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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA

GÓIS ADERE A UMA “MICROBIBLIOTECA” 
LEITURA ACESSÍVEL NUMA CABINE TELEFÓNICA 

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS TAM-
BÉM ASSINALOU A IMPORTÂNCIA DA DEFESA 
DO CLIMA/AMBIENTE - 27 de setembro

Eis que temos mais um ano letivo pela frente!
O presente ano iniciou-se no dia 13 de setembro com a receção aos alunos/

pais e encarregados de educação. Nesta abordagem, foram dadas as boas-vin-
das a todas/os, agradecendo-se a presença; apelou-se à cooperação e partilha 
de ideias, no sentido de fomentar o trabalho em Equipa, o respeito pelo papel e 
função de cada um dos agentes no processo educativo com o objetivo final de 
contribuir para o bem-estar e sucesso das crianças/jovens do Agrupamento. Fez-
-se alusão: à Rede Escolar aprovada para o corrente ano letivo; à situação da 
Educação Especial com apenas dois docentes; aos docentes em falta no Agru-
pamento; à manutenção do docente responsável pela Coordenação da BE/CRE; 
da renovação do contrato da Psicóloga no Agrupamento a meio tempo (18h) e 
pela colocação de um segundo horário a tempo inteiro; à identificação da Coor-
denadora do Centro de Apoio à Aprendizagem; à identificação da Representante 
da Educação na CPCJ de Góis; à identificação dos docentes titulares de grupo/
turma e diretores de turma; aos horários e ofertas formativas nos diversos níveis 
de ensino; aos apoios a ministrar, nomeadamente no âmbito do CAA, bem como 
as coadjuvações e tutorias; ao Projeto Educativo do Agrupamento; ao Plano Anual 
de Atividades; ao Regulamento do Cartão GIAE/Cartão Eletrónico efetuando-se 
alguns esclarecimentos; aos Serviços existentes na escola; à manutenção da par-
ceria com o Centro de Saúde; à divulgação do Plano de Ação da CIM/Município 
no âmbito do Projeto Realiza-te, no qual está afeta a técnica; à divulgação do 
Projeto ‘Turma no Topo’ e ainda, à reunião que se realizará durante o mês de 
outubro com os pais/encarregados de educação a fim de se dar conhecimen-
to dos resultados dos RIPA e REPA 2019, bem como dos critérios de avaliação 
para 2019/2020. Também se divulgou a Cerimónia ‘Saboreando Saberes’, que se 
realizará no dia 15 de novembro, pelas 19h, na Sala Multiusos da Casa da Cultu-
ra, estando também associada a Comemoração dos 20 Anos da Constituição do 
Agrupamento de Escolas de Góis. Nesta Cerimónia proceder-se-á à entrega dos 
Certificados do Quadro de Honra Cívico e de Distinção de Sucesso e às Medalhas 
e Certificados do Quadro de Mérito. Seguiram-se as intervenções da Equipa da 
Avaliação Interna do Agrupamento que apresentou (no início de cada uma das 
reuniões, nas diversas Escolas) os resultados da avaliação interna do Agrupa-
mento, bem como o respetivo Plano de Melhoria; do Enfermeiro da UCC GóisVive, 
que apresentou aos Pais/EE os resultados do questionário passado no ano letivo 
anterior; do Município de Góis, bem como da Associação de Pais, que tem uma 
nova constituição; dos Presidentes de Junta de Freguesia e da Santa Casa da Mi-
sericórdia. Tendo em conta a participação dos diversos intervenientes enunciados, 
abordaram-se alguns assuntos relacionados com o Pavilhão Gimnodesportivo e 
serviço de transportes e refeições, nalguns Estabelecimentos de Ensino.

No âmbito do Projeto Eco-Escolas, e graças ao trabalho de toda a Equipa e da 
Comunidade Educativa em 2018/2019, a Escola Básica de Góis foi galardoada 
com a Bandeira Verde Eco-Escolas.

No dia 19 de setembro de 2019, alguns alunos da Escola sede do Agrupamento 
participaram na inauguração da Cabine de Leitura, que o Município colocou junto 
a esta Escola.

