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horA Do CoNto

ProJEto NAtAçÃo – 
EDuCAçÃo PrÉ-ESColAr

1º Concurso de
leitura do 1º Ciclo

Terminamos este ano letivo a contemplar as encostas que abraçam a vila e as 
povoações do concelho de Góis. A paisagem, normalmente colorida e alegre pelo 
final da primavera, apresenta-se sombria e triste, desprovida das cores e dos aro-
mas com que costuma brindar moradores e visitantes.

Foi grande o susto que apanhou desprevenidos os nossos alunos do primeiro ci-
clo, que ainda se encontravam em aulas no dia 20 de junho. Não só pela dimensão 
e proximidade do incêndio, cujo fumo emergia, como uma erupção vulcânica, sobre 
toda a encosta fronteira à escola sede, mas também pelo pensamento suspenso 
nos familiares e amigos residentes nas aldeias que se encontravam em pleno pro-
cesso de evacuação. Juntavam-se assim às aflições por que passaram os seus 
colegas da EB de Alvares.

Mas os pequenos portaram-se à altura e impressionaram todos os presentes 
com a serenidade com que se dirigiram à cantina para almoçar, mantendo mesmo, 
aqui e ali, as brincadeiras próprias da idade. Depois, conduzidos com mão segura 
pelas suas professoras, dirigiram-se à biblioteca, onde aguardaram tranquilamente 
o desenrolar dos acontecimentos, enganando a ansiedade com alguns filmes de 
banda desenhada. Enquanto isso, nos outros espaços, o restante pessoal mobili-
zou-se para preparar a escola para receber aqueles que precisassem de abrigo, ao 
mesmo tempo que se preparava a cantina para providenciar as refeições que se 
tornassem necessárias…

Assim, por imperativos força maior, a escola suspendeu as suas funções habitu-
ais e transformou-se em porto de abrigo. No momento em que escrevo (dia 22 de 
junho) não sabemos ainda quando serão retomadas as tarefas de encerramento do 
ano letivo, mas estou certo que isso acontecerá assim que a situação normalizar.

--------------------------------------
Este é, com elevado grau de probabilidade, o último número do Passo a Passo 

que tenho o gosto de coordenar. A realização, este ano, do concurso geral de pro-
fessores assim o determina, pois muitos professores acabam por ter de mudar de 
escola, sobretudo os mais novos. Ora eu, que tenho “apenas” 23 anos de serviço, 
vejo-me nessa contingência…

Despeço-me assim dos leitores que acompanharam as edições do Passo a Passo 
ao longo dos últimos dois anos, agradecendo a atenção dispensada e desculpando-
me por alguma falha inadvertidamente cometida. Agradeço também ao Varzeense 
a disponibilidade e simpatia sempre demonstradas e o acolhimento dado ao nosso 
modesto suplemento, certo de que esta parceria será continuada no próximo ano 
letivo, ainda que com outros intervenientes. Agradeço também à Direção do Agru-
pamento de Escolas de Góis a confiança que depositou em mim para liderar este 
projeto, tendo em conta a sua importância para a imagem do Agrupamento junto da 
comunidade. Finalmente, agradeço aos nossos alunos, professores e assistentes 
operacionais, os verdadeiros autores das notícias, dos poemas e dos trabalhos que 
publicamos, pois sem eles não existiria o Passo a Passo.

Até sempre!
José Bento | professor coordenador do Clube de Jornalismo

“Quem não lê não sabe” frase cliché, ditado antigo, a verdade é que a leitura, 
quer se faça pelos métodos tradicionais (livros, jornais, etc), quer com recurso 
às novas tecnologias, continua a ser um dos melhores meios de enriquecimento 
cultural. 

