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ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA 
DO CEIRA – LAÇO AZULE quase a chegarmos ao final de mais um ano letivo, apresentamos uma vez 

mais o suplemento “Passo a Passo” com algumas notas relativas ao nosso Agru-
pamento.

Nesta edição podemos ler as seguintes notícias: atividades da hora do conto 
dinamizadas pela Biblioteca Escolar, textos elaborados pelos alunos da Escola 
de Vila Nova do Ceira sobre o Dia da Mãe e sobre o projeto Laço Azul; algumas 
atividades desenvolvidas pelas senhoras psicólogas do Agrupamento, tais como,  
promoção dos Direitos Humanos, sessão de prevenção do bullying e violência 
escolar na Escola de Alvares, e  três ações de capacitação parental destinadas 
a pais /encarregados de educação de todos os estabelecimentos de ensino do 
agrupamento, sobre a temática da importância da escola no desenvolvimento 
pessoal e educativo das crianças; 3ª sessão da formação sobre Literacia da In-
formação, realizada na BE/CRE da EB de Góis, e ainda uma notícia sobre a feira 
dos minerais e fósseis que decorreu nos dias 6 e 7 de maio.

Destacamos, ainda, a ação de Sensibilização sobre a Lei Tutelar Educativa 
dinamizada pelo senhor Procurador da República; a vinda dos alunos dos Cur-
sos Profissionais do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, a fim de 
mostrarem as suas ofertas formativas aos nossos alunos do 9º ano; a visita de 
Estudo realizada pelos alunos do 5º ano ao Centro de Interpretação da Batalha 
e à Fábrica de Sumol/Compal, de Pombal; a Feira de Plantas, que decorreu nos 
dias 2 e 3 de maio no âmbito da Comemoração do Dia da Mãe; as atividades 
dinamizadas pelo Exploratório de Coimbra, no dia 4 de maio, destinadas às famí-
lias e crianças do 1º Ciclo do Agrupamento; as iniciativas dinamizadas no âmbito 
do Desporto Escolar, nomeadamente a Final Distrital de Futsal, que decorreu em 
Vila Nova de Poiares; e a Grande Final Online SUPERTMATIK 2018/2019, no 
Agrupamento de Escolas de Góis, dinamizada pelo Departamento de Matemáti-
ca e Ciências Experimentais.

Aproveitamos ainda para divulgar o período de Matrículas para as crianças 
que se vão inscrever na Educação Pré-Escolar e 1º Ano de Escolaridade (de 15 
de abril a 15 de junho de 2019).

Boas leituras.
Cláudia Carvalho
Cristina Martins

A Escola Básica de Via Nova do 
Ceira, envolvendo as crianças da 
Educação Pré Escolar e os alunos 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, suas 
docentes titulares de turma e as-
sistentes operacionais, no dia 30 
de abril de 2019, associaram-se à 
campanha nacional “ABRIL – Mês 
da Prevenção dos Maus-Tratos na 
Infância 2019”, promovida pela Co-
missão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e 
Jovens.

Esta campanha tem como objeti-
vo «consciencializar a comunidade 
para o seu papel na prevenção do 
abuso infantil, bem como promover 
nas famílias o exercício de uma pa-
rentalidade positiva, sem recurso à 
violência verbal ou física».

MATRÍCULAS
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 

1º ANO DE ESCOLARIDADE
DE 15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO DE 2019
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HORA DO CONTO - 
TURMAS A E B DE GÓIS

REFERENCIAL RBE | APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR - LETE-
RACIA DA INFORMAÇÃO - 4º ANO DE GÓIS E DE VILA NOVA DO CEIRA

ESCOLA BÁSICA DE ALVARES - HORA DO CONTO

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A LEI TUTELAR EDUCATIVA

VISITA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES

HORA DO CON-
TO – EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR 
DE VILA NOVA 
DO CEIRA

Na 3ª sessão da formação, realizada na BE/
CRE da EB de Góis, no dia 23 de abril de 2019, 
os formandos do 4º ano praticaram:

- o manuseamento da ferramenta PowerPoint;
- a pesquisa, seleção e cópia de imagens;
- a pesquisa, seleção, cópia e adaptação de 

textos;
- a pesquisa e transferência segura na internet;
- a indicação dos direitos de autor (webgrafia);
- a composição de slides, animações e tran-

sições;
- a guarda de ficheiros e encerramento;
- a impressão de trabalhos.

