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CAmPANhA 
“AldEiA SEGUrA” 
E “PESSoAS SEGUrAS”

mErGUlho SEGUro

A presente Edição retrata as diversas atividades que se desenvolveram no 
final do mês de maio e durante o mês de junho, nomeadamente as efetuadas 
nos Clubes e Projetos do Agrupamento; as dinamizadas pela Equipa da BE/
CRE; as dinamizadas no âmbito da comemoração de diversas efemérides; as 
sessões de sensibilização dinamizadas pelo GAAF em parceria com o Cen-
tro de Saúde de Góis; as Visitas de Estudo desenvolvidas; a Festa Final de 
Ano do Agrupamento; e, todo o trabalho diário efetuado nos diversos níveis 
de ensino do Agrupamento, no sentido de proporcionar a todas as crianças e 
jovens, uma formação integral e desenvolver a criatividade, a autonomia e a 
responsabilidade.

Nesta Edição divulgamos os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Segu-
ras”, que “preveem a realização de ações de sensibilização para a prevenção 
de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de simu-
lacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais”, bem 
como a campanha Mergulho Seguro, cujo objetivo “é sensibilizar para práticas 
responsáveis no momento de mergulhar, uma vez que está provado que 96% 
dos acidentes provocados por mergulhos mal calculados resultam em lesões 
da coluna cervical, sendo que 15% desses acidentes originam tetraplegias”.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras!
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis: Cristina Maria dos Santos 

Martins

“Os grandes incêndios rurais que 
ocorreram no verão de 2017 em Portugal 
Continental motivaram a realização de 
estudos e a adoção de medidas pelo Go-
verno, de modo a materializar soluções 
eficazes no âmbito da prevenção e do 
combate aos incêndios. 

Os programas “Aldeia Segura” e 
“Pessoas Seguras”, enquadrados na 
Resolução do Conselho de Ministros nº 
157-A/2017, de 27 de outubro, preveem 
a realização de ações de sensibilização 
para a prevenção de comportamentos de 
risco, medidas de autoproteção e realiza-
ção de simulacros de planos de evacu-
ação, em articulação com as autarquias 
locais.

Com o objetivo de incrementar uma 

O Ministério da Educação, através 
da Secretaria de Estado da Educação, 
associa-se, pelo segundo ano conse-
cutivo, à campanha Mergulho Seguro, 
uma iniciativa da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa e da Sociedade Por-
tuguesa de Ortopedia e Traumatologia, 
com o apoio do Ministério da Saúde, 
Sociedade Portuguesa de Medicina 
Física e Reabilitação, Associação Sal-
vador, Federação Portuguesa de Surf, 
Instituto Nacional de Emergência Médi-
ca e Turismo de Portugal.

O objetivo desta campanha é sen-
sibilizar para práticas responsáveis no 
momento de mergulhar, uma vez que 
está provado que 96% dos acidentes 
provocados por mergulhos mal calcula-
dos resultam em lesões da coluna cer-
vical, sendo que 15% desses acidentes 

originam tetraplegias. Estes acidentes 
ocorrem maioritariamente entre maio e 
setembro e em ocasiões de lazer, es-
pecialmente em piscinas.

Está nas mãos de todos nós con-
tribuir para prevenir estes acidentes, 
informando os mais jovens sobre as 
consequências de um mergulho mal 
calculado.

O Agrupamento de Escolas de Góis 
e o Clube de Segurança aliam-se a esta 
iniciativa, alertando toda a comunidade 
educativa e em geral quem visita o con-
celho de Góis, que tenham em atenção 
todos estes conselhos da campanha 
“MERGULHO SEGURO”.

A Coordenadora do Clube de Segu-
rança

Anabela Bernardo

cultura de autoproteção, o Ministério da 
Administração Interna e a Autoridade Na-
cional de Proteção Civil está a promover 
uma campanha de sensibilização. A cam-
panha irá contar com spots nas televisões 
e nas rádios, informações entregues nos 
domicílios, anúncios de imprensa, redes 
sociais, folhetos e cartazes. 