No passado dia 23 de maio, realizou-se na escola sede do Agrupamento de 
Escolas de Góis, a semi-final e a final do 1º Concurso de Leitura no 1º Ciclo di-
namizado por este Departamento com a colaboração da Biblioteca Escolar. 
As vencedoras foram: 

• 1º Concurso de Leitura do 1º Ciclo – 3º ano do 1º CEB:
- Camila André Ferreira Vitorino, da EB de Góis;
• 1º Concurso de Leitura do 1º Ciclo – 4º ano do 1º CEB:
- Ana Filipe Mourão Ferreira, da EB de Góis
Os prémios foram entregues na Festa de Final do Ano Letivo que decorreu no 

passado dia 14 de junho. 
Parabéns a todos os participantes!
Departamento do 1º CEB

Visita de Estudo ao 

parque temático da Kidzania

No dia 25 de maio de 2017, os 
alunos da Turma A da Escola Básica 
de Alvares rea¬lizaram uma Visita de 
Estudo ao parque temático da Kidza-
nia, em Lisboa.

Um dos principais objetivos da 
mesma foi promover de uma forma 
lúdica e interativa a aprendizagem 
de aptidões para a vida real e com-
preensão do mundo dos adultos.

Foi um dia divertido a brincar aos 
adultos e a aprender.

Um agradecimento especial à Jun-
ta de Freguesia de Alvares e à Ca-
mara Municipal de Góis, pelo apoio 
prestado que permitiu a realização 
desta iniciativa.

Anabela Correia Pereira Vicente
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Projeto SoBE no Agrupamento de Escolas de Góis
Saúde oral | Biblioteca Escolar

Dia Mundial da Criança

Dia da Matemática

Concurso de ideias para Apresentação de Pro-
postas de Criação do logótipo institucional

hora do
Conto

A Escola 
acabou...

Projeto Eco-Es-
colas oferece 
tablet  À Bibliote-
ca Escolar/ Cen-
tro De recursos 
Educativos

O projecto SOBE consiste numa iniciativa da 
Rede de Bibliotecas Escolares, Direção Geral de 
Saúde e Plano Nacional de Leitura, que pretende 
elevar os níveis de literacia das crianças e jovens 
em idade escolar, nomeadamente sobre matérias 
como a higiene oral, saúde bucal e bons hábitos 

alimentares, com o envolvimento da leitura em 
diversos suportes e actividades didácticas dire-
cionadas para a correcção de vícios instalados e 
introdução de práticas saudáveis na escola como 
bens essenciais para a vida.

Responsáveis pelas atividades motivacionais 

junto dos alunos das escolas de Alvares, Vila 
Nova do Ceira e Góis, continuam a ser o Enfer-
meiro Alexandre Vieira (CSG) e o Professor Bi-
bliotecário José Carlos Santos (AEG), que reali-
zaram pequenas palestras junto de cada turma.

Pela BE/CRE e CSG, José Carlos Santos

Atividade: “Conta-me Histórias!” - Hora do 
Conto

A educadora Graça Alves encenou a história 
do “Senhor Narigudo”, de Roger Hargreaves, 
na hora do conto referente ao mês de maio, 
com os alunos da Educação Pré-escolar da 
EB de Góis. A atividade teve lugar na Biblio-
teca Escolar e contou com a colaboração da 
educadora Rosa Dinis. 

No primeiro dia do mês de junho, reuniu-se 
a pequenada no Parque do Cerejal para come-
morar o Dia Mundial da Criança. Boa comida, 
música, insufláveis e muita brincadeira, acompa-
nharam as atividades de um dia muito bem pas-
sado na paisagem deslumbrante das margens do 
Ceira.

No passado dia seis de junho, o Departamento 
do Primeiro Ciclo do Ensino Básico dinamizou a 
atividade “Dia da Matemática”. Esta atividade foi 
realizada com a colaboração do Departamento 
de Matemática e alguns alunos do Segundo e 
Terceiro Ciclos.

Participaram nesta atividade todos os alunos 
do Primeiro Ciclo do Concelho que se concentra-
ram na escola sede do Agrupamento. 

