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ZAÇÃO PARA O RISCO SÍS-
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CONCURSO DE 
DECORAÇÃO DE NATAL - 
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Cerimónia “Recordar e Saborear 
Saberes…”: 15 de novembroEis que chega mais uma edição do 

nosso Passo a Passo, com ‘cheirinho’ 
a inverno…

A mesma retrata as diversas ativi-
dades que se desenvolveram no final 
do mês de outubro e durante o mês de 
novembro, nomeadamente as dinami-
zadas pela Equipa da BE/CRE, des-
tacando-se a Hora do Conto, a Mala 
dos Sonhos e as sessões da rede 
Natura; as dinamizadas no âmbito da 
comemoração de diversas efeméri-
des, onde integramos o Halloween, o 
Dia de Todos os Santos e o Dia de S. 
Martinho; as exposições dinamizadas 
no âmbito de algumas disciplinas; as 
ações desenvolvidas pelos Clubes e 
Projetos; as ações dinamizadas pelo 

No passado dia 15 de novembro, 
pelas 11h e 15 minutos, o Clube de 
Segurança promoveu nos estabele-
cimentos de ensino do Agrupamento 
de Escolas de Góis a participação no 
exercício de sensibilização para o ris-
co sísmico “A TERRA TREME”. Esta 
iniciativa teve como objetivo sensibili-
zar para a importância da aplicação de 

medidas de autoproteção em caso 
de sismo e desenvolver a capacida-
de de autodomínio em situações de 
stress.

Foram executados os três ges-
tos recomendados nestas situações 
“BAIXAR, PROTEGER, AGUAR-
DAR”, durante 1 minuto, tempo de 
duração do exercício.

Aos Pais/Encarregados de Educação
A Fundação Make-A-Wish® Portugal, 

reconhecida como IPSS desde 2009, 
tem como missão realizar os desejos de 
crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, 
que sofrem de doenças que colocam 
em risco a sua vida, levando-lhes um 
momento de força, alegria e esperança.

Para uma criança gravemente doen-
te, ver o seu desejo realizar-se significa 
que nada é impossível, significa recupe-
rar a esperança e a força para lutar, sig-
nifica poder esquecer por uns momen-
tos a sua doença e ser simplesmente 
uma criança.

Neste momento, está a ser dinamiza-
do o Concurso de Decoração de Natal 
Inter-Escolas, ao qual o Agrupamento 
de Escolas de Góis se associou, e que 
consiste na seleção e reconhecimento 
da decoração mais criativa e original, 
usando as estrelas de Natal Make-A-
-Wish.

Todos os anos, as estrelas de Natal 

tornam-se o símbolo da campanha de 
Natal Make-A-Wish e funcionam simul-
taneamente como objeto de decoração 
e de apoio para a realização de dese-
jos de crianças e jovens Make-A-Wish. 
Cada estrela corresponde a um donati-
vo de 1€.

Convidamo-lo a fazer parte desta ati-
vidade, através da cedência de um do-
nativo para a aquisição da(s) estrela(s) 
de Natal Make-A-Wish, que posterior-
mente será personalizada com uma 
mensagem solidária e, em conjunto com 
a Escola, será definido um plano de de-
coração.

Saiba mais sobre a Make-A-Wish 
Portugal consultando o site da institui-
ção (www.makeawish.pt) ou o facebook 
(www.facebook.com/makeawish.pt).

Agradecemos desde já a Sua colabo-
ração nesta causa tão nobre!

A Diretora do Agrupamento de Esco-
las de Góis: Cristina Maria dos Santos 
Martins

Foram muitos os pais, familiares e 
amigos dos alunos galardoados, docen-
tes, pessoal não docente e entidades 
parceiras que, na noite de 15 de novem-
bro, compareceram no Espaço Multiu-
sos da Casa da Cultura de Góis, para 
assistirem à Cerimónia de Comemo-
ração dos 20 Anos da constituição do 
Agrupamento de Escolas de Góis e de 
entrega dos Certificados e Prémios do 
Quadro de Mérito, Quadro de Honra Cí-
vico e Distinção de Sucesso. Este even-
to teve como finalidade não só assinalar 
os 20 anos do Agrupamento, mas tam-
bém reconhecer os alunos, que no ano 
letivo 2018/2019, se distinguiram pelo 
seu desempenho académico e cívico, 
nos 1º, 2º e 3º Ciclos, valores expressos 
no Projeto Educativo do Agrupamento.