A campanha reveste-se da maior im-
portância. É essencial que os cidadãos 
saibam como agir em caso de incên-
dio.» 

(...)
Outra informação pode ser consultada 

em: 
h t t p s : / / w e t r a n s f e r . c o m / …

/5784354aea99f71e6e5163491b5…
/7325e1

No dia da realização da Festa foi 
finalizada a montagem da Exposi-
ção de Trabalhos elaborados pelos 
alunos e docentes do Agrupamen-
to, que está patente ao público nos 
Corredores do Rés-do-chão e Re-
dondo.

No dia 15 de junho, durante a 
manhã, efetuou-se a decoração 
do palco e espaço circundante, e, 
pelas 17 horas, iniciou-se a prepa-
ração das Barraquinhas no espaço 
do recreio da Escola, onde as diver-
sas turmas do 2º e 3º Ciclos, com a 
orientação dos Diretores de Turma 
e de outros docentes procederam à 
sua organização. 

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

Todos os momentos registados 
foram fruto do trabalho desenvolvi-
do por diversos docentes e alunos, 
a quem agradeço o empenho que 
demonstraram no decurso do pre-
sente ano letivo. 

Agradeço também o empenho e 
trabalho de todos os Alunos, Pesso-
al Docente e Não Docente e Pais/
Encarregados de Educação nas 
diversas iniciativas que decorreram 
neste dia, relembrando o Projeto 
das Sardinhas onde todas as Tur-
mas do Agrupamento participaram, 
estando o trabalho de todos exposto 
no recreio da Escola. Agradeço de 
igual modo, o prestimoso apoio e a 
colaboração prestados pelas diver-
sas Entidades/Estabelecimentos 
Comerciais do Concelho.

Felicito e agradeço aos elemen-
tos da Equipa de Eventos do Agru-
pamento, o trabalho que desenvol-
veram, bem como o empenho e a 
dedicação que revelaram na organi-
zação e planeamento deste espetá-
culo, assim como às apresentado-
ras do espetáculo. continua pág. 4
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Visita à Exposição

hora do Conto “Conta-me histórias!” - 
“o Urso malaquias Não Gosta de Perder”

Alunos da Educação Especial 
Fazem Uma Viagem de Comboio

Alunos Vão 
Ao rocha 
barros

Educaçao moral e religiosa Católica 
Xi Encontro interescolas

No dia 18 de maio, a docente de Educação 
Moral e Religiosa Católica proporcionou aos alu-
nos que frequentam a disciplina, um dia diferen-
te participando no XI Encontro Interescolas de 
EMRC organizado pelo Secretariado Diocesano 
de Coimbra, que decorreu no Parque Verde da 
Cidade de Coimbra.

Foi um dia bastante divertido!

No âmbito da 3ª VARZEARTES 2018, os 
alunos da Educação Pré-Escolar e EB1 de Vila 
Nova do Ceira, deslocaram-se à Capela Costeira 
na sexta-feira, 25 de maio, para apreciarem as 
obras expostas, nomeadamente pintura e escul-
tura.

Todos os alunos puderam apreciar as telas 
pintadas pelas crianças da Educação Pré-Esco-
lar de Vila Nova do Ceira

Foi uma atividade interessante, diferente que 
procurou despertar a curiosidade e o interesse 
por esta área.

EPE e EB1 de Vila Nova do Ceira
As Docentes, Paula Santos e Ana Lages

Atividades associadas à história contada pela 
docente Sandra Mortágua, “O Urso Malaquias 
não gosta de perder”, aos alunos da EB de Al-
vares.

A história fala dos sentimentos contrários, da 
ira e raiva experimentada pelo urso Malaquias.

A atividade foi continuada pela docente Ana 
Filipa Correia, que concebeu os cubos com os 
alunos.