Nos dias 25 e 26 de setembro, as crianças do 1º Ciclo assinalaram o Dia Mun-
dial do Leite Escolar, tendo sido desenvolvidas diversas atividades.

No dia 27 de setembro, o Agrupamento de Escolas assinalou a importância 
da defesa do Clima/Ambiente, uma iniciativa promovida pelos Departamentos de 
Ciências Sociais e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais/Eco-Esco-
las.

Seguiu-se a Comemoração do Dia Mundial da Música, que decorreu de 1 a 4 de 
outubro. As atividades dinamizadas resultaram de um Projeto de articulação entre 
diversas disciplinas: Educação Musical, Música, Educação Visual, Educação Tec-
nológica e Biblioteca – “Recicl@rte” e consistiram na construção de instrumentos 
musicais com material de desperdício (Atelier na BE/CRE e nas aulas de EV, ET 
e EM/ Música). No dia 4 de outubro, os alunos das diversas turmas dos 2º Ciclo, 
7º e 8º anos apresentaram aos colegas os instrumentos construídos, tendo ficado 
na BE/CRE, em Exposição.

No dia 16 de outubro decorreu a comemoração do Dia Mundial da Alimenta-
ção, pelas diversas Escolas/Jardins de Infância do Agrupamento, que contou com 
várias atividades: apresentação de histórias, pintura de desenhos, entoação de 
canções, realização de jogos, diálogo com os alunos sobre hábitos alimentares 
saudáveis, reportagem fotográfica, elaboração de textos e desenhos, degustação 
de uma sopa de legumes e de diversos batidos de frutas e legumes, complemen-
tados com cereais e gelatina. Simultaneamente decorreu a venda de produtos 
vegetais biológicos e a atividade experimental “A grafia da cor dos alimentos”.

A atividade dos Direitos Humanos ‘Vivendo e Aprendendo’, também está a ser 
desenvolvida em parceria Agrupamento de Escolas de Góis – CPCJ de Góis, em 
todas as turmas dos diversos níveis de ensino.

No âmbito do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) estão a ser desenvolvi-
das, pelas turmas dos 2º e 3º Ciclos, as sessões de sensibilização sobre o ‘Con-
ceito de Sexualidade e Educação Sexual em Meio Escolar’.

 A Biblioteca Escolar também tem participado na organização de diversas ati-
vidades/Projetos desenvolvidos no Agrupamento, bem como na divulgação de 
obras adquiridas e na promoção da leitura e escrita.

Os Clubes e Projetos existentes, no Agrupamento, têm contribuído para que 
os nossos alunos tenham outras atividades de enriquecimento do currículo, no 
sentido de lhes propiciar uma formação integral com o objetivo de desenvolver a 
criatividade, a autonomia e a responsabilidade.

Aproveitamos, ainda, para divulgar e convidar toda a Comunidade para partici-
par na Feira de Plantas que decorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro, na Escola 
Sede do Agrupamento, bem como no Peditório da AMI que decorrerá de 24 a 27 
de outubro, e no Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro que decorrerá a 31 
de outubro, 1, 2 e 3 de novembro, aos quais o Agrupamento de Escolas de Góis 
também se associará.

No dia 15 de novembro, pelas 19h, ocorrerá a Cerimónia de entrega de Certifi-
cados e Prémios do “Quadro de Mérito”, Certificados do “Quadro de Honra Cívico” 
e “Distinção de Sucesso”, associada à Comemoração dos 20 Anos da Constitui-
ção do Agrupamento de Escolas de Góis, que decorrerá no salão Multiusos da 
Casa da Cultura de Góis.

A todos os alunos, docentes e funcionários envolvidos nas múltiplas atividades 
que se realizaram, no Agrupamento, o meu profundo agradecimento e votos de 
empenho para futuras concretizações.