A abertura da sessão solene coube 
ao professor Gabriel Oliveira e aos seus 
alunos, com um momento musical, à Di-
retora do Agrupamento, ao anterior Di-
retor do Agrupamento, à Presidente da 
Câmara Municipal e à professora Fáti-
ma Martins, que apresentou o programa 
da noite.

A cerimónia prosseguiu com o jantar, 
a passagem de um PowerPoint alusivo 
aos 20 anos do Agrupamento de Esco-
las de Góis e a apresentação das várias 
categorias premiadas e que constituem 
o Quadro de Distinção de Sucesso, o 
Quadro de Honra Cívico e o Quadro de 
Mérito.

O Quadro de Distinção de Sucesso 

destina-se aos alunos que no final do 
ano escolar obtiveram sucesso acadé-
mico pleno ao não apresentarem ne-
nhum nível inferior a três, ou menção 
qualitativa insatisfatória.

O Quadro de Honra Cívico destina-
-se aos alunos que no final do ano letivo 
2016/2017, os Conselhos de Docentes 
e de Turma consideraram, unanime-
mente, ter cumprido os seus direitos e 
deveres, previstos na Lei n.º 51/2012, 
de cinco de setembro (Estatuto o Aluno 
e Ética Escolar) e Regulamento Interno 

do Agrupamento, de forma exemplar e 
perseverante, constituindo-se como re-
ferências e modelos de comportamento 
inequívocos para a restante comunida-
de escolar.

O Quadro de Mérito, no caso do 1º 
Ciclo, aos alunos que no final do ano 
letivo 2018/2019 não tiveram nenhum 
nível inferior a três ou menção de “Insu-
ficiente”; obtiveram cinco classificações 
de “Muito Bom” (nível cinco no quarto 
ano), dos quais dois obrigatoriamente 

Centro de Apoio à Aprendizagem 
(CAA); a distinção do Agrupamen-
to como Escola Saudavelmente; a 
Cerimónia de Comemoração dos 20 
Anos da constituição do Agrupamen-
to de Escolas de Góis e de entrega 
dos Certificados e Prémios do Qua-
dro de Mérito, Quadro de Honra Cívi-
co e Distinção de Sucesso; e, todo o 
trabalho diário efetuado nos diversos 
níveis de ensino do Agrupamento, no 
sentido de proporcionar a todas as 
crianças e jovens, uma formação in-
tegral e desenvolver a criatividade, a 
autonomia e a responsabilidade.

Desejamos a toda a Comunidade 
Educativa umas Boas Leituras, de 
preferência à lareira!

A Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Góis: Cristina Maria dos 
Santos Martins

continua pág. 4



2 PASSO A PASSO
30 de novembro

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS - COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN

SESSÕES “TODOS NA REDE (NATURA 2000)”

Nos dias 18 e 25 de outubro de 2019 reali-
zaram-se as sessões de sensibilização “Todos 
na Rede (Natura 2000)”, que se destinaram às 
crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Agrupamento, no âmbito do MIBE (Mês Inter-
nacional das Bibliotecas Escolares), cujo mote é 
“Vamos Imaginar ... um Planeta sustentável”.

Estas sessões, dinamizadas pelas monitoras 
Sofia e Raquel, visaram informar e sensibilizar, 
promovendo a participação e responsabilização 
da comunidade escolar para a preservação das 
Zonas de Proteção Especial (ZPE) e dos Sítios de 
Importância Comunitária (SIC), com um compro-
misso de desenvolvimento sustentável e ações 
diretas, individuais e coletivas.

Todos discentes participaram em jogos com 
intuito informativo sobre espécies em vias de ex-
tinção.

No final, as representantes da Rede Natura 

2000 ofereceram jogos “Dominó Gigante” às Es-
colas do Agrupamento, para fruição lúdica e peda-
gógica da comunidade escolar.

O Agrupamento de Escola agradece esta oferta!

