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O outono chegou finalmente!
Só agora a chuva e o frio vieram reclamar o que é seu por direito. E todas as 

estações têm os seus encantos… Podemos passar os dias a lamentar o fim do 
bom tempo, ou podemos apreciar o que esta estação tem de magia e de en-
canto: o estalar das folhas secas debaixo dos pés, o calor reconfortante de uma 
lareira acesa ao fim da tarde, uma castanha assada para saborear, uma tarde de 
domingo num sofá a preguiçar…

Para os amantes da praia talvez eu esteja a delirar, mas para quem, como eu, 
foi criado na serra da Lousã, um bom serão à lareira, com a chuva lá fora a bater 
nas persianas, traz mais aconchego à alma do que qualquer monte de areia 
à beira mar plantado. E dado que, ao longo da vida, teremos muitos outonos 
ainda para viver, o melhor é aprendermos a apreciá-los. Senão será um terrível 
desperdício…

Este mês comemoramos o S. Martinho, santo que partilhou a sua capa com o 
mendigo. Tenhamos nós mesmos esse espírito de partilha, dos conhecimentos 
e dos afetos, e o frio da época será mais fácil de suportar. Porque no fundo os 
que dão recebem também, quanto mais não seja um olhar de reconhecimento. E 
se não hoje – que por vezes a idade não permite tal clarividência – talvez um dia 
mais tarde, quando a maturidade da idade adulta o permitir. E se mesmo aí não 
vier, fica ao menos a satisfação do dever cumprido.

Convém também não esquecer as castanhas, produto da terra por excelência, 
que comíamos mesmo cruas, apanhadas à beirinha dos caminhos, nos tempos 
da meninice. Nesta edição poderemos acompanhar, entre outra atividades, os 
magustos realizados pelos nossos alunos.

Boas leituras! De preferência à lareira…
José Bento | professor coordenador do Clube de Jornalismo

“Estamos no outono.
O vento frio já sopra de vez em 

quando, os dias começam a ser mais 
pequenos e as folhas das árvores ao 
cair no chão…” formam um lindo e 
fofo tapete, com o qual gostamos 
de brincar sempre que podemos e 
a chuva, que também já nos visitou, 
nos deixa. (foto 4)

Este mês devido ao tempo já não 
conseguimos sair da escolinha tan-
tas vezes… (foto 1)

As atividades desenvolvidas em 
contexto de sala e no espaço exte-
rior, ajudaram-nos, entre outras coi-
sas, a entender porque o frio teima 
sempre em voltar, depois de um ve-
rão cheio de calor e brincadeiras. Es-
tamos a descobrir o que é o outono 
e como a natureza se prepara para o 
frio do inverno… (foto 5)

De forma lúdica, através de histó-
rias, jogos, canções e da expressão 
plástica, desenvolvemos diferentes 
aprendizagens e descobrimos que o 
outono e o frio também trazem fes-
tas das quais nós gostamos muito. 
(foto 6)

Primeiro chegou o brincalhão do 
“Halloween” que nos ensinou hábi-
tos e costumes que as crianças de 
outros países têm. Ao mesmo tem-
po, no dia 1 de novembro,  conhece-
mos o “Dia de Todos os Santos” que 
em muitas povoações portuguesas 
também é conhecido pelo “Dia dos 
Bolinhos”, porque neste dia em algu-
mas aldeias portuguesas é hábito as 
crianças, em grupos, saírem á rua 
para pedirem, cantarolando, o tradi-
cional “Pão-por-Deus” que guardam 
num saquinho de pano, para depois 
partilharem entre eles com alegria…

Na semana de 6 a 11 de novembro 
foi uma azáfama, começamos ansio-
samente a comemorar o S. Martinho 
através do desenvolvimento de di-
ferentes atividades realizadas pe-
las docentes, com as crianças, nas 
respetivas salas, tais como: histórias 
temáticas, pictogramas, canções e 
diferentes atividades de expressão 
plástica. (foto 3)

