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COrTA MATO ESCOlAr

SEMANA dOS AfETOS

O INVErNO NO JArdIM dE INfâNCIA dE 
VIlA NOVA dO CEIrA

VISITA AO EdIfICIO dO PArlAMENTO

Visita Pastoral de dom 
Virgílio Antunes, Bispo 
de Coimbra à Escola 
Básica de Góis

O teatro veio à escola!
No arranque do novo período letivo os nossos alunos tiveram a oportunidade 

de contatar com uma das mais antigas formas de arte criadas pelo espírito 
humano: o teatro.

O teatro foi criado na Grécia Antiga e desde cedo teve um forte impacto na 
cultura e na sociedade. Partindo das suas raízes religiosas, cantando as aven-
turas e desventuras dos deuses e heróis, rapidamente o teatro se transformou 
numa forma de entretenimento e até de intervenção social e política, ao ponto 
de muitos regimes políticos o chegarem a ver como uma ameaça ao pensa-
mento vigente!

No que diz respeito aos nossos alunos, o encanto do teatro reside na “arte de 
fingir” e na liberdade que nos dá de assumir outras personalidades, de viver ou-
tras vidas, de fugirmos ao “eu” e de sermos quem quisermos. Jovens ou idosos, 
homens ou mulheres, ricos ou pobres, doentes ou saudáveis, tudo dependente 
apenas do alcance da imaginação. Assim foi com a peça de teatro “El Rei Tadi-
nho”, que nos visitou no início de Janeiro e que muito nos animou.

Sabemos que nos nossos dias o teatro tem que competir com “rivais” que 
estão mais na moda, nomeadamente a televisão, o cinema e a internet. Mas o 
teatro tem algo que mais nenhum destes meios tem: o contacto direto entre o 
artista e o espetador e as sinergias que resultam dessa proximidade. É por isso 
que não existem duas representações iguais da mesma peça, porque em cada 
representação a interacção entre os artistas e o público é diferente e especial.

Quem sabe se não sairão daqui futuros interpretes dessa nobre arte?

José Bento | professor coordenador do Clube de Jornalismo

No dia 5 de Janeiro, numa 5ª feira, 
pelas 10.30h, recebemos na Bibliote-
ca Escolar do Agrupamento de Esco-
las de Góis, a Companhia de Teatro 
MINIATRO, que veio apresentar uma 
peça baseada na obra de Alice Vieira 
“Graças e Desgraças na Corte de El-
Rei Tadinho, Monarca Iluminado do 
Reino das Cem Janelas”.

Este acontecimento foi dinamizado 
pelas professoras do Ensino Espe-
cial e do Departamento de Línguas, 
respetivamente Filomena Geraldes, 
Isabel Botequilha e Rosa Cosme, no 
qual estiveram presentes as turmas do 
5º ano, os alunos da Educação Espe-
cial e ainda os alunos do pré-escolar, 
acompanhados pela sua Educadora 
Rosa Dinis.

Esta Companhia tem como mentor 
um antigo aluno desta Escola, João 
Diogo Jaime Geraldes, de 24 anos, 
morador em Vila Nova do Ceira e que 
tirou o Curso Profissional de Teatro em 
Coimbra.

 Nós adorámos ver a referida peça, 
porque, além de nunca termos lido 
esta obra, o desempenho dos atores 
foi espectacular. Gostaríamos muito 
que, ainda neste ano, ou no próximo, 
tivéssemos novamente oportunidade 
de assistir a mais peças deste géne-
ro. Este teatro foi tão maravilhoso, 
que nós, alunos das duas turmas do 
5º ano, como trabalho de casa – TPC, 
registámos as nossas opiniões por es-
crito e aqui estão algumas delas:

“Gostei muito desta peça de teatro. 
Acho que a escritora Alice Vieira, se 
tivesse assistido, iria gostar muito. A 
minha personagem preferida foi a bru-
xa, principalmente quando começou a 
dançar.” JULIANA MACHADO 

“Gostei do teatro, quer da história 
em si, quer das personagens, em es-
pecial a forma como os atores inicia-
ram a peça. O ator que mais gostei foi 
o que fez de rei pela 2ª vez e que fez 
também de Conselheiro, de Bruxa e 
de Dragão.” MIGUEL ÂNGELO 

“Gostei muito do teatro, porque 
achei muito engraçado e cómico. Gos-
tei muito do Rei, porque tinha uma voz 
muito fininha e era engraçado a falar. 