No dia 24 de abril, a docente Sandra Mortágua 
de EMRC procedeu à leitura do conto Elmer, de 
David Mckee. A história versava sobre um elefan-

te que era diferente, não era cor de elefante e que 
um dia decidiu transformar-se e ser da mesma 
cor que os outros elefantes da manada. Contá-

mos com a ajuda da Prof.ª Leonilde que nos disse 
que tal como devemos gostar de nós, apesar dos 
nossos defeitos, também devemos gostar dos 

outros, aceitá-los e respeitá-los como são.
No final, os alunos imaginaram de que cor se-

riam se fossem um elefante como Elmer.

No dia 24 de abril de 2019 (quarta-feira), de-
correu na BE/CRE, a ação de sensibilização para 
os alunos do 3º Ciclo, sobre a Lei Tutelar Educa-
tiva, apresentadas pelo Sr Procurador da Repú-
blica, Dr. Carlos Diogo, Interlocutor do Ministério 
Público na CPCJ de Góis. As sessões decorre-
ram da seguinte forma:

10.30h - 7º A e B
11.20h - 9º A e B
12.20h - 8º A e B.

No dia 29 de abril, os alunos dos Cursos Pro-
fissionais de Vila Nova de Poiares deslocaram-se 
ao nosso Agrupamento a fim de mostrarem aos 

alunos do 9º Ano de Escolaridade, o que se faz 
nos seus Cursos Profissionais de Mecatrónica e 

Cozinha/Restaurante. 
Esta iniciativa foi uma oportunidade de apren-

dizagem e integrou-se nas Atividades de Orienta-
ção Profissional e Vocacional.

No dia 29 de abril realizou-se mais uma sessão 
da Hora do Conto, dinamizada pela docente Gra-
ciete Duarte, destinada às crianças da EPE da 
EB de Vila Nova do Ceira.

Foi uma sessão de muita fantasia e magia!

Dando continuidade às atividades planificadas 
no âmbito do projeto da biblioteca - “ Conta-me 
Histórias!”, nos dias 23 e 30 de abril, com os alu-
nos das turmas A e B de Góis e em articulação 
entre os diferentes professores, realizou-se a ati-
vidade deste mês. Assim, foi trabalhada com os 
alunos a “A História do Pedrito Coelho”, de Beatrix 
Potter.

Após a leitura e uma breve reflexão sobre a 
mesma, os alunos expressaram a sua opinião 
relativamente aos personagens e à mensagem 

transmitida pela narrativa.
Os alunos, organizados em diferentes grupos de 

trabalho, foram desafiados a colorir, com recurso 
aos lápis de cor, algumas ilustrações sobre a histó-
ria. Após a conclusão da pintura, estas foram orde-
nadas cronologicamente e colocadas num painel 
de parede de grande formato.

Os alunos demonstraram bastante interesse e 
empenho no desenvolvimento da atividade, partici-
pando ativamente na pintura das ilustrações.

O Docente: Pedro Antunes

SUPERTMATIK
2018/2019
Decorreu 

no dia 14 
de maio a 
Grande Final 
Online SU-
PERTMATIK 
2018/2019, 
no Agrupa-
mento de 
Escolas de 
Góis, dina-
mizada pelo 
Departamen-
to de Ma-
temática e 
Ciências Ex-
perimentais. 

Participa-
ram nesta 
competição 
alunos dos 2º e 3º 
ciclos do Ensino Bá-
sico. 