No dia trinta de 
outubro comemorou-
-se na Escola o 
Halloween. Este proje-
to envolveu a Direção 
de Turma, a Cidadania 
e Desenvolvimento 
(tema: Intercultura-
lidade), o Inglês, a 
Educação Musical, a 
Educação Visual e a 
Educação Tecnológi-
ca, bem como os Clu-
bes de Dança e de Ar-
tes. Contou ainda com 
a colaboração de al-
guns Assistentes Ope-
racionais e também 
envolveu as Famílias. 
Esta atividade foi pro-
posta por um aluno 
do quinto ano turma B 
e, de um modo entu-
siasta, todos os outros 

discentes do quinto 
e sexto ano colabora-
ram na apresentação 
do produto final, que 
culminou com a deco-
ração de um espaço 
na escola, de acordo 
com esta temática 
e preparação/apre-
sentação de danças. 
Estes alunos, com a 
colaboração das suas 
famílias, participaram 
também na confecção 
de uma Lanterna/abó-
bora para o Concurso 
dinamizado. A estes 
discentes juntaram-se 
os alunos da Educa-
ção Pré-Escolar na 
realização das coreo-
grafias apresentadas 
e o 9º Ano, turma A, 
com a organização do 

Baile de Halloween. 
O trabalho foi desen-
volvido no âmbito da 
Flexibilização Curri-
cular, com áreas de 
confluência de tra-
balho interdisciplinar 
e ou de articulação 
curricular (Domínios 
de Autonomia Curri-
cular), nomeadamente 
com as disciplinas de 
acima mencionadas. 
Assim se comemo-
rou o Halloween, com 
o espírito próprio da 
época e contando com 
animada colaboração 
de todos, a atividade 
decorreu de forma bas-
tante positiva.

Este projeto tinha 
como objetivos: Pro-
mover o sucesso edu-

cativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; Promover 
competências sociais; 
Vivenciar e reconhecer 
usos, costumes, tradi-
ções e valores popula-
res de outras culturas; 
Apresentar e aceitar 
culturas diferentes; De-
senvolver e estimular o 
respeito por todas as 
culturas, tradições e re-
ligiões; Estimular atitu-
des e comportamentos 
de respeito pelo outro, 
de responsabilidade e 
participação; Desen-
volver senso crítico, 
capacidade de inter-
pretação e abstração; 
Estimular a criativida-
de; Desenvolver coor-
denação motora; Au-

mentar o vocabulário; 
Identificar os símbolos 
do dia das bruxas; Ofe-
recer novas óticas para 
interpretar a realidade; 
Trabalhar a linguagem 
oral e escrita.

Os objetivos defini-

dos para esta ativida-
de foram cumpridos 
e estão todos de pa-
rabéns pelo trabalho 
desenvolvido e apre-
sentado.

Os Professores Di-
namizadores

B E / C R E : 
“ C O N TA - M E 
HISTÓRIAS!”

COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN

“Das origens do 
Halloween - com os 
devidos créditos ao 
povo celta - às len-
das - e entra aqui a 
velhinha historieta do 
“Jack o’lantern” com 
a concretização da 
lanterna na abóbora - 
aos filmes - assistimos 

a um filme nomeado 
para um óscar, “Room 
on the broom” - e às 
expressões - jogos, 
sopas de letras e até 
varinhas mágicas, 
sempre com imensas 
purpurinas e ráfia - é 
seguro dizer que te-
mos andado muito 

ocupados. A nossa 
abóbora ficou acesa a 
aula toda!

O Halloween é as-
sustadoramente diver-
tido e rico em conheci-
mentos!”

A docente Mara 
Tomé

Nos dias 24 e 28 de 
outubro, realizou-se, 
na BE/CRE, a hora do 
Conto “Conta-me His-
tórias!” dinamizada 
pelo docente Alberto 
Osório, com base na 
obra “As mais belas 
coisas do mundo”, de 
Valter Hugo Mãe.

Os alunos da do-
cente Ana Henriques 
(Turma B - EB de 

Góis) escutaram aten-
tamente a história e 
trocaram impressões 
entre si, e com os do-
centes presentes so-
bre os ensinamentos a 
reter. Os alunos da do-
cente Clara Garcia ou-
viram e interiorizaram 
atentamente a história, 
trocando ideias sobre 
a mesma com o pro-
fessor dinamizador.
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TRADIÇÕES DO DIA DE TODOS OS SANTOS

Exposição rosa dos ventos

Exposição De Trabalhos Desenvolvidos Na Disciplina De Edu-
cação Visual, Pelos Alunos Das Turmas A e B do Nono Ano

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS 
DISTINGUIDO COMO “ESCOLA SAUDAVELMENTE”

B E / C R E : 
“ C O N TA - M E 
HISTÓRIAS!”

BE/CRE - 
ENTREGA DA
MALA DOS 
SONHOS NA 
ESCOLA BÁSI-
CA DE ALVARES

No dia 23 de outu-
bro, realizou-se a hora 
do Conto “Conta-me 
Histórias!”, na E.B. de 
Álvares pela docente 
Aida André, com base 
na obra “Corre, corre 
Cabacinha”, de Alice 
Vieira.