Realizaram-se várias atividades, nomeada-
mente o 1º Campeonato “Jogo do Loto – Opera-
ções” com os alunos do 1º ano; o 1º Campeonato 
“Jogo do Loto – Multiplicação” com os alunos do 
2º ano e o 1º Campeonato “Jogo do 24” com os 
alunos do 3º e 4º ano. Para além destas, todos 
os alunos tiveram a oportunidade de experimen-
tar vários jogos matemáticos como o “Abalone”, 
“Ouri”, “Cães e Gatos”, “Três em linha”, “Dominós 
de cálculo” entre outros. Destaque para o Jogo 
do Galo Humano que despertou o interesse e 
curiosidade de todos.

Esta atividade promoveu o convívio entre to-
dos os alunos deste nível de ensino, assim como 
proporcionou o desenvolvimento de capacidades 
como o raciocínio, a lógica e o cálculo mental, de 
forma lúdica.

Os vencedores foram: 
• 1º Campeonato “Jogo do Loto – Operações” 

– 1º ano do 1º CEB:
- Anamar Carvalho Duarte, da EB de Góis;

• 1º Campeonato “Jogo do Loto – Multiplica-
ção” – 2º ano do 1º CEB:

- Martim Baeta Mateus, da EB de Alvares;
• 1º Campeonato “Jogo do 24” – 3º e 4º ano 

do 1º CEB:
- 3º ano: Equipa formada pelos alunos Bernar-

do Dias Cardoso e Rafael Conde Rebelo, da EB 
de Alvares;

- 4º ano: Equipa formada pelos alunos Leonor 
Gomes dos Santos e Simão Miguel Antão Alves, 
da EB de Alvares.

Os prémios foram entregues na Festa de Final 
do Ano Letivo que decorreu no passado dia 14 
de junho. 

Parabéns a todos os participantes!
Departamento do 1º CEB

O Agrupamento de Escolas de Góis (AEG) leva 
a efeito o concurso de ideias para apresentação de 
propostas de criação do logótipo institucional do 
AEG, que reflita e identifique uma imagem de mar-
ca para o Agrupamento. Este concurso tem como 
objetivo selecionar o logótipo de identificação insti-
tucional, o qual será utilizado nos seus documentos 
administrativos, formulários e materiais de divulga-
ção, e serão aplicados no desenvolvimento de pro-
jetos e iniciativas levadas a efeito no âmbito das 
diferentes intervenções, como sejam páginas web, 
facebook, produtos multimédia e outros suportes.

O concurso é aberto a todos os que nele preten-
dam participar.

O prazo de entrega dos trabalhos termina às 16 
horas do dia 18 de setembro de 2017, sendo acei-
tes as propostas entregues pessoalmente até esta 
data ou enviadas por correio registado com aviso 
de receção com data anterior ou igual.

Os trabalhos serão avaliados por um Júri de 7 

elementos, sendo atribuído ao 1º 
classificado um prémio de setenta 
e cinco euros (75€).

Os resultados do concurso se-
rão publicados na página da inter-
net do Agrupamento e no Face-
book, a 13 de outubro de 2017.

O concorrente premiado será 
igualmente informado do resulta-
do através de contacto telefónico.

Toda a informação se encon-
tra no Regulamento do referido 
Concurso, podendo o mesmo ser 
consultado em www.aegois.com 
e no Facebook do Agrupamento 
ou, em suporte papel, nos diver-
sos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento 
e espaços da Escola Sede.

CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TO-

DAS/OS!
Góis, 6 de junho de 2017
A Diretora do Agrupamento de Escolas
Cristina Maria dos Santos Martins

Nos últimos anos, o Agrupamento de Esco-
las de Góis, no âmbito do Projeto Eco-Escolas, 
recolheu tinteiros e toners vazios que entregou 
no Programa Tinteirinho.

Os tinteiros entregues foram valorizados em 
pontos que possibilitaram a aquisição de um 
Tablet.

Este Tablet ficará disponível na Biblioteca 
Escolar para utilização da comunidade esco-
lar.

A BE/CRE e a Direção do AEG agradecem 
muito este equipamento e a empenhada cola-
boração de toda a comunidade educativa.