Concluindo, a condição de Escola como aprendente dependerá do investimento 
sério que cada um de nós fizer, individual e coletivamente, por forma a proporcio-
nar inovadoras sendas integradoras do processo de ensino-aprendizagem como 
resposta aos desafios motivacionais, históricos, culturais, sociais e relacionais que 
se colocam a todos nós nos dias de hoje.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos Santos Martins

OFERTA À ESCOLA 
BÁSICA DE ALVARES

Durante o mês de setem-
bro, recebemos uma visita 
muito especial no nosso 
Centro Escolar de Alvares. 
Dois membros do Grupo de 
Jovens de Alvares e Cortes, 
vieram oferecer-nos alguns 
jogos, livros, material de pin-
tura e cartolinas. 

Estes materiais foram ad-
quiridos com fundos anga-
riados por eles em diversas 
iniciativas.

Muito obrigado pela vos-
sa generosidade, gostámos 
muito!
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Góis adere a uma “microbiblioteca”
Leitura acessível numa Cabine Telefónica 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO LEITE ESCOLAR

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LEITE ESCOLAR 
1º CICLO DE VILA NOVA DO CEIRA

Dia Mundial do Leite Escolar

No dia 19 de se-
tembro de 2019, 
a Fundação Altice 
e o Município de 
Góis, inauguraram 
uma Cabine de 
Leitura, junto ao 
Parque do Cere-
jal e em frente ao 
Agrupamento de 
Escolas de Góis.

Esta inaugura-
ção contou com a 
presença de Maria 

de Lurdes Casta-
nheira, Presidente 
da Câmara Munici-
pal de Góis, Maria 
de Belém, Conse-
lheira da Funda-
ção Altice, João 
Zuquete, Chief 
Corporate Officer 
da Fundação Alti-
ce e Cristina Mar-
tins, Diretora do 
Agrupamento de 
Escolas de Góis.

Nesta inaugu-
ração, além de 
elementos da co-
munidade local, 

participaram tam-
bém alunos e pro-
fessores do referi-
do Agrupamento.

A cabine tem 
como objetivo pro-
mover o livro e a 
leitura. O seu lema 

é “Levar, Doar, Ler 
e Devolver”.

Assim, a partir 
de agora todos 

os goienses têm 
mais uma biblio-
teca disponível 24 
horas por dia, 365 

dias por ano.

Turma 8º B

No dia 25 de 
setembro come-
morou-se o Dia 
Mundial do Leite 
Escolar. 

Para assinalar a 
data, as turmas da 
Escola do Primeiro 
Ciclo de Góis de-
senvolveram várias 
atividades: diálogo 
sobre os benefícios 
do leite, criação de 
uma quadra sobre 
o tema que depois 

No dia 25 de se-
tembro comemorou-
-se o Dia Mundial do 
Leite Escolar.

Os alunos da es-
cola de Vila Nova do 
Ceira ficaram a sa-
ber quais os bene-
fícios de beber leite:

• O leite é um ali-

No dia 26 de se-
tembro comemorá-
mos no Centro Es-
colar da Freguesia 
de Alvares (EB1 e 
EPE), o Dia Mundial 
do Leite Escolar.

A professora Leo-
nilde explicou-nos 
a importância de 
bebermos leite e os 
benefícios que traz 
para a nossa saúde.

De seguida pin-
támos um desenho 

Foi no intervalo 
das 10h10m que a 
Escola-sede do Agru-

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS TAMBÉM ASSINALOU 
A IMPORTÂNCIA DA DEFESA 
DO CLIMA/AMBIENTE - 27 de setembro

mento de elevada 
densidade nutricio-
nal (contém pro-
teínas, vitaminas, 
minerais essenciais 
à vida)

• É versátil e deli-
cioso!

• O leite é fonte de 
cálcio, que contribui 

foi cantada em es-
tilo “rap”, elabora-
ção e pintura de um 
desdobrável sobre 
o tema e, por fim, 
confeção e degus-
tação de batidos de 
banana e de maçã. 
Com essas ativi-
dades procurou-se 
promover o consu-
mo do leite esco-
lar de uma forma 
agradável, diferente 
mas saudável. 

para o crescimento 
desenvolv imento 
normais dos ossos 
das crianças

• Pela sua eleva-
da densidade nutri-
cional, o leite é um 
excelente alimento 
nesta fase da vida

• O leite tem alto 

teor de iodo, que 
contribui para o 
crescimento e fun-
ção cognitiva nor-
mais

Depois foram à 
procura de diferen-
ças…

O Leite é mesmo 
Booommmm!!

alusivo ao tema e 
cantámos a canção 
da “Vaca Leiteira”.