Todas as personagens fizeram papéis 
admiráveis”. FRANCISCO LOUREIRO 

“Gostei da peça de teatro e achei-a 
bastante divertida, pois o modo como 
representavam, fez-me rir. Adorei todo 
o elenco: o El-Rei Tadinho, que queria, 
desesperadamente, encontrar uma nova 
bruxa; da Bruxa que casou com o Dra-
gão; do Dragão, que queria justiça, pois 
casou-se com a bruxa pensando que 

era a filha do rei; do Conselheiro que só 
inventava decretos de tudo e de mais al-
guma coisa; do Ernesto Orelhudo, que o 
nome dizia tudo e da Fada que veio para 
acalmar a situação e acabou por casar 
com o Rei. Mas a parte que achei mais 
cómica foi quando El-Rei Tadinho beijou 
a mão da Bruxa, esta teve nojo, limpan-
do-a com a vassoura. Foi a segunda vez 
que vi esta peça e via-a com o mesmo 
entusiasmo como se fosse a primeira 
vez.” BEATRIZ LOPES

Na passada quinta-feira, dia 16 de Fevereiro, recebemos na nossa escola a vi-
sita do senhor Bispo, o Sr. D. Virgílio, no âmbito da Visita Pastoral ao concelho de 
Góis.

A receção constou de um encontro com alunos da Educação Pré-Escolar, do 1º, 
2º e 3º ciclos do Ensino Básico, seus professores e funcionários, que connosco se 
quiseram associar a este evento. A abrilhantar o momento estiveram os nossos 
alunos, proporcionando-nos um momento musical belíssimo terminando com a de-
clamação de uma poesia.

Foram momentos muito agradáveis que possibilitaram um diálogo franco e aber-
to entre o senhor Bispo e todos os presentes, nomeadamente com os alunos, ten-
do sido muito bom observar a atenção que os alunos presentes prestaram à sua 
intervenção, onde lhes disse que eles precisavam de ter CONHECIMENTO, e que 
apesar de o terem teriam de ter a SABEDORIA para o poder utilizar, tendo no fi-

continua pág. 4
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Hoje é dia de reis!

O Inverno no Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira

“Hoje fomos cantar a canção dos Três Reis, 
dos três Reis Magos.

Fomos a muito sítio, a muitas casas.
E as pessoas gostaram e deram chocolates, 

pastilhas, rebuçados e gomas.
E eu também gostei!” – Mafalda

Esta é uma tradição que continuamos a manter 
viva, recebendo os sorrisos e o acolhimento dos 
habitantes da localidade. Mas além de sairmos 

O Inverno no Jardim de Infância de Vila Nova 
do Ceira: (foto 5)

O ano de 2017 chegou e com ele um novo mês 
de janeiro e um novo inverno, assim, começamos 
a explorar novas temáticas e brincadeiras, para 
continuarmos as nossas aprendizagens. (Fotos 
8 e 9)

É de forma lúdica, através de histórias, jogos, 
canções e da exploração de diferentes técnicas e 
materiais que desenvolvemos as nossas diferen-
tes aprendizagens. Descobrimos que o inverno é 
a estação mais fria do ano, por isso, os animais 
ou estão escondidos, ou já foram embora há mui-

“Gostei muito por causa da música e dos atores. 
A minha parte preferida foi quando estavam a recla-
mar para decidir quem era o Rei.” SIMON HAHN

“Gostava que houvesse mais teatros destes aqui 
na Escola. O que mais me impressionou foi quando 
o Conselheiro disse uma frase tão rápido, que não 
percebi nada. ANDREIA MOREIRA

“Vi esta peça no dia 17 de dezembro na Festa de 
Natal da Câmara Municipal. Gostei mais da perso-
nagem que fazia de Rei, por causa do que aconte-
ceu, quando descobriu que, afinal, não tinha filha 
alguma. A parte final também foi do meu agrado, 
porque o Rei encontra a Fada e é muito belo e amo-
roso.” CONSTANÇA SECO

“Na minha opinião, adorei o teatro, porque me ri 
muito. Gostei do ator que fez de Rei, de Bruxa, de 
Conselheiro, de Sr. Orelhudo e até de Maria Leal. 
Estou motivado a ler a obra, porque gostava de sa-
ber se o livro tem mais episódios divertidos.” TIAGO 
GRAÇA