A escola acabou,
O verão começou!
Vamos nos divertir
E, finalmente descontrair!

A escola acabou,
Toda a malta passou!
As férias vão começar,
E o calor veio para ficar!

A escola acabou,
E com saudades vou ficar,
De tudo o que se passou,
Mas as amizades vou guardar!

Trabalho realizado pelos alunos do 6ºA (Carlos, 
Francisca, João, Lara, Mariana, Tatiana)
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Para mim viver é….

Primavera

Ser criança é…

oXAlÁ!

ProVA DE AFEriçÃo  … 
E MuitA iMAGiNAçÃo!!!

No presente ano letivo, a exemplo dos anos an-
teriores, os meninos e as meninas dos grupos de 
Educação Pré-escolar de Góis e Vila Nova Ceira, 
tiveram oportunidade de participar nas atividades 
desenvolvidas na Piscina da Lousã, no âmbito do 
Projeto de Natação, promovido pelo Município em 
parceria com o Agrupamento de Escolas de Góis. 

 Ao longo do ano registaram-se novas inscri-
ções, alguns(mas)  meninos(as) foram integrando 
o grupo …  outros(as) foram mais preguiçosos(as)  
e  arranjaram algumas desculpas para não partici-
par… nem sabem o que perderam! 

Mas também tivemos meninos(as) muito res-
ponsáveis, que nunca ou quase nunca faltaram…
PARABÉNS!

As sessões foram muito divertidas… ainda que 
o momento mais aguardado e mais alegre fosse 
sempre o dedicado ao jogo livre e à brincadeira. 
Mesmo aqueles meninos(as) que as vezes hesi-
tavam e ficavam muito ansiosos(as) … quando 
entravam na água, participavam nos exercícios 
e passado pouco tempo pareciam “peixinhos a 
saltitar”.  

Mas o ano letivo está a chegar ao fim e por ago-
ra iremos todos descansar… todos precisamos! 

Só nos falta agradecer e dizer MUITO OBRI-
GADO a todos quantos nos proporcionaram esta 
experiência, dizendo que queremos voltar à pisci-
na para o próximo ano letivo, para aprender mais 
e mais… e também brincar mais e mais e ainda 
mais…!

Graça Alves

… o paraíso, onde todas as coisas acontecem. O vento 
a soprar, o sol a brilhar e a maré a refrescar. Ver os animais 
no prado a correr, mas tenho de me alimentar, para conti-
nuar a crescer!

Aprender, também é viver e é saber o porquê das coi-
sas.

Mas a cima de tudo, viver é sentir a amizade no nosso 
coração!!!!!

Mariana

… dar ao mundo a minha alegria de ser quem sou! Poder 
tocar trompete todos os dias, e assim mostrar ao mundo o 
que me deixa feliz e este meu talento!

João

… fazer novos amigos e aprender coisas novas todos os dias 
da minha vida!

Ana Carolina

… sonhar sem limites, imaginar o mundo à minha maneira, 
mas também ter que estudar, para um dia ser “gente”!!!!!

Lara
… aproveitar a vida ao máximo, pois gosto de sentir todas as 

emoções que me rodeiam!!!!
Carlos

… é maravilhoso, porque posso aprender muitas coisas e 
posso mudar o que fiz de mal. É bom viver, pois posso aprovei-
tar para viajar, e assim continuar a sonhar!

Oxalá …, oxalá …
ir andar de mota
e dar uma grande risota
da piada de um amigo.

Oxalá …, oxalá …
ter muito dinheiro
para pôr no meu mealheiro!

Oxalá …, oxalá …
ter um cão
para brincar
e para quando
a Lua aparecer
só me apetecer adormecer.

Oxalá …, oxalá …
poder  voar,
para em cima das nuvens,
poder repousar.

Para ser alguém na vida,
tu tens de estudar.
Eu sei que é difícil,
mas tens de acreditar.

Força de vontade, 
tu tens de lutar. 
Agora vou dizer 
o que vais ter de enfrentar.

