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SEmENtEirA 
Em VilA NoVA do CEirA

ESColA BÁSiCA dE AlVArES 
ViSitA A AlVArES

CAmpANhA pApEl por AlimENtoS

‘hÁ pUZZlE NA BE/CrE’

SimUlACro dE iNCÊNdio
NA ESColA BÁSiCA dE GÓiS

continua na pág. 3

O outono chegou…! Com alguma atrapalhação, ainda muito em dúvida se 
deve ficar ou não, mas lá vai dando um ar de sua graça.

O verão, esse, bastante renitente não nos larga. Aquece muito, bastante (du-
rante o dia). Mas o outono, quando chega a noite lembra-nos que é tempo de 
folhas secas, lareira acesa ao serão, castanhas assadas e roupa quentinha!

Falha a chuva, essa “marota” que tanta falta nos faz. Estamos todos ansio-
samente à espera que chova bastante, durante muito tempo para repor a água 
das barragens e para que possamos ter uma boa agricultura e pecuária. 

Este mês comemoramos o S. Martinho, santo que partilhou a sua capa com 
um mendigo. Tenhamos nós o mesmo espírito de partilha dos nossos afetos 
e conhecimentos que também para cada um o sol brilhará. Porque no fundo 
aqueles que dão também recebem, quanto mais não seja um olhar de reco-
nhecimento.

Boas leituras! De preferência à lareira…
Leonilde Garcia

CoNtA-mE hiStÓriAS!

CoNtA-mE hiStÓriAS!

Leitura do conto “História da Maria Castanha” aos alunos do 1º CEB da Escola 
Básica de Alvares pela docente de EMRC Sandra Mortágua.

No final os alunos construíram pequenos cartuchos de castanhas, com a cola-
boração da docente titular da turma, Ana Correia.

BE/CRE - “CONTA-ME HISTÓRIAS”- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE GÓIS 
- 8 DE NOVEMBRO DE 2017

A sessão de “Conta-me Histórias” foi dinamizada pelas docentes Carla Carva-
lho e Fátima Martins (leitora voluntária).

Com a colaboração da educadora Paula Ramos, a história contada às crian-
ças da EPE da EB de Góis foi “A menina que voltou a ser menina”, de César 
Madureira.

Realizou-se no dia treze de no-
vembro de dois mil e dezassete, pe-
las dez horas e vinte e cinco minutos, 
um exercício de evacuação na escola 
sede do Agrupamento de Escolas de 
Góis, sem aviso prévio, planificado e 
promovido pelo Projeto de Seguran-
ça.

A evacuação foi feita de forma rápi-
da e eficiente, num período de tempo 
inferior a dois minutos, tendo toda a 
comunidade escolar cumprido o de-
terminado no plano de emergência, 
nomeadamente no que diz respeito 
ao abandono dos materiais escola-
res nas salas e à deslocação rápida 
e ordenada pelos corredores e esca-
darias.

Como vem sendo prática, este pri-
meiro exercício do ano letivo é rea-
lizado sem a intervenção das autori-
dades militares e de proteção civil do 
concelho, com o objetivo apenas de 
alertar para o treino dos procedimen-
tos previstos no plano de evacuação.

O exercício foi dado por concluído 
às 10h e 40 minutos.

A Coordenadora da Segurança 
Anabela Bernardo
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EdUCAÇÃo SEXUAl NA ESColA

BE/CrE - diStriBUiÇÃo dA mAlA doS SoNhoS - Alvares

BE/CrE - diStriBUiÇÃo dA mAlA doS SoNhoS - V. N. Ceira

dia das Bruxas

BAilE dE 
hAlloWEEN 

ESColA BÁSiCA dE AlVArES 
ViSitA A AlVArES

No dia 25 de outubro de 2017 distribuiu-se a 
‘Mala dos Sonhos’ pelas crianças da Escola Bá-
sica de Alvares.

Boas Leituras!