Já no dia de S. Martinho, à tarde, 
realizou-se o tão esperado convívio, 
em conjunto as crianças do pré-esco-
lar e do 1º ciclo cantaram diferentes 

- Sessões da Hora do Conto nos Estabelecimentos de Ensino do Agrupa-
mento;

- Atividades dos Projetos e Clubes do Agrupamento;
- Desporto Escolar: Encontro de Badminton, no dia 29 de novembro de 2016, 

na Escola Secundária de Arganil;
- Educação Pré-Escolar de Góis: “Feira de Natal” – primeira semana de de-

zembro e “Cabaz de Natal” - da última quinzena de novembro ao dia da Festa 
de Natal do Agrupamento de Escolas, com a colaboração dos pais;

- Escola Básica de Alvares: Visita de Estudo à Assembleia da República, a 
7 de dezembro, que inclui assistir a uma sessão plenária de deputados, pelos 
alunos, docentes, Assistentes Operacionais e Junta de Freguesia;

- Desporto Escolar: Corta-mato escolar - realizar-se-á no dia 14 de dezem-
bro, no período da manhã, na Quinta do Baião.

- Festas de Natal do Agrupamento:
   Escola Básica de Alvares: 16 de dezembro no período da tarde
  Escola Básica de Vila Nova do Ceira: 16 de dezembro no período da tarde
Escola Básica de Góis e Jardim de Infância de Ponte do Sótão: 16 de dezem-

bro, pelas 14h, na Casa da Cultura de Góis.
- Jantar de Natal do Pessoal Docente e Não Docente: 20 de dezembro, na 

Escola Básica de Góis, pelas 19h.

À semelhança de anos anteriores, o Agrupamento de Escolas de Góis asso-
ciou-se ao 27º Peditório da AMI, que se realizou de 20 a 23 de outubro. Assim, 
a Diretora do Agrupamento deixou um agradecimento a todas as turmas que 
participaram como voluntárias nesta iniciativa solidária.

divulgação de Atividades

Peditório da AmI

“Feirinha”
As crianças da Educação Pré-

escolar de Góis têm o objetivo de 
realizar uma viagem. As suas fa-
mílias apoiaram a decisão. 

Juntos decidiram que a “KI-
DZANIA” é a escolha de eleição e 
o mês de junho será perfeito para 
a ocasião.

Para ajudar a que o objetivo 
se concretize a pequenada vai 
dinamizar uma “Feirinha de Ar-
tesanato” com a ajuda da equipa 
educativa, durante os primeiros 
nove dias do mês de dezembro, 
na Escola Básica de Góis. Todo o 
dinheirinho ajudará a compartici-
par esta viagem, que lhes propor-
cionará brincar “às profissões” e 
quem sabe descobrir aquela que 
vão ter daqui a alguns anos.

Gostaríamos que nos visitas-
se. 

Grupo Educação Pré-escolar 
de Góis

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Hora do Conto

A mala dos Sonhos 
biblioteca Escolar/Centro de recursos Educativos

Escola básica
de Alvares

Solidariedade

tsunami

HORA DO CONTO:
«CONTA-ME HISTÓRIAS» - EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR DE GÓIS E DE PONTE DO SÓ-
TÃO

Sessão dinamizada, na BE/CRE, pela edu-
cadora Graça Alves, destinada aos alunos das 
Educadoras Florbela Carvalho e Rosa Dinis, dos 
Jardins de Infância de Ponte do Sótão e Góis.

Hora do Conto “Conta-me Histórias!” dirigida à 
turma 5ºA e 5ºB, dinamizada pelas docentes Fá-
tima Martins e Carla Carvalho no dia 03nov2016 
na BE/CRE.

HORA DO CONTO:
«CONTA-ME HISTÓRIAS» - ESCOLA BÁSICA 

DE GÓIS - TURMA C - 3º ANO DE GÓIS
“Conta-me Histórias!” realizada na BE/CRE 

em 26 de outubro de 2016 pela docente Cristina 
Silva e dirigida aos alunos do 3º ano da E.B. de 
Góis - professora Judite Valente.