No âmbito da 
sensibilização para 
o respeito e con-
servação da Natu-
reza, reutilizámos 
os pacotes de leite 
escolar utilizados, 
transformando-os 
em recipientes para 
guardarmos as nos-
sas tesouras e co-
las.

Dia Internacional do Idoso
No dia 1 de ou-

tubro, os meninos 
do Jardim de Infân-
cia de Góis foram 
à Casa da Cultura 
comemorar “O Dia 
Internacional do 
Idoso”. Realizaram 
atividades que fo-

ram do seu agrado: 
pinturas faciais, re-
ceberam um balão 
em forma de espa-
da e flor, dançaram 
e também lancha-
ram. Regressaram 
à Escolinha com 
muita alegria, en-

tusiasmo e satisfa-
ção.

Agradecemos o 
convite que nos foi 

feito e para o ano, 
se possível, quere-

mos voltar a parti-
cipar. 

pamento assinalou 
este momento com a 
colocação da Bandei-

ra Verde do Eco-Es-
colas a meia haste e 
da tartaruga na entra-

da da Escola-sede.
Todos unidos, em 

Defesa do Ambiente!

O nosso muito 
obrigado.

Educação Pré-
-Escolar de Góis
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Comemoração do Dia Mundial da Música
No dia um de 

outubro comemo-
ra-se o dia Mun-
dial da Música. 
Neste ano letivo e 
no âmbito da Fle-
xibilização Curri-
cular, criou-se um 
projeto designa-
do por “Recicl@
rte”, com áreas 
de confluência de 
trabalho interdis-
ciplinar e/ou de 
articulação curri-
cular (Domínios 
de Autonomia 
Curricular), no-
meadamente com 
as disciplinas de 
Educação Visual, 
Educação Tecno-
lógica, Educação 
Musical/ Música 
e, posteriormen-
te, a disciplina 
de Cidadania e 

Desenvolvimen-
to. Este projeto 
realizou-se em 
parceria com a 
Biblioteca Esco-
lar, local onde se 
deu a conhecer 
as obras realiza-
das pelos alunos 
nas aulas de Edu-
cação Visual e de 
Educação Tec-
nológica (cons-
trução de instru-
mentos musicais 
com material de 
desperdício) e 
culminou com a 
apresentação mu-
sical, utilizando 
os instrumentos 
construídos pe-
los discentes das 
turmas dos quin-
tos aos oitavos 
anos. Assim, se 
comemorou, no 

Agrupamento de 
Escolas de Góis, 
o Dia Mundial da 
Música. Este pro-
jeto tinha como 
objetivos: Criar o 
gosto pela músi-
ca e outras artes; 
Prevenir o aban-
dono escolar no 

ensino básico; Es-
timular atitudes e 
comportamentos 
de respeito pelo 
outro de respon-
sabilidade e par-
ticipação; Aumen-
tar competências 
c o m u n i c a t i v a s 
em contextos for-

mais; Envolver a 
comunidade es-
colar; Conceber 
a escola como 
espaço educati-

vo que estimula 
a participação da 
comunidade es-
colar nas diversas 
atividades; Incen-

tivar a reciclagem 
e a reutilização de 
materiais e esti-
mular a criativida-

de. 

Os Professores 
Dinamizadores

No dia 16 de ou-
tubro, data em que 
se assinala o Dia 
Mundial da Alimen-
tação, realizou-se 
um conjunto de ati-
vidades no Agrupa-
mento de Escolas 
de Góis, integradas 
no seu Plano Anual 
de Atividades (PAA) 
e dirigidas a toda a 
comunidade escolar, 
com o objetivo de 
promover uma ali-
mentação saudável.

A sua dinamiza-
ção esteve a cargo 
dos docentes do De-
partamento de Ma-
temática e Ciências 
Experiências e do 
Clube Ciência Viva 
na Escola, e contou 
com a colaboração 
dos docentes de 
Educação Visual/
Educação Tecnoló-
gica, dos Diretores 
de Turma  e da ADI-
BER.

Na semana que 
precedeu esta co-
memoração, os alu-
nos de cada turma 
do 2º e 3º CEB ela-
boraram, e divulga-
ram num cartaz com 
a forma de caldeirão, 
uma ementa equili-
brada – “O menu da 
minha Turma”. Estes 
trabalhos foram ex-
postos e serão sujei-
tos à apreciação de 
um júri, definido pela 
Escola, estando pre-
vista a atribuição de 
um prémio-surpresa 
aos três mais vota-
dos.

Imagem_Menu da 
Turma

Durante a manhã 
do dia 16, no ponto 
alto da comemora-
ção, fez-se a de-
gustação de uma 
deliciosa sopa de 
legumes, quente e 
reconfortante, e de 
diversos batidos de 
frutas e legumes, 
complementados 

com cereais e ge-
latina. Simultanea-
mente decorreu a 
venda de produtos 
vegetais biológicos 
e a atividade expe-
rimental “A grafia da 
cor dos alimentos”.

Imagem_ Feira de 
produtos vegetais

Imagem_Degus-
tação da sopa

Imagem_Lanche 
saudável

Para além do leite 
e do iogurte, os ve-
getais e as frutas, 
que apresentam co-
res muito variadas 
e apelativas, foram 
os protagonistas 
desta iniciativa de 
sensibilização para 
uma alimentação 
racional e equili-
brada. Os materiais 
que lhes dão cor 
são designados por 
pigmentos. A cloro-
fila, que apresenta 
cor verde, é um dos 
pigmentos mais co-
muns nos vegetais. 
Mas nem sempre 
nos apercebemos 
da sua presença, 
por exemplo, nos 
vegetais de folhas 
roxas. Será que a 
clorofila também lá 
está?

É comum ouvir-
mos que quanto 
mais colorida é a 
nossa alimentação, 
mais saudável ela 
se torna! Os nutrien-
tes em si - proteínas, 
hidratos de carbono, 
gorduras, vitami-
nas e sais minerais 
- não possuem cor. 
Mas os pigmentos 
naturais que dão 
cor aos alimentos, 
mesmo não tendo 
propriedades nutri-
tivas, são grandes 
aliados no combate 
e na prevenção de 
muitas doenças. Um 
bom exemplo são os 
carotenóides, res-
ponsáveis pela cor 

de várias frutas, ver-
duras e legumes. O 
betacaroteno encon-
trado principalmente 
em vegetais ama-
relos, alaranjados e 
verde-escuros, pode 
transformar-se em 
vitamina A, caso o 
organismo precise, 
fortalecendo o nos-
so sistema imuni-
tário e ajudando na 
prevenção do can-
cro (principalmente 
de pulmão) e da ce-
gueira noturna, além 
de deixar a pele 
saudável. Já o lico-
peno, famoso pelos 
seus benefícios no 
combate ao cancro 
da próstata, é o pig-
mento que dá a cor 
vermelha ao tomate.

Os pigmentos de 
cor vermelha es-
cura, roxa e azula-
da, presentes em 
alimentos como o 
mirtilo, as uvas, a 
couve-roxa e a be-
terraba, por exem-
plo, são da família 
dos flavonóides, 
como as antociani-
nas, com atividade 
antioxidante reco-
nhecida. Já a vita-
mina C, presente 
numa grande varie-

dade de frutas, não 
pode ser identifica-
da por nenhuma cor.

Os pigmentos dos 
vegetais podem ser 
extraídos, sendo de-
pois utilizados como 
corantes de outros 
materiais e até mes-
mo da nossa pele 
ou do nosso cabelo, 
utilizando uma das 
técnicas de Croma-
tografia em Papel! 
As diferentes cores 
observadas na tira 
de papel, após a ati-
vidade experimen-
tal, indicam a pre-
sença de diversos 
pigmentos e permi-
tem que os identifi-
ques.