No dia 31 de outubro de 2017 distribuiu-se a 
‘Mala dos Sonhos’ pelas crianças da Escola Bá-
sica e Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira

Comemoração do dia das Bruxas - Halloween 
- 31 de outubro - educação pré-escolar de góis

Baile realizado na sala de alunos da escola 
sede na tarde do dia 3 de novembro de 2017.

O evento proposto pelos alunos do 9º ano, foi 
coorganizado por estes e pelas respetivas pro-
fessoras diretoras de turma, Fátima Martins e 
Albertina Nogueira, com a colaboração do Pro-
fessor Bibliotecário, José Santos.

A Educação Sexual nas escolas é uma neces-
sidade e um direito das crianças, jovens e das 
famílias, previsto na legislação portuguesa desde 
1984 (Lei n.º 3/84 - Direito à Educação Sexual e 
ao Planeamento Familiar). 

A lei 60/2009 foi regulamentada através da 
Portaria n.º 196A/2010, que define os conteúdos 
da educação sexual para cada ciclo do ensino 
básico e secundário. 

Tomando como ponto de partida que falar de 
sexualidade é uma parte integrante da vida de 
cada indivíduo que contribui para a sua identida-
de ao longo de toda a vida e para o seu equi-
líbrio físico e psicológico, a psicóloga escolar 
implementou atividades com os alunos do 2.º e 
3.º ciclo.  

As turmas do 5.º e 6.º ano trabalharam o tema 
da valorização do corpo e das relações entre as 
pessoas, do crescimento pessoal e da vida em 
sociedade.

DIVULGAÇÃO:
PROJETO ECO-ESCOLAS - 
GERAÇÃO DEPOSITRÃO 2017/2018

diVUlGAÇÃo:
doENÇA doS 
lEGioNÁrioS
Para mais informação consultar:

https://www.dgs.pt/…/informacao-para-
pro…/epidemiologia.aspx

https://www.dgs.pt/…/doenca-dos-leg…/pre-
vencao-controlo.aspx

https://www.dgs.pt/…/doenca-dos-…/clinica-
e-terapeutica.aspx

https://www.dgs.pt/…/informacao-para-pro-
fi…/diagnostico.aspx

https://www.dgs.pt/…/doenca-do…/medidas-
perante-um-caso.aspx

https://www.dgs.pt/…/doenca-d…/vigilancia-
nos-viajantes.aspx

Os alunos do 3.º ano, da EB de Alvares, apro-
veitando o facto de estarem a trabalhar os itine-
rários, resolveram fazer uma visita para dar a 
conhecer à professora a sua localidade. 

Aproveitaram também para conhecer e/ou 
relembrar alguma da história do passado deste 

Com os alunos do 7.º, 8.º e 9.º as sessões rea-
lizadas ao longo de 90 minutos trataram a preven-
ção da gravidez na adolescência. 

Durante este ano letivo, o Gabinete de apoio ao 
aluno e à família, em articulação com o projeto de 

Educação para a Saúde, prosseguirá a promoção 
de atividades de apoio às famílias na educação 
sexual de crianças e jovens. 

Joana Marta
Psicóloga Escolar

meio local, visitando o pelourinho, a capela de 
S. Cristóvão, a igreja, a antiga escola primária, 
a antiga fábrica de lanifícios, o museu “Casa do 
Ferreiro” e outros pontos de interesse, como o 
quartel dos Bombeiros, a Junta de Freguesia, a 
Farmácia, o Posto de Saúde, a Residência Paro-

quial e o Lar e Centro de Dia S. Mateus. 
Durante tanta aprendizagem, ainda tiveram 

tempo para brincar no parque infantil de Alvares.
Foi uma tarde bastante divertida!
Os meninos e professora da Escola de Alva-

res
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS
 CONTINUA A ASSOCIAR-SE À INICIATIVA - 

BANCO ALIMENTAR 
CONTRA A FOME DE COIMBRA - CAMPA-

NHA PAPEL POR ALIMENTOS

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 sacos de 
plástico.

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

Canção  de S. martinho 

Comemoração do dia de S. martinho na Escola Básica de Alvares

Campanha papel por Alimentos

Canção  de S. Martinho can-
tada pelos alunos da escola do 
1º ciclo de Góis.