“Foi muito divertido, principalmente o Rei que es-
tava sempre a pentear o cabelo e a dizer muitas 

Agendado para o final do 1º período, o tradi-
cional Corta Mato Escolar decorreu na quarta-
feira, dia 11 de janeiro, no recinto da Quinta do 
Baião, onde quase 70 alunos distribuídos por 
diversos escalões correram pela promoção de 
um estilo de vida saudável, mas também pelo 
acesso à fase distrital desta prova, a decorrer 
em Coimbra no dia 27 de janeiro, contando 
então com a presença de todas as escolas do 
distrito, prova esta que, ainda no ano passado, 
garantiu a presença de 3 alunos da nossa es-
cola na fase nacional da prova.

Para a realização desta prova foi fundamen-
tal a cedência do espaço pela Autarquia de 
Góis, a presença dos Bombeiro Voluntários, 
bem como a cedência das instalações e eletri-
cidade por parte do Moto Clube.

Estas atividade inserem-se no projeto do 
Desporto Escolar, sendo o ponto alto do plano 
de atividades do grupo de Educação Física, 
que procura promover a prática de atividade 
física e de estilos de vida saudável, estando 
presentes muitos outros alunos que, mesmo 
não participando, se envolvem com alegria 
nesta “festa” do desporto.

Resultados:

Infantil A feminino:
1º Lili Lopes, 3º ano
2º Lara Martins, 4 º ano
3º Lara Pires, 4 º ano

Infantil A masculino:
1º Rafael Costa, 4º ano
2º Afonso Lopes, 3º ano
3º Rodrigo Rosa, 4º ano

Infantil B feminino:
1º Dana Lopes, 6º ano
2º Ana José, 6º ano
3º Ana Martins, 4º ano

Infantil B masculino:
1º André Rodrigues, 6º ano
2º Raúl Martins, 7º ano
3º Diogo Pinto, 5º ano

Iniciado feminino:
1º Juliana Neves, 8º ano
2º Ana Margarida, 8º ano

Iniciado masculino:
1º Luis Barata, 8º ano

Corta Mato Escolar

to tempo para sítios mais quentes… Andamos a 
descobrir porque fazemos nuvenzinhas quando 
falamos, como se vê a idade das árvores, o que 
é ser velhinho, a água, o gelo e muitas outras 
coisas. (Fotos 10 1, 2, 3 e 4).

Apesar de ser inverno e estar frio, temos tido 
sorte. Porquê? Porque o tempo tem sido nosso 
amigo, não tem chovido, e o sol tem brilhado, dei-
xando-nos desenvolver atividades e brincadeiras 
no espaço exterior. (Fotos 6 e 7)

Até breve!...

A Educadora de Infância: Ana Luz

às ruas de Ponte do Sótão para Cantar os Reis, 
depois recebemos a visita dos “Reis” que vieram 
trazer a tão desejada prenda de Natal. Tal como 
todos os anos, o Sr. Presidente da Associação 
de Melhoramentos de Ponte do Sótão veio ao 
Jardim de Infância, oferecer os presentes que a 
Mafalda adorou. O nosso muito obrigada.

A docente
Florbela Carvalho
6 de janeiro de 2017

piadas. Também gostei do Dragão, porque quando 
ele falava, o Rei interrompia-o e corrigia-o sempre. 
Quando a professora Filomena nos desafiou a ler a 
obra, aceitei logo, porque, além de gostar muito de 
ler, começo logo a imaginar as cenas.” MAFALDA 
CASTRO

“Gostei do teatro. Foi bastante divertido e anima-
do. Motivou-me para ler o original, porque acho que 
deve ser uma obra muito interessante.” RAFAEL 
SIMÕES

“Foi uma peça engraçada, com muitas piadas. Fi-
quei motivada a ler a obra completa de Alice Vieira.” 
JOANA FONSECA

“Gostei do teatro e recomendo-o a toda a gente, 
porque é engraçado e alegre. Estou muito curiosa 
para ler o livro de Alice Vieira.” EVA MARTINS

“Gostei muito da peça e gostava de ver outra do 
mesmo género. Prometo que vou começar a ler a 
obra de Alice Vieira.” ROGÉRIO SANTOS  
  

   
Os alunos do 5ºA, DAVID DIAS e DANIELA SAN-

TOS

2º José Ramos, 8º ano
3º André França, 8º ano

Juvenil masculino:
1º João Henriques, 8º ano
2º João Neves, 8º ano
3º Renato Alves, 8º ano

Júnior masculino:
1º Roberto Rosa, 8º ano

Foto 1

Foto 5

Foto 2

Foto 6

Foto 3

Foto 7

Foto 9

Foto 4

Foto 8

Foto 10

O Teatro Veio à Escola!
continuação da pág. 1
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Exposição Plástica
Hora do Conto na BE/CrE

Visita ao Edificio do Parlamento

Atividade de expressão plástica, realizada 
após o conto da história “O limpa-palavras”, de 
Álvaro Magalhães – sessão da hora do conto di-
namizada pela docente Cristina Silva, destinada 
ao grupo de alunos do 1º ciclo – turma C da pro-
fessora Judite Valente (3º e 4º ano), no dia 25 
janeiro de 2017, na BE/CRE.

Anexam-se fotos da atividade desenvolvida 
no laboratório de química “Oficina das Ciências”, 
destinada aos alunos da Turma B - 2º ano da EB 

Exposição Plástica
Hora do Conto na BE/CrE

Concurso Nacional de leitura

Os reis

Provérbios e Curiosidades

Sessões de sensibilização e 
informação sobre higiene corporal

de Góis (docente Ascensão Dutra), dinamizada 
pela docente Ana Varela que conduziu várias ex-
periências no dia 17.01.2017.

Resultados das provas escrita e oral, organiza-
das pelas docentes de Português do 3º Ciclo do 
Ensino Básico e pela Biblioteca Escolar/Centro 
de Recursos Educativos.

Alunos apurados:
Concorrentes efetivos à 2ª fase (distrital):
      - Ana Margarida Bandeira.
      - Ana Mafalda Ribeiro
      - Mauro Filipe Marmé
Concorrentes suplentes:
      - Roberto Rosa
      - Mariana Fernandes

Parabéns a todos pelo interesse e participa-
ção.

A Turma A da Escola Básica de Alvares des-
locou-se a Lisboa, no dia 07 de dezembro, em 
visita de estudo proporcionada pelo Sr. Presi-
dente da Junta de Freguesia de Alvares, Victor 
Duarte, na sequência de convite feito pelo Sr. 
Deputado da Assembleia da Republica, Maurí-
cio Marques.

A turma visitou o edifício do Parlamento Por-
tuguês, onde funciona a Assembleia da Repú-
blica. 

Os alunos visitaram os vários espaços do Pa-
lácio de S. Bento, ouvindo atentamente as infor-
mações dadas pelo nosso anfitrião, Deputado 
Maurício Marques, que explicou a utilização de 
cada um dos locais visitados. 

No período da tarde tiveram ainda a oportuni-
dade de assistir a parte de uma sessão plenária 
de deputados da Assembleia da República.

Foi uma experiência enriquecedora.

Anabela Correia Pereira Vicente

Sala das SessõesSala dos Passos Perdidos

Troca de lembranças entre o Sr. Deputado 
Maurício Marques e o Sr. Presidente da Junta 
de Freguesia de Alvares, Victor Duarte.

A Turma A da Escola Básica de Alvares reali-
zou no passado dia 06 de janeiro, o Cantar dos 
Reis junto da comunidade.

Para além de Cantar os Reis pelas ruas da 
freguesia, realizaram ainda visita ao Quartel dos 
Bombeiros e Junta de Freguesia 

No Lar de S. Mateus, como habitualmente, pro-
moveu-se o contacto dos alunos com os utentes, 
que nos recebem sempre com grande alegria.

Anabela Correia Pereira Vicente

A saúde depende, em grande medida, de há-
bitos e cuidados de higiene que cabe a cada um 
de nós conhecer e adotar. Nesse sentido foi rea-
lizado um conjunto de sessões de sensibilização 
e informação sobre higiene corporal, destinadas 
aos alunos do 2º ciclo e a uma turma do 7ºano, 
do Agrupamento de Escolas de Góis, dinamiza-
das pelo Enfermeiro Alexandre Vieira do Centro 
de Saúde de Góis e organizadas pelo GAAF (Ga-
binete de Apoio ao Aluno e à Família) e pelo PES 
(Projeto de Educação para a Saúde). As sessões 
decorreram entre os dias 25 e 27 de janeiro.