Como? Num pelo-
tão de uma corrida 
de ciclismo, os vá-
rios participantes na 
prova – os ciclistas 
– são quase indis-
tintos, destacando-
-se apenas quando 
ganham vantagem 
na posição ocupada 
na prova, relativa-
mente aos restantes 
atletas. Também a 
forma como os pig-
mentos são arras-
tados pelo álcool, 
à medida que este 
é absorvido pelo 

papel, é diferente, 
permitindo que as 
substâncias (que 
têm cores diferen-
tes) que constituem 
a o “sumo” do ve-
getal se separem 
dando origem a 
uma mancha de 
várias cores. As co-
res, com diferentes 
composições quí-
micas, “sobem pelo 
papel”, avançando 
mais ou menos rapi-
damente em função 
da afinidade que 
têm pelas fibras de 
celulose do papel, 
tal como numa cor-
rida o piso da pista 
é fundamental para 
o bom desempenho 
do atleta.

Assim, podem 
distinguir-se, para 
além de outros:

- Clorofila b, de 

cor verde - amare-
lada

- Clorofila a, de 
cor verde intensa

- Xantofilas, de 
cor amarela

- Carotenos, de 
cor alaranjada.

No âmbito do Clu-
be Ciência Viva na 
Escola, todos os 
alunos foram, nes-
te “Dia Mundial da 
Alimentação”, con-
vidados a realizar 
uma Cromatografia 
em Papel, um mé-
todo para de sepa-
ração de misturas 
homogéneas – cria-
do em 1906 pelo 
botânico russo Mi-
khail Semyonovich 
Tswet, durante as 
suas pesquisas so-
bre a clorofila – que 
se fundamenta na 
distribuição seleti-

va dos constituintes 
de uma mistura en-
tre uma fase móvel 
(nesta experiência o 
álcool) e uma fase 
estacionária (nesta 
experiência o papel 
de filtro), podendo a 
mistura estar numa 
ou na outra destas 
fases.

Se a mistura co-
rada, que nesta ati-
vidade foi o extrato 
alcoólico (“sumo”) 
de diversas frutas 
e legumes – mirtilo, 
morango, beterraba, 
couve, espinafre, 
salsa – contiver di-
versos pigmentos – 
obtém-se uma man-
cha de várias cores 

no papel, cada uma 
delas identificativa 
de um dos pigmen-
tos acima referidos.

Imagem_ croma-
tografia_2

Imagem_Croma-
tograma

Em conclusão, 
pode afirmar-se 
que esta atividade 
alcançou o sucesso 
pleno, ambicionado 
por todos os dina-
mizadores e parti-
cipantes, desde a 
consecução dos ob-
jetivos específicos 
a que se propunha 
até ao bem-estar e 
convívio claramente 
evidenciados duran-
te a sua realização.
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DIREITOS HUMANOS “VIVENDO E APRENDENDO”
Atividade desenvolvida em parceria Escola – CPCJ de Góis

PROJETO NATAÇÃO- ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

No dia 8 de outu-
bro, a turma A (1º/2º 
anos) da Escola 
Básica de Góis, da 
docente Ascensão 
Dutra, participou 
na Hora do Conto 
onde foi apresen-
tada a história “O 
lápis mágico de Ma-
lala”. Esta atividade 
foi promovida pela 
CPCJ em parceria 
com o Agrupamen-
to de Escolas de 
Góis, sendo a mes-

ma dinamizada pela 
docente Fátima 
Martins e psicóloga 
Marta Garcia, no 
âmbito da comemo-
ração do 30º aniver-
sário da Conven-

ção dos Direitos da 
Criança.

A hora do conto 
foi dinamizada no 
espaço da BE/CRE, 
no Agrupamento de 
Escolas de Góis.