Os alunos da do-
cente Leonilde Garcia 

escutaram atenta-
mente a história, tro-
caram impressões e 
realizaram trabalhos 
de expressão plástica 
(desenho, pintura e 
recorte).

OS TRABALHOS 
FICARAM MUITO 
BONITOS!

No dia 30 de outubro, o Professor Bi-
bliotecário e a Diretora do Agrupamen-
to deslocaram-se à Escola Básica de 
Alvares e deixaram a Mala dos Sonhos 
às meninas da Educação Pré-Escolar 
e do 1º Ciclo. O Professor Bibliotecário 
mostrou o conteúdo das malas (livros e 
filmes) e explicou/relembrou os proce-
dimentos necessários.

Foi mais um momento de alegria 
para todas.

Boas Leituras!

No passado dia 
31 de outubro, as 
alunas da E.B. de 
Alvares, depois de 
um dia repleto de 
atividades muito di-
vertidas e educativas 
sobre as tradições de 
Halloween, que foi 
proporcionado pela 
docente de língua in-
glesa e com a escola 
decorada igualmente 
a preceito, conhece-
ram também um pou-
co das tradições do 
nosso país. Assim, 
no dia de Todos os 
Santos era costume 
as crianças irem de 
porta em porta, em 
grupos animados e 

munidos de sacos de 
pano feitos de retalhos 
de tecido que davam 
origem a sacos reuti-
lizáveis e muito colo-
ridos, onde colocavam 
o que as pessoas lhes 
davam como romãs e 
frutos secos da épo-
ca, pão, broa de milho 
e bolos. E como não 
podia faltar, também 
cantavam alegremen-
te uma versão adap-
tada de “Bolinhos e 
Bolinhós”. No final, 
decoraram sacos de 
papel que nos foram 
gentilmente ofereci-
dos no supermercado 
local.

Antes e com a aju-

da da Sra. Educadora, 
foi lido às alunas da 
educação pré-escolar, 
o conto de Susanne 
Laschutza “Manuel, 
o morcego” e desco-
brimos que afinal os 

vampiros não existem 
e o cão “Paulo” é que 
ficou sem o almoço 
desse dia, pois com 
os ossos entreteve-se 
a construir uma cruz 
e não parecia lá muito 

convencido...
Foi um momento 

muito animado e agra-
decemos à Sra. Edu-
cadora que ajudou 
as alunas a realizar 
molas para enfeitar o 

cabelo decoradas com 
vampiros feitos de pa-
pel que estavam muito 
bonitos.

A docente Sandra 
Mortágua de EMRC

Atividade do Magusto Jardim de Infância de Góis e 1º Ciclo

Esta atividade 
foi concretizada 
em conjunto com o 
Jardim de Infância 
de Góis e o 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 
As crianças envolve-
ram-se e gostaram 
da atividade realiza-
da, pois promoveu-

-se a partilha e a 
cooperação entre 
crianças e crianças /
professores e vice-
-versa. Viveram-se 

momentos de con-
vívio e alegria entre 
toda a comunidade 
educativa (Crianças, 
Professoras, Educa-

doras e Assistentes 
operacionais).

Reviveu-se, mais 
uma vez, a tradição 
do S. Martinho e to-

dos se divertiram 
muito.

A Educadora: 
Paula Ramos

No âmbito da loca-
lização relativa, abor-
dado no 2.º ciclo, na 
disciplina de História 
e Geografia de Por-
tugal; e no 7.º ano 
de escolaridade, na 
disciplina de Geogra-
fia, o Departamento 
de Ciências Sociais e 

Humanas, solicitou aos 
alunos a construção 
de rosas dos ventos 
originais, recorrendo a 
materiais recicláveis, 
para exposição na bi-
blioteca escolar.

Esta atividade tinha 
como objetivos: pro-
mover o sucesso edu-

cativo dos alunos nas 
diversas componentes 
educativas; promover 
competências sociais; 
apresentar e aceitar 
construções diferen-
tes; desenvolver e es-
timular o respeito por 
todas as abordagens; 
estimular atitudes e 

comportamentos de 
respeito pelo outro, 
de responsabilidade e 
participação; desen-
volver senso crítico, 
capacidade de inter-
pretação e abstração; 
estimular a criativida-
de; desenvolver coor-
denação motora; au-

mentar o vocabulário; 
oferecer novas óticas 
para interpretar a reali-
dade e trabalhar a lin-
guagem oral e escrita.

 Os objetivos defini-
dos para esta ativida-
de foram plenamente 
cumpridos e todos os 
intervenientes estão de 

parabéns pelo trabalho 
desenvolvido, nomea-
damente ao nível da 
criatividade e da origi-
nalidade nas rosas dos 
ventos.

As docentes 
Maria de Fátima 

Martins
Sandra Alves

No seguimento do 
estudo da constru-
ção da imagem e no 
âmbito da perceção 
visual, propôs-se aos 
alunos do nono ano 
a reinterpretação da 
imagem do rosto. 
Assim, e recorrendo 
a imagens fotográfi-
cas, os alunos pro-
cederam à sua ma-

nipulação aplicando 
a técnica do recorte 
e colagem, descons-
truindo a imagem origi-
nal criando novas rea-
lidades da imagem de 
si mesmos. Os alunos 
revelaram empenho 
no desenvolvimento 
do seu trabalho, com 
resultados bastantes 
criativos.

«Após recepção 
de 267 candidaturas, 
comunicamos que, 
após análise cuidada 
do júri, 152 escolas e 
agrupamentos de es-
colas serão distingui-
das com o “Selo Es-
cola SaudávelMente” 
– Boas Práticas em 
Saúde Psicológica, 
Sucesso Educativo e 
Inclusão” 2019-2021, 
a ser entregue em 
sessão solene.

A Ordem dos Psi-
cólogos Portugueses 
(OPP) agradece to-
das as candidaturas 
ao Selo “Escola Sau-

dávelMente – Boas 
Práticas de Saúde 
Psicológica e Suces-
so Educativo” que 
ajudaram a tornar 
esta iniciativa num 
verdadeiro sucesso. 
A promoção da Saú-
de Psicológica e do 
Sucesso Educativo é, 
no nosso entender, 
absolutamente crucial 
para o desenvolvi-
mento das crianças 
e jovens e urge que 
mais e mais estabe-
lecimentos de ensino 
se organizem no sen-
tido de apostarem em 
políticas e práticas de 

intervenção nestas 
áreas. Parabéns por 
todos os esforços de-
senvolvidos até aqui!

Escolas que serão 
distinguidas com o 
“Selo Escola Sau-
dávelMente” – Boas 
Práticas em Saúde 
Psicológica, Sucesso 
Educativo e Inclusão” 
2019-2021:

(...)
49 - Agrupamento 

De Escolas De Góis
(...)
Selo Escola Sau-

dávelMente 19/21 – 
Apresentação do Júri

As cerca de 100 

candidaturas dos 
agrupamentos e es-
colas portuguesas 
ao Selo Escola Sau-
dávelMente 19/21, 
são reveladoras da 
preocupação dos es-
tabelecimentos de en-
sino nacionais no que 
diz respeito às Boas 
Práticas em Saúde 
Psicológica, Sucesso 
Educativo e Inclusão. 
De forma a analisar e 
avaliar estas candida-
turas, garantindo o ri-
gor e a transparência 
de todos os procedi-
mentos relacionados 
com o processo de 

atribuição do Selo, 
a Ordem dos Psicó-
logos Portugueses 
(OPP) seleccionou 
um júri composto por 
cinco Psicólogas/os, 
nomeadamente, José 
Morgado, Leandro S. 
Almeida, Tânia Pires, 
Válter Dias da Silva e 
Sofia Ramalho (Vice-
-Presidente da OPP e 
Presidente do Júri do 
“Selo Escola Saudá-
velMente”).

Refira-se que o 
prazo de candidatura 
termina a 30 de Se-
tembro e que os Selos 
serão atribuídos numa 

cerimónia a realizar 
no âmbito do VII Se-
minário Psicologia em 
Contexto Escolar, que 
terá lugar no 27 de 
Novembro de 2019, 
no Centro de Artes 
e Espetáculos da Fi-
gueira da Foz, uma 
organização conjunta 
da Direcção Geral da 
Educação e Ordem 
dos Psicólogos Portu-
gueses.»

Toda a informação 
pode ser consultada 
em:

http://escolasauda-
velmente.pt/noticias…
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Cerimónia “Recordar e Saborear Saberes…”: 15 de novembro

a Português, Mate-
mática ou Estudo do 
Meio e classificação 
de “Bom” nas res-
tantes disciplinas, no 
final do 3º período e 
sem a aplicação de 
Medidas Disciplina-
res Sancionatórias. 
No 2º e 3º Ciclos, 
aos alunos que no 
final do ano letivo 
2018/2019 não tive-
ram nenhum nível 
inferior a três, alcan-
çando uma média 
mínima de quatro 
vírgula quarenta e 
cinco (4,45) e sem 
procedimentos dis-
ciplinares nem faltas 
injustificadas.