Os torneios SU-
PERTMATIK aliam as 
componentes didática 
e lúdica numa fórmula 

geradora de motivação 
extra para o processo 
de ensino-aprendiza-
gem em ambiente de 
muita emoção e adre-
nalina, próprio das 
grandes competições!
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WORKSHOP “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”

Dia da Mãe - 5 de maio de 2019 (domingo)  

VISITA DE ESTUDO AO ‘CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 
BATALHA DE ALJUBARROTA - CIBA’ (S. JORGE - BATALHA) 
E À ‘FÁBRICA SUMOL/COMPAL’ (POMBAL) - TURMA DO 5º A
No dia 30 de abril realizou-se a Visita de Es-

tudo dos alunos do 5º ano, que teve como ob-
jetivos:

- Participar em visita guiada a uma empresa de 
sumos naturais/refrigerantes;

- Observar, descrever, interrogar e compreen-
der o processo de fabrico numa indústria moder-
na; 

- Verificar a observância de preocupações de 
preservação ambiental;

- Visita orientada ao Centro de Interpretação 
da Batalha de Aljubarrota, com possibilidade de 
discussão e a partilha das experiências e opi-
niões de cada aluno;

- Observação de uma vala arqueológica. Este 
fosso faz parte do conjunto de vestígios do siste-
ma defensivo da batalha; contextualização tem-
poral da Batalha de Aljubarrota e de informação 
específica sobre o terreno, fazendo a ligação com 
os vestígios encontrados nas diferentes campa-
nhas arqueológicas desde 1958 até à atualidade;

- Acesso à exposição permanente - friso crono-
lógico, mapas, documentos, ossos, armas, vestí-
gios arqueológicos, etc;

- Assistir ao espetáculo multimédia “A Batalha 
Real”;

- Participar no jogo didático “Nuno Álvares Pe-
reira, o monge guerreiro” (Nuno Álvares Pereira 
era um soldado cheio de energia! Estava sempre 
a treinar: o corpo e a mente. Por isso era muito 
forte, muito inteligente e astuto. Também era um 
homem muito religioso e crente. Todas estas ca-

raterísticas tornaram num líder que todos os ho-
mens queriam seguir e em quem o Rei confiava 
plenamente);

- Identificar as principais características dos 
edifícios e monumentos observados (construção 
gótica); 

- Compreender a importância da Batalha de 
Aljubarrota, à época, para o futuro do reino de 
Portugal;

- Incentivar nos jovens o gosto pelo património 
histórico-cultural artístico e arquitetónico, atra-
vés da observação e exploração de locais refe-
renciados nas aulas de História e Geografia de 
Portugal.

Das 10H00 às 11H30, os alunos realizaram 
a visita guiada à fabrica da Sumol/Compal, em 
Pombal, seguindo-se o almoço no parque de 

merendas do CIBA, pelas 12H45. No período da 
tarde realizaram a visita guiada ao CIBA, com 
atividade lúdico-didática e acompanhamento do 
grupo no interior e no exterior do edifício, facili-
tando a interpretação dos conteúdos através de 
um diálogo construtivo e do recurso a materiais 

de apoio específicos. No regresso a Góis, os alu-
nos observaram o exterior do

Mosteiro de Santa Maria da Vitória - Batalha.
O docente José Santos

No âmbito das comemorações do Dia da Mãe, 
no dia 4 de maio (sábado) decorreu na Escola 
Básica de Góis o Workshop “Alimentação Sau-
dável”, destinado aos Pais/EE e crianças do 1º 
Ciclo do Agrupamento. 

A presente atividade versou sobre a alimen-
tação/gastronomia/culinária como suporte da 
aprendizagem ativa das ciências, sendo que o 
programa teve por base uma situação/confeção 
culinária. 

O Workshop foi dinamizado pelo Exploratório 
de Coimbra, uma parceria com a CIM/Município 
de Góis, no âmbito do Projeto da Promoção do 
Sucesso Escolar. Foram desenvolvidas duas 
sessões, a primeira que decorreu das 14h às 
15h30m, e a segunda, das 16h às 17h30m. 

Foram dois momentos de grandes aprendiza-
gens.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

O Dia da Mãe é uma 
celebração em ho-
menagem a todas as 
mães e à maternidade. 