No âmbito do 
Projeto de Natação, 
promovido pelo Mu-
nicípio em parceria 
com o Agrupamento 
de Escolas de Góis, 
à semelhança do 
que tem aconteci-
do nos anos ante-
riores, as crianças 
inscritas nos grupos 
de Educação Pré-
-Escolar de Góis 
e Vila Nova Ceira, 
terão oportunidade 
de quinzenalmente, 
à quarta-feira, parti-
cipar nas atividades 
desenvolvidas na 
Piscina Municipal 

da Lousã. Este ano 
letivo, pela primei-
ra vez este proje-
to é extensivo às 
crianças inscritas 
no grupo de Edu-
cação Pré-Escolar 
de Alvares, decor-
rendo as atividades 
quinzenalmente, à 
terça-feira, no equi-
pamento desportivo 
existente no con-
celho de Pedrogão 
Grande.

A iniciativa pro-
cura complementar 
a oferta educativa, 
tendo como objeti-
vo geral promover 

a atividade física e 
desportiva e estilos 
de vida saudável 
junto das crianças 
em idade pré-esco-
lar do concelho de 
Góis. O grupo de 
crianças com au-
torização para fre-

quentar a atividade 
é constituído por 
um total de trinta e 
uma crianças inscri-
tas nos três estabe-
lecimentos de Edu-
cação Pré-Escolar, 
cinco no grupo de 
Alvares, dez do 

grupo de Góis e de-
zasseis do grupo de 
Vila Nova do Ceira.

Desenvolvidos to-
dos os procedimen-
tos burocráticos, 
bem como as ações 
de sensibilização e 
motivação para a 

atividade (dia 27 de 
setembro), as pri-
meiras sessões na 
piscina, decorreram 
nos dias 9 e 15 de 
outubro, contando 
com a participa-
ção da maioria das 
crianças inscritas 

dos grupos EPE de 
Góis/ Vila Nova do 
Ceira e Alvares. 

 Ainda que com 
alguma ansieda-
de e insegurança 
inicial… a maioria 

dos participantes 
demonstrou alegria 
e entusiasmo nas 
dinâmicas e ativida-
des desenvolvidas.

Graça Alves

A semana da Ali-
mentação foi inten-
samente vivenciada 
por todas as crian-
ças e decorreu do 
dia 8 a 16 de outu-
bro.

As crianças inte-
riorizaram hábitos 
e regras de uma ali-
mentação saudável, 
e também ficaram a 
saber quais os ali-
mentos que devem 
sempre comer e 
aqueles que não se 
devem comer.

SEMANA DA ALIMENTAÇÂO

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS DIPLOMAS DE QUADRO DE MÉRITO,
HONRA CÍVICO E DISTINÇÃO DE SUCESSO, ASSOCIADA À 
COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO 
DOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

As atividades rea-
lizadas em contexto 
de sala de aula foi 
motivo de alegria, 
satisfação e de no-
vas aprendizagens; 
ouvimos histórias, 
aprendemos can-
ções, saboreamos 
frutos de outono, fi-
zemos Gomas Sau-
dáveis, que nos de-
liciaram ao lanche, 
e outras atividades 
muito interessantes.

Educação Pré-
-Escolar de Góis.

A exemplo dos 
anos anteriores, o 
Agrupamento de 
Escolas de Góis 
organizará uma 
Cerimónia de en-
trega dos diplo-

mas de Quadro 
de Mérito, Honra 
Cívico e Distinção 
de Sucesso, que 
este ano também 
estará associada à 
comemoração dos 

20 anos de consti-
tuição do Agrupa-
mento de Escolas 
de Góis.

Esta Cerimó-
nia decorrerá no 
próximo dia 15 de 

novembro de 2019 
(sexta-feira), no 
Salão Multiusos da 
Casa da Cultura de 
Góis, durante um 
jantar organizado 
para o efeito.

O convite à parti-
cipação é extensi-
vo a toda a comu-
nidade educativa 
que se queira as-
sociar à iniciativa, 
e como tal gosta-

ríamos de contar 
convosco.

A pré-inscrição 
deverá ocorrer até 
dia 28 de outubro 
de 2019 e a confir-
mação/pagamen-

to até ao dia 8 de 
novembro 2019, na 
Escola Sede.

A g r a d e c e m o s 
a colaboração na 
divulgação desta 
iniciativa.

Parabéns a To-
dos os premiados!

A Diretora do 
Agrupamento

Cristina Martins