Painel concebido aquando das comemora-
ções do Dia Mundial da Alimentação, e coor-
denado pela docente Anabela Vicente, sob a 
orientação de Ana Gomes, Sandra Oliveira e 
Rute Antão

No dia 28 de outubro procedeu-se ao arranque 
do intercâmbio solidário de livros “Mala dos Sonhos” 
destinado a todos os estabelecimentos da Educação 
Pré-Escolar público e particular/cooperativo (Centro 
Social Rocha Barros e Centro Paroquial de Alvares), 
bem como às Escolas do 1º Ciclo, sendo o trans-
porte das malas pedagógicas graciosamente asse-
gurado pelos Docentes e Assistentes Operacionais 
do Agrupamento de Escolas de Góis que prestam 
serviço na Biblioteca e nas diversas Escolas.

A “Mala dos Sonhos” é um conjunto documental 
constituído por livros, CD-Rom e filmes, destinado a 
leitura domiciliária e em ambiente escolar.

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS 
ASSOCIOU-SE À INICIATIVA DE SOLIDARIE-
DADE PARA A SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE GÓIS

No dia 29 de outubro, o Agrupamento de Es-
colas de Góis, na pessoa da Diretora, associou-
se ao jantar de Solidariedade promovido pelo 
Conselho Regional da Casa do Concelho de 
Góis, cujas verbas angariadas reverteram a fa-
vor da Santa Casa da Misericórdia.

Após o jantar, seguiu-se a noite musical no 
auditório da Casa da Cultura de Góis, cuja en-
trada se efetuou através da doação de géneros 
alimentícios no local, tendo o Agrupamento con-
tribuído com a oferta de um cabaz.

O Agrupamento de Escolas de Góis deseja os 
maiores sucessos à Santa Casa da Misericór-
dia, nomeadamente no trabalho que desenvolve 
junto da população do concelho.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

DIA MUNDIAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA 
O RISCO DE TSUNAMI

Por decisão da Assembleia Geral das Nações 
Unidas (Resolução A/RES/70/203, dezembro de 
2015), assinalou-se, pela primeira vez, no dia 5 
de novembro de 2016, o “WORLD TSUNAMI 
AWARENESS DAY”.

Deste modo a DGE facultou vários sites para 
pesquisa e trabalho com os 
alunos, indicando a sema-
na de 7 a 11 de novembro 
para esse fim.

Neste âmbito, a Educa-
ção Pré-Escolar de Góis 
desenvolveu algumas ativi-
dades retratadas nas foto-
grafias que se seguem.
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banco Alimentar

Comemoração do HALLoWEEN
No dia 31 de outu-

bro, a Escola Básica 
de Góis comemorou o 
Halloween com a rea-
lização de um Baile, 
organizado pelos alu-
nos do 9º Ano e pela 
professora Esperança 
Costa. O mesmo ini-
ciou-se pelas 15h30m, 
contando com a par-
ticipação dos alunos, 
professores e assis-
tentes operacionais da 
Escola. 

COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN - ESCO-
LA BÁSICA DE ALVARES

Na Escola Básica de Alvares também se co-
memorou esta efeméride. No decurso das ses-
sões da Componente de Apoio à Família (CAF), 
sob a orientação de Ana Gomes, Sandra Oliveira 
e Rute Antão desenvolveram-se diversas ativida-
des que culminaram com a decoração da entrada 
da Escola e a realização de ‘fantasminhas’.

Halloween
Bruxas, fantasmas, jack o´lanterns, morcegos, 

vampiros e muitas aranhas! Através de chants e 
rhymes como “Trick or Treat”, os mais pequenos 
puderam divertir-se sem medos e com muitas 
gargalhadas e cantorias no Halloween. Porque 
a abordagem a uma língua também é a aborda-
gem à sua cultura e costumes, é a brincar que 
se aprende e se respeita o que é novo e o que é 
diferente. E, no final, acabámos todos a construir 
aranhas felpudas e a articular esqueletos...”