No dia 24 de maio de 2018 os alunos da edu-
cação especial, do Agrupamento de Escolas de 
Góis, realizaram uma visita de estudo à Figueira 
da Foz, que teve os seguintes objetivos: experien-
ciar andar de comboio e visitar um farol e o Cabo 
Mondego. 

Saímos da Escola Básica de Góis, às 8h 30 mi-
nutos, num autocarro cedido pela Câmara Munici-
pal de Góis, em direção a Coimbra B, onde íamos 
apanhar o comboio para a Figueira da Foz. Para 
todos os alunos que estavam a participar nesta vi-
sita, iria ser a primeira vez que iríamos andar de 
comboio e, por isso, estávamos com um pouco de 
receio: será que este iria andar muito depressa? 
Iríamos sentir muito a velocidade? Será que era 
seguro?

Chegámos à estação e foi um descobrir de no-
vas coisas: passou um enorme comboio de mer-
cadorias que muito nos surpreendeu. Gostámos 
de ver o ambiente de uma estação: comboios a 
chegar, comboios a partir, passageiros de um lado 
para o outro, os monitores que davam informação 

aos passageiros sobre os horários das partidas 
e das chegadas, sobre o atraso dos comboios. A 
linha amarela do chão que, por segurança, não 
deveríamos ultrapassar, as várias linhas de com-
boios, enfim, uma verdadeira azáfama e emoção. 
À hora marcada lá chegou o nosso comboio: um 
comboio regional com destino à Figueira da Foz. 
Como era dia de semana e estava a chover iam 
poucas pessoas neste comboio, o que acabou por 
ser muito bom, pois pudemos usufruir de muito es-
paço e experimentarmos os vários lugares (andar 
voltado para a frente e andar de costas voltadas 
para o nosso destino). Depois da partida e do im-
pacto inicial começámos a perder o medo, a con-
fiar e a gozar a viagem. O revisor cumprimentou-
nos, pediu o nosso bilhete e foi muito simpático. 
Na viagem, para além da emoção da jornada em si 
mesma, apreciámos, de igual modo, a paisagem, 
especialmente as terras por onde fomos passando 
e as várias estações em que fomos parando, mas, 
também, os famosos campos de arroz do Monde-
go e, já junto ao litoral, ao aproximarmo-nos da 

Figueira da Foz, os vários viveiros de peixe, que 
o professor Ricardo disse serem de robalo e de 
dourada.

Na estação esperava-nos o autocarro e prosse-
guimos a visita. Infelizmente estava a chover muito 
e não pudemos ir à praia. Depois de almoço fomos 
visitar o farol do Cabo Mondego onde um simpáti-
co faroleiro nos guiou pela descoberta do seu inte-
rior. Foi interessante subir as escadas até ao sítio 
onde está o projetor da luz do farol.

Regressámos a Góis, no final da tarde, depois 
de vivermos esta experiência tão enriquecedora. 
Todos desejámos que o comboio também um dia 
viesse a passar em Góis. A Mariana até disse que 
iria fazer um pedido ao Pai Natal neste sentido, 
assim sendo, pode ser que algum dia, venha a ser 
concretizado o que ela pediu.

                                Diana Bandeira do 8º B

Pelas 16h30m do dia 22 de maio, o grupo de 
alunos que compõe o Laboratório de Línguas 
(3º ciclo), acompanhado pela sua professora 
Albertina Nogueira, visitou a comunidade sénior 
do Centro Social Rocha Barros, numa tentativa 
de lhe proporcionar uma tarde diferente. Assim, 
foram apresentados vários jogos de palavras 
(trava-línguas, adivinhas…), tendo-se obtido 
uma resposta positiva por parte do público que, 
com a sua sabedoria, enriqueceu a atuação 
dos membros do Laboratório.

Para finalizar, acompanhados pelo trompete 
e saxofone alto, os discentes interpretaram o 
«Hino da Alegria» de Beethoven.