As Castanhas

Dia 11 de novembro
Esquecemos a sacola!
É um dia diferente,
Há magusto cá na escola.

Na caruma da fogueira
As castanhas a estalar!
E nós todos de mãos dadas
À sua volta a cantar.

Com a cara toda preta 
Esquecemos a sacola!
É um dia diferente
Há magusto cá na escola.

Foi um dia bem alegre
As castanhas a estalar,
E nós todos de mãos dadas
Numa roda a cantar.

 Música: “ Lá vai uma, lá vão 
duas…”

Os alunos da escola 
de Alvares festejaram o 
dia de S.Martinho, no 
dia 13 de novembro. 
Fizeram uma Maria 
Castanha, com a técni-
ca do leque, divertiram-
se com alguns jogos 
tradicionais e comeram 
umas deliciosas cas-
tanhas, as quais leva-
ram nas bolsinhas que 
construíram... Foi a 1.ª 
vez que alguns meni-
nos coseram e saíram-
se muito bem!

continuação da na pág. 1
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SESSÕES dE SENSiBiliZAÇÃo/ iNFormAÇÃo SoBrE 
«dirEitoS dA CriANÇA» - 20 dE NoVEmBro dE 2017

o GrUpo dE ArtES dA ESColA BÁSiCA dE 
GÓiS pArtiCipA No 5º CoNCUrSo dE
dECorAÇÃo dE NAtAl iNtEr-ESColAS

magusto em Vila Nova do Ceira

Sementeira em Vila Nova do Ceira

‘hÁ pUZZlE 
NA BE/CrE’

Estas sessões dirigiram-se aos alunos do 5º e 6º anos da Es-
cola Básica de Góis, promovidas pelo GAAF com a colaboração 
dos agentes da Secção de Programas Especiais da GNR – Escola 
Segura, Rita Santos e Arnaldo Silva, no dia 20 de novembro de 
2017, na BE/CRE.

Lançamento da atividade de ocupação ativa e educativa dos 
tempos livres na BE/CRE, “HÁ PUZZLE NA BE/CRE”.

A Fundação Make-A-Wish® Portugal, reconhecida como IPSS 
desde 2009, tem como missão realizar os desejos de crianças e 
jovens, dos 3 aos 18 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 doente, ver o seu desejo realizar-
se significa que nada é impossível, significa recuperar a esperança 
e a força para lutar, significa poder esquecer por uns momentos a 
sua doença e ser simplesmente uma criança. 

Neste momento, está a ser dinamizado o 5º Concurso de Deco-
ração de Natal Inter-Escolas, ao qual o Grupo de Artes da Escola 
Básica de Góis se associou, e que consiste na seleção e reconhe-
cimento 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 simultaneamente 
como objeto de decoração e de apoio para a realização de desejos 
de crianças e jovens Make-A-Wish. Cada estrela corresponde a 
um donativo de 1€. 

Convidamo-lo a fazer parte desta atividade, através da cedência 
de um donativo para a aquisição da(s) estrela(s) de Natal Make-A-
Wish, que posteriormente será personalizada com uma mensagem 
solidária e, em conjunto com a Escola, será definido um plano de 
decoração.

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

Agradecemos desde já a sua colaboração nesta causa tão no-
bre!

A Diretora do AEG: Cristina Maria Santos Martins

No dia 10 de novembro realizámos o nosso Magusto, na Escola 
Básica de Vila Nova do Ceira, com os meninos da educação pré-
escolar e do 1º ciclo. Foi uma atividade do agrado de todos.

A professora Anabela ofereceu muitos tomates-cereja e nós, na 
Escola Básica de Vila Nova do Ceira, com os meninos da educa-
ção pré-escolar e do 1º ciclo fizemos a sementeira. Agora é só 
esperar.”

O Agrupamento de Escolas de Góis 
deseja que a magia do Natal transforme to-

dos os seus sonhos na mais linda 
realidade e que o ano de 2018 seja repleto 

de Saúde, Paz, Amor e Prosperidade.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins


