, desculpem, da experiên-
cia…

Cada grupo era constituído por um 
aluno do 1º ciclo e um ou dois do Jar-
dim de Infância, e cada grupo recebeu 
um copo, um pouco de algodão em 

No 3 e 5 de abril de 2019, a docente de EMRC com a colaboração dos alunos 
confecionaram Folares para assinalarem o período da Páscoa.

Em Alvares, os alunos assistiram, alguns ajudaram a partir os ovos e a fazer as 
cordas para enfeitar. Os ingredientes utilizados foram os seguintes:

4 kg de farinha (200gr para cada aluno)
20 ovos
1 a 1,5 kg de açúcar
1 lt de leite
400 a 500 gr de margarina
12 0gr de fermento de padeiro
20 ovos (1 para cada folar das crian-

ças)

Em Góis, a docente Sandra Mortágua 
agradece a ajuda da Direção, dos alu-
nos, das colegas do 1.º ciclo e das se-
nhoras da cantina e do bar e em especial à aluna Ana Mafalda Machado, do 9.º 
pela sua fantástica colaboração, ajudando a proporcionar o momento de convívio 
entre todos.

A docente: Sandra Mortágua
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Festejar a Páscoa!Encontro Interescolas – 2019

Galardão Eco-Escolas e Dia Internacional das Florestas

Atividades de Promoção da Floresta 
Destinada aos Alunos do 1º Ciclo da Escola Básica de Góis

No dia 21 de março de 2019 decorreram diver-
sas iniciativas, integradas no Plano Anual de Ati-
vidades do Agrupamento e dinamizadas pelo clu-
be Eco-Escolas / Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais / Município de Góis, que 
pretenderam celebrar a atribuição do galardão 
Eco-Escolas e o Dia Internacional das Florestas.

Pelas 10h, na escola sede, comemorou-se a 
atribuição do galardão Eco-Escolas que premeia 
o bom desempenho ambiental do Agrupamento, 
fruto do trabalho dos alunos, professores, assis-
tentes operacionais e da articulação e parceria 
com instituições locais (Município de Góis; Junta 
de Freguesia de Góis; ADIBER). No espaço ex-
terior da Escola, procedeu-se ao hastear da Ban-
deira Verde com a entoação do hino do clube.

Durante a manhã, os alunos do 6ºA participa-
ram na Sessão de Sensibilização “Boas práticas 
florestais”, dinamizada pelo Eng. Nuno Santos do 
Gabinete Técnico Florestal do Município de Góis.

No início da tarde, os alunos do 6ºB participa-
ram na identificação e manutenção de espécies 
autóctones, no Parque do Baião, bem como na 
recolha de alguns resíduos que se encontravam 
no local. Os alunos do 8º ano realizaram uma Vi-
sita ao Ecomuseu “Tradições do xisto”, na Aigra 
Nova, em parceria com a Lousitânea.

Estas iniciativas visam propiciar às crianças 
e jovens do concelho atividades que pretendem 
sensibilizar para a necessidade da proteção e 
preservação do Ambiente e da Biodiversidade.

No dia 25 de março de 2019, na BE/CRE, 
desenvolveu-se a atividade comemorativa do Dia 
Mundial da Floresta, destinada aos alunos do 1º 
Ciclo da E.B. de Góis.

Os dinamizadores foram Jorge Lucas e Fátima 
Gonçalves.

Foi mais uma atividade de grandes aprendiza-
gens.

Encontro Interescolas – 2019

No dia 1 de abril de 2019, os alunos dos 2º e 
3º ciclos que frequentam a disciplina de EMRC, 
do Agrupamento de Escolas de Góis, participa-
ram no XI Encontro de EMRC, que se realizou 
em Cernache. Este ano, o tema escolhido para 
ser trabalho pelos diversos intervenientes, era 
dedicado à Paz. Assim sendo, os alunos do 2.º 
e 3.º ciclos participaram num conjunto de iniciati-
vas que foram solicitadas, tendo os mesmos sido 
distinguidos com o primeiro prémio atribuído ao 
slogan que construíram sobre a paz e que era: 
‘NÃO IMPORTA A PERGUNTA, A PAZ É A RES-
POSTA’. Todos receberam os parabéns pela sua 
magnífica contribuição, da parte do Júri, da es-
cola organizadora do evento e do Sr. Diretor do 
SNEC, Sr. Dr. João Mendes, agradecendo nós 
igualmente a todos e aos alunos pelo excelente 
trabalho de equipa.

A docente: Sandra Mortágua

A época da Páscoa é acima de tudo uma épo-
ca de alegria. Alegria porque chega a primave-
ra, com as flores, com o tempo mais agradável, 
com os dias maiores…

Alegria porque comemoramos o renascer da 
vida. Daí que os símbolos da Páscoa sejam os 
coelhos e os ovos, pois tanto os coelhos como 
as galinhas como outras aves se reproduzem 
em abundância, fazendo com que a natureza 
pulule de vida abundante.

Na Escola Básica de Vila Nova do Ceira, os 
alunos do primeiro ciclo não tiveram mãos a 
medir para preparar esta época festiva. Fizeram 
uns cestinhos de ovos lindos para levar para as 
suas famílias, juntamente com um postal tão flo-
rido que parecia um jardim.

Não se esqueceram da escola e enfeitaram a 
sala de aula com ovos, coelhos, flores e peque-

nos postais.
Foi uma azáfama, mas no final todos 

ficámos muito satisfei-
tos.

Espero que as fa-
mílias apreciem e va-
lorizem o trabalho das 
suas crianças.

Desejamos a todos 
uma FELIZ PÁSCOA!

Os professores
Áurea Cosme, Ana-

bela Bernardo e Mi-
guel Dias
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Clube de Artes

13º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE INTERMUNICIPAL 

VISITA DE ESTUDO A COIMBRA - 1º CICLO DAS ESCOLAS DE ALVARES E GÓIS

FUTSAL FEMININO - QUARTA JORNADA

rama, um feijão e um smile       contente e outro       
triste. Foram usados consoante o comportamen-
to do grupo ao longo da tarefa.

Então, no copo foi colocado o algodão, dentro 
do algodão aconchegou-se o pequenino feijão, 
para ficar confortavelmente instalado durante 
duas semanas. Por fim colocaram-se algumas 
gotas de água dentro do copo para humedecer 
o algodão.

A senhora professora Áurea, enquanto ia 
sendo distribuído aos meninos do Jardim um 
marcador de livros pintado pelos seus alunos, 
questionou os meninos da educação pré-escolar 
sobre o que se iria passar com o feijão nestas 
duas semanas de soninho. Com a ajuda sempre 
presente da senhora educadora Paula, alguns 
responderam que iriam crescer uns pequeninos 
raminhos ao feijão… Iremos ver, quando todos 
voltarmos da interrupção de aulas neste período 
da Páscoa.

Depois daremos notícias outra vez!
Uma Feliz Páscoa para todos!

Atividade de Articulação na 
Escola Básica de Vila Nova do Ceira

Ao longo do ano, os alunos do Clube de Artes 
têm-se associado à comemoração de diversas 
festividades do nosso calendário e, desta vez, 
quiseram trabalhar a temática da Páscoa.

Este clube pretende, entre outros objetivos, 
promover e diversificar as experiências dos alu-

nos, explorando diversas formas de expressão 
artística e utilizando materiais, técnicas e ferra-
mentas diversas, possibilitando aos discentes 
desenvolver o seu sentido estético e harmonioso 
nas várias atividades que realizam. 

Aplicando a sua criatividade, exploraram di-

versos elementos e cores associadas à Páscoa. 
Usando materiais diversos: elementos da nature-
za, embalagens plásticas reutilizadas, esferovite, 
tecidos, trapilho, papéis diversos, eva… enfim, 
dando “asas” à sua imaginação, construíram al-
guns arranjos e coroas que utilizaram para deco-

rar a nossa Escola nesta época festiva e deseja-
rem a todos uma Páscoa Feliz.

Mais uma vez os elementos deste Clube estão 
de parabéns pelos trabalhos produzidos.

A Docente Dinamizadora do Clube de Artes: 
Madalena Meco

No dia 6 de abril de 2019, decorreu na Biblio-
teca Municipal da Figueira da Foz, a fase inter-
municipal do 13º Concurso Nacional de Leitura.

O Agrupamento de Escolas de Góis esteve 
muito bem representado pelos alunos Anamar 
Duarte, Leonor Alvarinhas, Francisco Ferreira, 
Ana Ferreira, Joana Fonseca e Carlos Bandeira. 
Os mesmos foram acompanhados pelos seus 
familiares no transporte camarário e pela res-
ponsável da Biblioteca Municipal de Góis, Dra 
Vicência Oliveira, tendo-se juntado aos mesmos, 
o Professor Bibliotecário José Santos e a Profes-

sora de Português, Ângela Almeida.
Foi uma tarde com muitos desafios e expe-

riências motivadoras para o futuro.
Parabéns aos nossos concorrentes e docen-

tes que os motivaram e preparam para este de-
safio.

No dia 26 de março de 2019, os alunos das 
Escolas Básicas de Alvares e Góis realizaram 
uma visita de estudo a Coimbra onde visitaram o 
Mosteiro de Santa Clara e o Jardim Botânico. Os 
alunos tiveram oportunidade de conhecer a histó-
rias destes locais e de observar a diversidade de 
plantas existente, bem como algumas das suas 
potencialidades e finalidades.

Foi um dia de grandes aprendizagens.

A 4ª jornada de Futsal (Iniciadas Femininas) do 
desporto escolar foi realizada esta quarta feira, 
dia 27 de março, na Escola da Cordinha (Oliveira 
do Hospital), tendo o resultado sido:

jogo 4: EB Cordinha 5 - AE Góis 2
Foi mais uma bela tarde desportiva, com o jogo 

a ser disputado apenas para cumprir calendário, 
pois a Escola de Góis já tinha assegurado o 1º lu-
gar do grupo e assim a presença na final distrital.