Uma das utentes do Centro Social Rocha 
Barros, a senhora Maria de Jesus Nunes, teve, 
ainda, oportunidade de cantar uma canção tra-
dicional.

Concluiu-se que atividades como esta deve-
rão repetir-se.

              O Laboratório de Línguas (3º ciclo)
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Fase distrital do Concurso Nacional de leitura 2017/2018

Apresentação dos Projetos de Empreendedorismo dos 2º e 3º 
ciclos - Concurso intermunicipal - 26 de maio de 2018

GAAF | CSG - Palestra Sobre 
“informar Para Prevenir... Comportamentos de risco” 

hora do Conto: “Conta-me histórias’ - 
Educação Pré-Escolar de Vila Nova do Ceira

A Nossa horta biológica

“Um Abraço Verde” no dia mundial da Criança

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) consti-
tui o maior evento de promoção da leitura dirigido 
aos estudantes portugueses, envolvendo escolas 
e bibliotecas públicas municipais de todo o país, 
decorrendo por várias fases.

O seu objetivo primordial é estimular hábitos 
de leitura e pôr à prova as competências de ex-
pressão escrita e oral dos alunos.

No dia 24 de maio teve, então, lugar a Pro-

va Distrital do Concurso Nacional de Leitura que 
decorreu na Biblioteca Municipal em Penacova. 
Os alunos do nosso Agrupamento voltaram a 
participar nos escalões do 2º. Ciclo e 3º Ciclo. 
As alunas selecionadas para representar a nossa 
escola foram:

- 2º Ciclo- Ana Mourão do 5º B;
- 3º Ciclo- Margarida Bandeira do 9º A.
Segundo a equipa Organizadora da Prova In-

termunicipal, os alunos participantes prestaram 
provas excelentes, revelaram bastante cultura 
geral e tiveram um comportamento exímio.

Embora não tenhamos passado à fase final, 
queremos dar os parabéns às nossas alunas 
pelo seu desempenho.

Professoras Albertina Nogueira e Fátima Fi-
gueiredo

No dia 26 de maio realizou-se em Condeixa, 
o Concurso Intermunicipal de Ideias com a 

apresentação dos projetos de empreendedoris-
mo dos 2º e 3º Ciclos. O nosso Agrupamento 
esteve presente e muito bem representado pelos 
alunos do 5º ano e 9º A, que apresentaram os 
seus Projetos a um Júri, no período da tarde.

As Coordenadoras dos Projetos são as senho-
ras professoras Carla Carvalho e Fátima Martins. 

Contaram também com o apoio e colaboração 
da senhora Emília Nogueira e da Dra Alexandra 
Pimentel do Município.

Parabéns aos alunos, docentes e a todos que 
colaboraram para que os Projetos atingissem o 
nível e qualidade que todos tiveram oportunidade 
de visualizar no decurso das sessões de trabalho 
realizadas ao longo do ano letivo e neste dia de 
apresentação.

No dia 28 de maio desenvolveu-se, na BE/
CRE, a sessão “Informar para prevenir ... Com-
portamentos de Risco”, que foi organizada pela 
responsável do GAAF - Profª Susana Rodrigues 
e dinamizada pelo Enfº Alexandre Vieira do Cen-
tro de Saúde de Góis. A mesma destinou-se aos 
alunos da turma 9º B que foram acompanhados 
pelo docente Luís Ramos.

No dia 30 de maio realizou-se a Hora do Conto 
onde foi explorada a história ‘Livro da Vovó Pata’. 
Esta sessão foi dinamizada pelas docentes Car-
la Carvalho e Fátima Martins e destinou-se às 
crianças da Educação Pré-Escolar de Vila Nova 
do Ceira, da Educadora Paula Santos.

A horta biológica da Escola é um espaço do 
Agrupamento de Escolas de Góis dinamizado 
pelos alunos/docentes em parceria com a ADI-
BER.