Na Austrália, Ca-
nadá e Estados Uni-
dos, é comemorado 
no segundo Domingo 
do mês de maio. Em 
Espanha e Portugal, 
é comemorado no 
primeiro Domingo de 
Maio. No Reino Unido, 
por exemplo, é cele-
brado exatamente três 
semanas antes do Do-
mingo de Páscoa, dia 
em que era tradicional 
as pessoas visitarem 
as igrejas onde foram 
batizados, embora 
agora também se co-
memore a maternida-
de da mesma forma.

Apesar de datas di-
ferentes, o Dia da Mãe 
é sempre comemorado 

a um Domingo, dia de 
descanso do trabalho 
e escolar.

Conta a História que 
o Dia da Mãe, como 
feriado, nasceu nos 
EUA! Foi em 1908, 
quando Anna Javis 
organizou em Grafton, 
Virgínia Ocidental a 10 
de maio, para come-
morar a mãe da famí-
lia. Ela pressionou os 
congressistas incan-

savelmente até que o 
presidente Woodrow 
Wilson assinou o pe-
dido declarando que o 
Dia das Mãe era um 
feriado nacional. 

No entanto, como 
culto já existia muito 
antes de 1908. As pri-
meiras celebrações 
do Dia da Mãe podem 
ser datadas das cele-
brações da primavera 

para honrar Rhea, a 
Mãe dos Deuses, na 
civilização grega anti-
ga, de acordo com al-
gumas fontes.

O Dia da Mãe pas-
sou a ser generalizado 
e de interesse comer-
cial para empresas de 
cartões, lojas de flores, 
joalharias, lojas de pre-
sentes, restaurantes… 
e promoções publicitá-
rias a criar ofertas es-

peciais, começaram a 
invadir o mercado

Para contrariar esta 
tendência, a escola 
motiva os seus alunos 
a construir eles pró-
prios um presente para 
a Mãe.

Na EB1 de Vila Nova 
do Ceira, este ano os 
alunos construíram um 

postal e um porta-cha-
ves muito original para 
as suas mamãs.

Esperamos que te-
nha sido de agrado de 
todas, porque foram 
feitos com muito amor 
e carinho, numa azáfa-
ma tremenda!

Feliz Dia da Mãe! 
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OS DIREITOS HUMANOS 
NA EB DE ALVARES

Sessão “Diz não ao bullying”

SESSÃO “ESCOLA, O FUTURO DOS FILHOS”

DIA DA MÃE – 1º CICLO DA ESCOLA BÁSICA DE GÓIS

DIA DA MÃE – ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

FEIRA DOS 
MINERAIS E
FÓSSEIS

Feira de 
Plantas

Na semana de 29 de abril a 3 de 
maio, as crianças do 1º Ciclo de Góis 
desenvolveram diversas atividades 

alusivas à efeméride do Dia da Mãe. 
Nas áreas das Expressões produziram 
diversos cartões, que posteriormente, 

decoraram e onde redigiram a dedi-
catória à Mãe. Também realizaram um 
lindo fio, que adornaram a seu gosto e 

que ofereceram à sua querida Mãe.  
Foi uma atividade que agradou a to-

dos!

Na Escola Básica de Alvares, as crianças 
elaboraram um cartão para oferecerem à Mãe, 
bem como uma caixinha, que cada um adornou 
a seu gosto. Além disso, também construíram um 
porta-recados para as Mães efetuarem os seus 
apontamentos/registos.

A Escola, nomeadamente a entrada, também 
foi decorada tendo em conta a efeméride em 
causa, destacando-se o Amor de Mãe, como um 
‘Amor para a Vida Toda’.

Decorreu nos dias 6 e 7 de maio uma Feira de 
Minerais e Fósseis, no Agrupamento de Escolas 
de Góis, dinamizada por Miguel Couto & Marta 
Mateus.

A empresa convidada apresentou uma gran-
de variedade de minerais, fósseis e uma grande 
variedade de objetos – artigos de decoração e 
bijuterias – produzidos a partir de materiais geo-
lógicos. Os visitantes tiveram oportunidade de 
adquirir alguns dos materiais expostos e esclare-
cer as suas dúvidas quanto à origem.