MAIS PROVÉRBIOS …
No âmbito do Plano Nacional de Leitura (PNL), 

estudámos alguns excertos da obra “A Vida Má-
gica da Sementinha” de Alves Redol e ficámos 
a saber que esta obra é a história fascinante 
do trigo contada às crianças. Ao falarmos deste 
cereal, a palavra “PÃO” surgiu e daí a procura 
imediata de provérbios que utilizassem o referido 
vocábulo. Aqui vão alguns:

“DINHEIRO COMPRA PÃO … MAS NÃO 
COMPRA GRATIDÃO”;

“NEM MESA SEM PÃO … NEM EXÉRCITO 
SEM CAPITÃO”;

“NEM SÓ DE PÃO … VIVE O HOMEM”;
“MAIO FRIO E JUNHO QUENTE … BOM 

PÃO, VINHO VALENTE”;
“ANO DE NEVÃO … ANO DE PÃO”;
“QUANDO HÁ FOME … NÃO HÁ RUIM 

PÃO”;
“EM OUTUBRO SÊ PRUDENTE … GUARDA 

PÃO, GUARDA SEMENTE”;
“EM CASA ONDE NÃO HÁ PÃO … TODOS 

RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO”.
Alunos das Turmas do 5º Ano, A e B
OFICINA DE LEITURA E DE ESCRITA CRIA-

TIVA

CURIOSIDADES …
Nas aulas de Português, geralmente no início, 

há sempre um momento em que somos desafia-
dos a aplicar aquilo que a nossa professora nos 
disse logo no primeiro dia de aulas “O SABER 
NÃO OCUPA LUGAR”. E é então que surgem as 
tais “curiosidades” …

Uma, que nos intrigou, tem a ver com o facto 
de a nossa professora não gostar muito que a 
tratemos por “VOCÊ”. Já andávamos há muito 
tempo a tentar descobrir o porquê e, numa des-
tas aulas, foi-nos explicado o seguinte:

O “VOCÊ” vem da antiga palavra 
“VOSSEMECÊ(S) = “VOSSA MERCÊ”, que tra-

duzia sentimentos como, RESPEITO, ESTIMA, 
GRATIDÃO, etc. Nos dias de hoje, o vocábulo 
“VOCÊ” é muitas vezes utilizado no diálogo, mas 
com uma intenção vulgar, OFENSIVA. Embora a 
nossa professora nos tenha dito que prefere que 
lhe chamemos Srª Professora, nós, por vezes, 
esquecemo-nos e estamos sempre a ser corrigi-
dos. No entanto, a “Srª Professora” já nos infor-
mou que compreende que não fazemos por mal, 
porque sabe que estamos habituados a tratar as 
pessoas mais velhas e que nos merecem respeito 
por “você”.  Vamos continuar a esforçarmo-nos! 
Não vamos desistir, SRª PROFESSORA!  

Outra “curiosidade” e que para nós foi uma 
enorme surpresa, foi a expressão “SETÔR(A)/
STÔR(A)”!

Nós estávamos convencidos que era um nome 
próprio dos professores e, quando nos foi expli-
cado o que significava, ficámos de boca aberta e 
não queríamos acreditar. Não é que significa “Srª 
Drª” (Senhora doutora), mas apenas com Dr.?! 
Não sabíamos que os professores também assim 
eram chamados, pensávamos nós! Os médicos, 
sim, agora os professores?! Aliás, sempre pensá-
mos que naquele “STÔR/SETÔRA” havia apenas 
uma palavra e não duas! E aquele Dr. ou Drª?! Foi 
outro “quebra-cabeças”! Então, não podíamos es-
crever por extenso, porquê?! Pelo menos, no que 
respeita a nossa professora, não podia ser, por-
que tem como grau académico uma Licenciatura 
e não um Doutoramento. Mais confusos ficámos, 
mas agora já percebemos um pouquinho melhor. 
Só quem tem o tal “Doutoramento” deve ser refe-
rido como “Senhor Doutor” e por extenso, claro! 
Quem há de dizer que a expressão “STÔR/SE-
TÔRA”, que empregamos todos os dias, contém 
um significado tão diferente do que aquele que 
imaginávamos?! ESTAMOS SEMPRE A APREN-
DER!