A finalizar a Ceri-
mónia, a Diretora do 
Agrupamento agra-
deceu, mais uma 
vez, a disponibili-
dade do professor 
Gabriel e dos seus 
alunos em colabora-
rem com o Agrupa-
mento naquele mo-
mento tão especial. 
Agradeceu, de igual 
modo, ao Município 
pela cedência do 
espaço Multiusos 
da Casa da Cul-
tura, bem como à 
Equipa responsável 
pela organização 
deste evento e pela 
decoração, pelo tra-
balho desenvolvido, 
destacando os ele-
mentos da Direção 
e o pessoal não 
docente envolvido; 
à apresentadora, ao 
técnico do som da 
noite, ao responsá-
vel pela elaboração 
dos PowerPoint 
apresentados e 
pela reportagem fo-
tográfica e a todos 
- pessoal docente e 
não docente - que 
de uma forma ou de 
outra deram o seu 
contributo para a im-
plementação desta 
iniciativa. Agradeceu 
também a toda a 
Equipa do Restau-
rante pela colabora-
ção e serviço pres-
tado durante a noite.

No final do seu 
discurso destacou 
que «Esta Ceri-
mónia não visou 
apenas premiar os 
bons resultados ou 
os comportamen-
tos exemplares das 
nossas crianças/
jovens, mas, acima 
de tudo, reconhecer 
e valorizar o esforço 

e o exercício de uma 
cidadania responsá-
vel, assim como es-
timular o gosto por 
aprender.

O objetivo de al-
cançar o sucesso, 
nunca é exclusiva-
mente individual, daí 
que a homenagem, 
que esta noite, aqui 

se fez, tenha sido 
extensível aos pais/
encarregados de 
educação pelo seu 
apoio e acompa-
nhamento; de igual 
modo extensível aos 
Professores pela 
sua competência e 
dedicação; ao Pes-
soal Não Docente 

pelo acompanha-
mento e empenha-
mento diário; e à 
Comunidade Educa-
tiva, nomeadamente 
às diversas Entida-
des Parceiras, que 
connosco colabo-
ram diariamente 
para que os nossos 
alunos cheguem 

mais além. 
(…)
Deixo aos nossos 

alunos uma palavra 
de estímulo e os 
votos de um ano le-
tivo pleno de realiza-
ções. É, certamente, 
um ano repleto de 
trabalho, de exigên-
cias, mas também 

de concretização de 
sonhos e ambições.

Em jeito de des-
pedida deste mo-
mento, fazer parte 
desta história traz-
-nos o sentimento 
de ter contribuído 
para um projeto 
educacional que 
procura um mundo 

melhor.
Quem participou 

e participa na histó-
ria do nosso Agru-
pamento fez e faz a 
diferença!

Muito obrigada.»

A Diretora do 
Agrupamento: Cris-
tina Martins

Na escola de 
Vila Nova do Ceira 
desde o dia 16 de 
outubro que temos 
feito algumas ativi-
dades na escola:

No Dia Mundial 
da Alimentação 
fizemos umas es-
petas de fruta. 
Houve meninos 
que provaram pela 
primeira vez man-
ga e gostaram. Fi-
zemos também a 
atividade do “Curte 
Iogurte”

Escola Básica de Vila Nova do Ceira 20 ANOS DO 
AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE GÓIS

       20 Anos de Agrupamento

                   Em Góis, são muitos dias,

           Muitas horas de convívio,

                     De união, trabalho,

                    Reaperfeiçoamento.

     Tanto que se avançou!

           Muito se modificou!

Gostamos de viver em Comunidade,

 Queremos ser final de esperança no nosso tempo.

          Vamos continuar a partilhar 

                  pedaços de vida de gente!

Autora: Professora Maria Albertina Nogueira

No dia 31 de 
outubro moldamos 
e pintamos umas 
abóboras para co-
locar no frigorífico.

No dia de S. 
Martinho fizemos 
uns cartuchos para 

colocar as casta-
nhas do Magusto, 
construímos umas 
castanhas em car-
tolina, fizemos um 
Magusto à moda 
antiga com caruma 
e no fim um lanche 

partilhado. Que 
bem que soube!!!!!!

No 15 de no-
vembro fizemos o 

simulacro “A terra 
Treme”.
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