Os alunos participam com interesse nas ativi-
dades desenvolvidas e sempre que as condições 
atmosféricas o permitem executam ações de lim-
peza e manutenção do Espaço. Nesta altura do 
ano já se procedeu ao cultivo de alguns vegetais 
e acompanha-se o crescimento das batateiras. 

O inverno rigoroso e a chuva na Primavera têm 
dificultado a manutenção da horta.

Alusiva à temática mencionada, os alunos de 
Vila Nova do Ceira realizaram diversas ativida-
des na aula de Educação Moral e Religiosa Cató-
lica (EMRC). Primeiro fizeram um pequeno texto 

sobre algumas ofertas que as árvores nos dão 
como os frutos, a madeira para fazer as mesas, 
as cadeiras e a aluna Mariana mencionou que 
“até o violino” era feito a partir da madeira das ár-

vores. No final e já no exterior deram um abraço 
“verde” a uma árvore do recreio. 

Também realizaram algumas quadras para os 
santos populares.
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oferta de 
Ecoponto à 
bE/CrE

Comemoração do dia mundial da Criança - 1 de Junho de 2018

Sessão de Sensibilização “Cuidados de higiene” - Gabinete 
de Apoio ao Aluno e à Família e Centro de Saúde de Góis

Projeto Natação – Educação Pré-Escolar

Agradecimento: Festa Final de Ano 2017/2018 

No dia 1 de Junho comemorou-se o Dia Mun-
dial da Criança no Parque do Cerejal de Góis, 
que contou com a participação das crianças que 
frequentam os diversos Estabelecimentos de En-

sino do Concelho.
A Entidade promotora da atividade foi a Câma-

ra Municipal de Góis que contou com a colabo-
ração de diversas entidades parceiras onde se 

incluiu o Agrupamento de Escolas de Góis.
Resto de Dia Feliz para todas as Crianças!

No dia 6 de junho de 2018, na BE/CRE, desen-
volveu-se a sessão “Cuidados de Higiene”, orga-
nizada pela responsável do GAAF - Profª Susa-
na Rodrigues e dinamizada pelo Enfº Alexandre 
Vieira do Centro de Saúde de Góis. A sessão 
destinou-se aos alunos dos 5º e 6º anos.

Foi uma atividade bastante enriquecedora 
para todos!

No âmbito do Projeto de Natação, promovido 
pelo Município em parceria com o Agrupamento 
de Escolas de Góis, os(as) meninos(as) dos gru-
pos de Educação Pré-escolar de Góis e Vila Nova 
Ceira, a exemplo dos anos anteriores, tiveram 
oportunidade de participar nas atividades desen-
volvidas na Piscina da Lousã.

Ao longo do ano, o grupo registou algumas alte-
rações, novas inscrições, …algumas desistências 
… certas doenças e também meninos(as) que fo-

ram mais preguiçosos(as)  e  apresentaram algu-
mas desculpas para não participar… 

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

Mesmo aqueles(as) que por vezes hesitavam e 
ficavam muito ansiosos(as, muito se divertiram …
mal entravam na água …faziam os exercícios  …
mergulhavam…nadavam… brincavam…

As sessões foram muito divertidas!

No dia 22 de junho o ano letivo chega ao fim, 
vamos todos descansar… bem merecemos e… 
precisamos! 

O nosso MUITO OBRIGADO a todos quantos 
nos proporcionaram esta experiência. Gostaría-
mos de voltar à piscina no próximo ano letivo, para 
aprender e brincar ainda mais!

Boas férias para todos(as).

Graça Alves

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

Um Bem-Haja a To-
dos!

A Diretora do Agru-
pamento de Escolas

Cristina Maria dos 
Santos Martins

Divulga-se a instalação do ECOPONTO 
construído e oferecido por alunas do Clube 
Eco-escolas à BE/CRE.

A BE/CRE agradece às alunas e coordena-
dora Lúcia Pinto pela preocupação ecológica e 
inclusão da biblioteca nas duas atividades.