Assim, durante dois dias, a Geologia, mobi-
lizou toda a comunidade escolar na procura de 
explicações para a origem e beleza dos materiais 
expostos.

Os docentes de Ciências Naturais agradecem 
a presença de todos os visitantes.

FUTSAL 
FEMININO - 
FINAL DISTRITAL
A Final Distrital de Futsal (Iniciadas Femini-

nas) do Desporto Escolar foi realizada esta quar-
ta feira, dia 8 de maio, no pavilhão municipal de 
Vila Nova de Poiares, tendo os resultados sido:

jogo 1 (meia final): AE Vila Nova de Poiares 
10 - AE Góis 0

jogo 2 (meia final): AE Lousã 22 - EB Cordi-
nha 1

jogo 3 (3º e 4º lugar): EB Cordinha 0 - AE Góis 
4

jogo 4 (final): AE Vila Nova de Poiares 1 - AE 
Lousã 10

Foi mais uma bela tarde desportiva, com os 
jogos a ser disputados com alegria, tendo a Es-
cola de Góis defrontado na meia final o AE de 
Vila Nova de Poiares, que praticando um futebol 
mais evoluído ganhou naturalmente o jogo.

No apuramento de 3º lugar da fase distrital, as 
alunas da Escola de Góis ganharam com alguma 
naturalidade à Escola da Cordinha.

A final distrital deste ano foi vencida novamen-
te pelo Agrupamento de Escolas da Lousã, que 
tem demonstrado grande superioridade em ter-
mos distritais, derrotando na final o Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova de Poiares.

A jogadora da jornada foi a Luana Machado 
(6º B).

O Docente: Luís Ramos

No dia 9 de maio de 2019, as psicólogas do 
GAAF Marta Castro e Joana Marta desenvolve-
ram uma atividade psiceducativa no âmbito da 
promoção dos Direitos Humanos. Implementa-
ram o Jogo “Mala VIP”, que inclui jogos e ferra-
mentas pedagógicas que permitem a tomada de 
consciência sobre questões relacionadas com 
Direitos Humanos. É destinado a crianças e jo-
vens. Permitiu a aprendizagem sobre um tema 
fundamental da atualidade através de um mo-
mento divertido entre colegas com a supervisão 
de adultos. A atividade gerou debates entre os 
meninos e meninas.

Marta Castro
Joana Marta

Na tarde do dia 9 de maio a turma da EB de 
Alvares participou na sessão de prevenção do 
bullying e violência escolar dinamizada pelas 
psicólogas Joana Marta e Marta Castro. Através 
da leitura de uma história “Diz não ao bullying 
– não deixes que te façam mal”, da autoria de 
Sónia Seixas e Luís Fernandes, e da criação 
de um cartaz foi possível suscitar nos alunos a 
necessidade de mudar alguns comportamentos 
m contexto escolar. A atividade foi “divertida e 
instrutiva” disse o aluno M. 

Joana Marta
Marta Castro 

Durante o mês de maio as psicólogas Joana 
Marta, Marta Castro e Sofia Moreira desenvol-
veram três ações de capacitação parental des-
tinadas a pais /encarregados de educação de 
todos os estabelecimentos de ensino do agru-
pamento. A temática escolhida prendeu-se com 
a importância da escola no desenvolvimento 
pessoal e educativo das crianças. No total es-
tiveram presentes 13 pais/encarregados de 
educação (3 em Vila Nova do Ceira, 6 em Góis 

e 4 em Alvares), tendo sido convidados a refletir 
ainda sobre as questões de segurança relaciona-
das com o uso 
da internet. Os 
participantes re-
velaram interes-
se pelos temas.

Marta Castro 
Joana Marta
Sofia Moreira

A Direção do Agru-
pamento de Escolas de 
Góis agradece a todos 
aqueles que colabo-
raram e contribuíram 
(Pessoal Docente e 
Pessoal Não Docente, 
Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Comu-
nidade em geral) para o Sucesso da Feira de Plan-
tas, que decorreu nos dias 2 e 3 de maio de 2019.

Bem Hajam!
A DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCO-

LAS: Cristina Martins