Alunos do 5º Ano, Turmas A e B
OFICINA DE LEITURA E ESCRITA CRIATIVA

A turma de Alvares Cantar dos Reis em Alvares 

Cantar dos Reis no Lar de S.Mateus
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Ao amanhecer, a Alice abraça a avó. 
A amiga Áurea arranja-se.
As alunas Alice e Áurea aprendem a arranjar anéis. 
As amigas almoçam alimentos assados, alface, arroz, ananás, 

amoras… A Áurea acha as amoras amargas.
A avó apanha adoçante. A Áurea agradece. 
Escrito por:
 Jéssica e Mariana do 6ºA

Ontem, o tempo ficou muito chuvoso, contudo, o céu ficou 
cheio de Sol. 

Cinco minutos depois, fomos ver um jogo de futebol, que foi 
muito fixe, em que o Sporting perdeu.

No fim do terceiro período, o Tomé recebeu um prémio, com 
sucesso, porque tirou cinco, pois foi sempre muito inteligente. 

No recreio, ele feriu-se e teve que pôr um penso no cotovelo.

Autor: João, 6ºA

ClUBE dE ArTES - 
COMEMOrAÇÃO dO dIA dOS NAMOrAdOS

Texto da letra “A”

Texto sem a letra “A”

Semana dos Afetos
No presente ano letivo, o 

Agrupamento de Escolas de 
Góis foi palco de mais uma Se-
mana dos Afetos, com vista a 
valorizar os afetos e incentivar 
relações de cooperação e par-
tilha. Nesta perspetiva, na se-
mana de 13 a 17 de fevereiro, 
o GAAF – Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família, promoveu 
atividades onde os afetos foram 
o mote. 

Assim, todos os dias foram 
dedicados às mensagens, ten-
do sido construído um Mural 
dos Afetos sendo, cada dia da 
semana, da responsabilidade 
de um ano de escolaridade. As-
sim, na segunda, dia destinado 
aos alunos do 5º ano, o mote 
para as mensagens escritas foi 
«Amar é…», na terça, 6ºano, 
«Ser especial é…», na quarta, 
7ºano, «Sinto-me feliz quan-
do…», na quinta, 8ºano, «Cuido 
de quem gosto quando…» e na 
sexta, 9ºano, «Amor verdadeiro 
é…». Desta forma os alunos 
foram deixando as suas men-
sagens escritas, expressando 
sentimentos.

Paralelamente a esta ativida-
de, a Psicóloga Escolar promo-

veu uma ação de sensibilização 
alusiva aos valores (amizade, 
amor,…), destinada a todos os 
alunos do Pré-Escolar e 1º Ci-
clo.

O sucesso da atividade só 
foi possível graças à colabora-
ção e ao envolvimento de todos 
(alunos, pessoal docente e não 
docente), a quem a equipa do 
GAAF agradece vivamente. 

A coordenadora do GAAF
Susana Rodrigues

Cumprindo a tradição da 
comemoração do Dia dos Na-
morados, os alunos do Clube 
de Artes quiseram dar o seu 
contributo, construindo alguns 
elementos decorativos para a 
nossa Escola, saudando quem 

Visita Pastoral de dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra
à Escola Básica de Góis

nal apontado para as suas mão, 
pois conhecimento e sabedoria 
de nada servem, se não as usar-

mos na AÇÃO com os outros!
Com esta simples mensagem 

que deixou, reforçada pela men-

sagem da música e do poema 
que versaram sobre a AMIZADE 
(e amor), ficou assim assinalada 

a sua passagem por esta insti-
tuição, a qual muito lhe agrade-
cemos.

Um agradecimento especial 
aos docentes e funcionários que 
colaboraram na organização 

deste momento e que contribuí-
ram de forma determinante para 
o sucesso do mesmo.

entrava no nosso átrio com flo-
res e corações, espalhando as-
sim um pouquinho do seu afeto 
por todos.

Os alunos do Clube de Artes 
estão de parabéns pelo traba-
lho desenvolvido desde o início 

do ano letivo em diversas ati-
vidades do Agrupamento: Dia 
dos Clubes, Festa de Natal, 
Decorações Natalícias, entre 
outras. Surpreendem sempre 
pela sua criatividade e origi-
nalidade, pela diversidade de 
materiais que utilizam, recor-
rendo sempre que possível à 

reutilização de materiais, trans-
formando-os e aplicando-os de 
modo diferente e criativo. Estão 
sempre prontos a responder a 
novos desafios e não param! Já 
estão a preparar o Carnaval! 

A Professora responsável 
pelo Clube de Artes

Madalena Meco
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