A final distrital deste ano vai ser realizada no 
dia 8 de maio em Vila Nova de Poiares, com a 
presença da escola local, da Lousã, de Góis e da 
Cordinha.

A jogadora da jornada foi a Mariana Domingos 
(6º A).

O Docente: Luís Ramos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS RECONHECIDO PELO SEU 
ENVOLVIMENTO NA CAMPANHA DE NATAL 2018 DA MAKE-A-WISH

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES!
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Semana da Leitura e Encontro Com as Artes 2019 | AEG | BE/CRE
Sessão de Abertura na Be/Cre - Agrupamento de Escolas de Góis - 14h30m - 29 de Março

ENCONTRO COM O ESCRITOR JOÃO CARLOS BRITO e SESSÃO DE CINANIMA

ENCONTRO COM A ESCRITORA MARGARIDA JOSUÉ e SESSÃO DE CINANIMA

A sessão de abertura no Agrupamento de Es-
colas de Góis contou com a apresentação da Se-
mana da Leitura e Encontro com as Artes 2019 
pela Diretora do Agrupamento, a professora Cris-
tina Martins, e pelo Professor Bibliotecário, José 
Carlos Santos.

Seguiu-se a apresentação do Livro “As FlOres 
também Sonham”, e “A OLIVEIRA MÁGICA” pela 
escritora Celeste de Almeida Gonçalves, bem 
como a projeção de vídeo e dramatização de 
Margarida Calaveiras, com efeitos audiovisuais.

Posteriormente fez-se a entrega de Certifica-
dos e Prémios aos alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos, 
vencedores da 1ª fase do Concurso Nacional de 
Leitura 2018/2019, bem como do Desafio Mate-
mático nº 19 e dos Melhores Leitores da BE/CRE 
do 2º período.

A aluna Andreia Moreira do 7º ano apresentou 
o medicamento “LEREMED”, uma produção da 
docente Maria Albertina Nogueira.

Seguidamente, a professora Sandra Alves 
apresentou o projeto “Bookcrossing AEGÓIS”, 
proposto pela aluna Cristiana Neves e docente 
Sandra Alves, em parceria com a BE/CRE.

Por fim, efetuou-se a sessão de autógrafos, 
pela escritora Celeste Gonçalves.

A Diretora: Cristina Martins

FOLHETO INFORMATIVO: 
INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

‘LEREMED’

Este medicamento contém comprimidos efer-
vescentes de bem-estar.

COMPOSIÇÃO
Romance – 20 mg
Autoestima – 25 mg
Sabedoria – 30 mg
Saúde – 40 mg
Energia Positiva – 35 mg
USO ADULTO E INFANTO-JUVENIL
LEREMED é indicado para qualquer pessoa e 

pode tratar mais de 50 estados emocionais dife-
rentes. Coração partido? Desilusão amorosa? In-
certeza? Nostalgia? Tristeza? Abandono? Nada 
que um bom livro não cure. Pode levar a ler um 

No dia 1 de abril de 2019, os alunos do 2º Ci-
clo participaram na sessão com o escritor João 
Carlos Brito, que decorreu na BE/CRE. O au-
tor apresentou o livro: ‘Em Português nos (des)
entendemos’. Ainda no período da manhã, foi 

a vez dos alunos do 3º Ciclo participarem na 
sessão com o mesmo escritor, mas no espaço 
Multiusos da Casa da Cultura. O autor apresen-
tou o livro: ‘Clássicos da Literatura à Moda do 
Porto’.

No período da tarde, os mesmos alunos (2º e 
3º Ciclos) assistiram à sessão do CINANIMA – 
Festival Internacional de Cinema de Animação 

de Espinho 2018 – Programa Adolescentes - 15 
Curtas-Metragens, que decorreu no Auditório 
da Casa da Cultura de Góis. 

No dia 2 de abril, pelas 10h, as crianças da 
Educação Pré-Escolar de Góis e Vila Nova do 
Ceira assistiram à apresentação das obras da 
escritora Margarida Josué, seguindo-se a sessão 
de autógrafos e a visita à Feira do Livro.

No mesmo dia, também tiveram a oportunida-
de de assistirem à sessão de CINANIMA – Pro-
grama Crianças que decorreu no Auditório da 
Casa da Cultura de Góis.

livro onde quiser.
Informe a BE/CRE sobre o resultado do trata-

mento ou, no caso de ter dúvidas, sobre a utiliza-
ção deste medicamento.

POSOLOGIA
A dose normal recomendada é de dois compri-

midos efervescentes por dia.
Não se conhecem incompatibilidades com ou-

tros medicamentos.
RECEITUÁRIO/ PRESCRIÇÃO MÉDICA/ RE-

CEITA MÉDICA
Um a dois comprimidos de LEREMED ao dia.
Repetir a dose sempre que estiver triste, 

desiludido(a), precisando de inspiração ou quan-
do quiser colorir a sua vida através da leitura.

A sua dose de LEREMED encontra-se na BE/

CRE de Góis de segunda a sexta, das 9h às 17h.

TEXTO PRODUZIDO PELA DOCENTE MA-
RIA ALBERTINA NOGUEIRA