Professora Mara Rute Reis Tomé

canções (foto 2 e foto 8) Acendeu-se a fogueira 
(foto 7) onde se assaram as castanhas, (foto 9) 
que seguidamente, foram partilhadas por todos 
em alegre convívio. As crianças enfarruscaram-
se e mostraram a sua alegria e contentamento 
nas brincadeiras que realizaram em conjunto. 
(foto 10).

Educadora Ana Luz e Professoras Adriana 
Ventura e Sandra Rosário

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS 
CONTINUA A ASSOCIAR-SE À INICIATIVA - 
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE 
COIMBRA - CAMPANHA PAPEL POR ALI-
MENTOS

Para que todas/os possamos contribuir para 
uma causa tão nobre como a luta contra a fome, 
bem como para um Ambiente melhor, deixamos 
a presente informação.

O papel que possuam poderá ser entregue 
na Escola devidamente acondicionado em sa-
cos de plástico.

Toda a informação pode ser consultada na 
Página Eletrónica (www.aegois.com/) ou no Fa-
cebook da Escola

CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO E CO-
LABORAÇÃO DE TODAS/OS!

A Diretora do Agrupamento
Cristina Martins

Novembro na Eb1 e J.I. de Vila Nova de Ceira
continuação da pág. 1

Foto 4
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Foto 7

Foto 9

Foto 6

Foto 8

Foto 10
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O Projeto Pelicano, promovido pelo Núcleo 
para a Criatividade e Desenvolvimento de Com-
petências (NCDC), associação sem fins lucrati-
vos, pretende dinamizar atividades de sensibi-
lização para uma gestão regrada das finanças 
pessoais através do rastreio sobre Educação 
Financeira e workshops “Investe em ti como um 
Pelicano”. As atividades do Projeto Pelicano fo-
ram calendarizadas para os dias 3 e 4 de novem-
bro e dirigiram-se aos alunos do 2º e 3º Ciclos.

A Técnica do NCDC, no primeiro dia, distribuiu 
a cada turma os inquéritos de rastreio Educa-
ção financeira e os convites para participação 
num dos workshop do dia seguinte sobre o tema 
“Investe em ti como um Pelicano”. No segundo 
dia, a Técnica esteve presente o dia inteiro, para 
realização dos Workshops e respetiva recolha e 
validação dos termos de consentimento e dos 
inventários. 

Projeto “Pelicano” - Escola básica de Góis

Comemoração do dia de S. martinho - 11 de Novembro de 2016

Comemoração do dia dos Clubes e Projetos

ESCOLA BÁSICA DE ALVARES E LAR DE 
S. MATEUS

No dia 11 de novembro, os discentes, profes-
sores e assistentes operacionais saíram do es-
paço da escola para comemorar o Dia de São 
Martinho em conjunto com os utentes do Lar de 
São Mateus. As comemorações desenvolveram-
se no Lar, culminando com um lanche convívio 
que decorreu no mesmo espaço.

O convívio promovido entre os alunos e os 
idosos foi muito agradável e enriquecedor. Todos 
se divertiram participando entusiasticamente nas 
atividades.

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º 
CICLO DE GÓIS

Ao longo do dia desenvolveram-se 
diversas atividades alusivas à temá-
tica. No período da tarde decorreu o 
tradicional Magusto que culminou com 
o convívio entre alunos, docentes e as-
sistentes operacionais.

No dia 11 de novembro, na Escola Básica de 
Góis, comemorou-se o Dia dos Clubes e Proje-
tos, a partir da 15h30m, onde todos os envolvi-
dos mostraram o trabalho desenvolvido através 
da dinamização de diversas atividades.

Foi uma tarde de convívio e bastante enrique-
cedora para todos.