A primavera chegou
Mas mal se notou!
Porque o céu está chuvoso,
E muito preguiçoso.

Do sol, temos saudade
Pois a chuva só faz maldade!
Como o inverno ainda dura,
Assim a primavera não perdura. 
Trabalho realizado pelas alunas do 6ºB: Ana José; Cris-

tiana Neves; Soraia Queirós        Professora: Cláudia Luís

Leitura, texto e verbo,
tudo de uma vez.
Para começar o dia
as aulas de Português. 

Gosto de Português,
mas odeio função sintática.
Pior que Português,
é a aula de Matemática!

Números e letras 
é isso todo dia. 
Acabo a aula
e já vem Geografia!

Estou meio perdido,
refresque minha memória
Tá falando de Cabral?? 
Já está na aula de História!

Agora para acabar,
não levem a mal,
pois foi feito a brincar
mas não é Carnaval!

Valério Carvalho – nº 13 – 8ºB (ela-
borado na folha de rascunho, enquanto 
aguardava o terminus de uma Prova de 
Aferição e encontrado no caixote do 
lixo por uma aluna do 5º ano A)

Oxalá …, oxalá …
sair da Terra,
ir para um planeta
com muito espaço,
só para mim
e p’ro meu churrasco!!!

Rafael Simões – 5º A (elabo-
rado em 29 de abril e oferecido à 
professora de Português)

                      COMEÇAR UMA NOVA HISTÓRIA
                      RIR É O NOSSO PRINCÍPIO
                      IR ATÉ AO PARARÍSO
                     APRENDER COM OS NOSSOS ERROS
             SER  NATURAL 
TER IMAGINAÇÃO
            SONHAR SEM LIMITES

Trabalho realizado pelos alunos do 6ºA - Francisca Garcia; João 
Martins; Lara Nunes; Mariana Rosa; Carlos Bandeira; Tatiana Silva.
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Agradecimento: Festa Final De Ano 2016/2017 – 14 De Junho De 2017
No dia da realização da Festa foi finalizada a montagem da 

Exposição de Trabalhos elaborados pelos alunos e docentes do 
Agrupamento, que está patente ao público nos Corredores do Rés-
do-chão.

No dia 14 de junho, durante a manhã, efetuou-se a decoração do 
palco e espaço circundante, e, pelas 16 horas, iniciou-se a prepa-
ração das Barraquinhas no espaço do recreio da Escola, onde as 
diversas turmas do 2º e 3º Ciclos, com a orientação dos Diretores 
de Turma e de outros docentes procederam à sua organização. 

Seguiu-se a Terceira Edição de «Talentos à Solta» promovida 
pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das Es-
colas do Concelho de Góis, que contou com a participação das 
crianças/jovens do Agrupamento.

Pelas 19 horas e 15 minutos deu-se início ao Espetáculo, que 
integrou diversas atuações, entrega de certificados e prémios, e 
sorteios de rifas e respetiva entrega de prémios.

Todos os momentos registados foram fruto do trabalho desen-
volvido por diversos docentes e alunos, a quem agradeço o empe-
nho que demonstraram no decurso das últimas semanas/terceiro 
período. 

Agradeço também o empenho e trabalho de todos os Alunos, 
Pessoal Docente e Não Docente e Pais/Encarregados de Educa-
ção nas diversas iniciativas que decorreram neste dia, bem como 
o prestimoso apoio e a colaboração prestada por diversas Entida-
des/Estabelecimentos Comerciais do Concelho.

Felicito e agradeço aos elementos da Equipa de Eventos do 
Agrupamento, o trabalho que desenvolveram, bem como o empe-
nho e a dedicação que revelaram na organização e planeamento 
deste espetáculo, assim como aos apresentadores. 

Sem este trabalho de Equipa, de Partilha e de Colaboração, não 
teria sido possível a implementação e concretização desta gran-
diosa iniciativa.

Um Bem Haja a Todos!
A Diretora do Agrupamento de Escolas
Cristina Maria dos Santos Martins


