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Foram muitos os pais, fami-
liares e amigos dos alunos 

galardoados, docentes, pes-
soal não docente e entidade 
parceiras que, na noite de 12 
de outubro, lotaram a Bibliote-
ca Escolar da Escola Básica de 
Góis, para assistirem à Cerimó-
nia de entrega dos Certificados 
e Prémios do Quadro de Mérito, 
Quadro de Honra Cívico e Dis-
tinção de Sucesso. Este evento 
teve como finalidade reconhe-
cer os alunos, que no ano letivo 
2017/2018, se distinguiram pelo 
seu desempenho académico e 
cívico, nos 1º, 2º e 3º Ciclos, va-
lores expressos no Projeto Edu-
cativo do Agrupamento.

A abertura da sessão solene 
coube aos alunos e maestro das 
Escolas de Música da AERG 
e FILVAR, com um momento 
musical, à Diretora do Agrupa-
mento, e à professora Fátima 
Martins, que apresentou o pro-
grama da noite.

Num primeiro momento, a Di-
retora do Agrupamento, Cristina 
Martins, saudou e agradeceu a 
presença dos alunos, dos co-

legas, do pessoal não docente e 
das diversas Entidades Parceiras. 
Deixou uma palavra de apreço e 
de agradecimento à Equipa de 
Decoração e de Arrumação de 
todos os espaços, Som e Re-
portagem fotográfica, bem como 
ao representante do Serviço de 
Restauração. Prosseguiu o seu 
discurso referindo que a cerimó-
nia não visava apenas premiar os 
bons resultados ou os comporta-
mentos exemplares dos alunos, 

mas, acima de tudo, reconhecer e 
valorizar o esforço e o exercício de 
uma cidadania responsável e ati-
va, assim como estimular o gosto 
por aprender e a busca da exce-
lência. «O objetivo de alcançar o 
sucesso, nunca é exclusivamente 
individual, daí que a homenagem, 
que esta noite, aqui será feita, 
deva ser extensível aos pais/en-
carregados de educação pelo seu 

Sejam todos bem-vindos a este novo ano letivo!
Caros leitores é com muita alegria que publicamos mais uma edição 

do nosso Jornal Escolar, “Passo a Passo”.
Tal como nos anos anteriores, este propõe-se a ser um dos elemen-

tos de dinamização de toda a Comunidade Escolar, através de proje-
tos e de trabalhos que queiram dar a conhecer ou ideias que queiram 
partilhar.

Apelamos, assim, a que todos participem nele, de maneira a torná-lo 
mais rico e envolvente e, dessa forma, transformá-lo num dos instru-
mentos de incentivo à leitura e à escrita.

Nesta edição irão encontrar notícias sobre:  Dia Mundial da Música, 
Turma no Topo, Campanha de recolha de papel, Cartaz de atividades 
na/com a BE/CRE durante o mês Internacional das Bibliotecas Escola-
res, Divulgação: GAAF- Núcleo de estudos -1ºciclo, Sessão informati-
va para pais/EE “Família com filhos na escola”, “Cerimónia Saborean-
do Saberes…” e ainda textos elaborados por dois alunos do 3º ano da 
EB de vila Nova do Ceira.

Agradecemos a todos pelo empenho, criatividade e dinamismo na 
elaboração de mais um exemplar do nosso jornal. 

Boa leitura!
Cláudia Carvalho

No dia 4 de outubro realizou-se 
a Sessão (In)Formativa “FAMÍLIAS 
COM FILHOS NA ESCOLA” destinada 
aos Pais/Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas de Góis. 

Esta sessão decorreu pelas 
17h30min na BE/CRE (Biblioteca Es-
colar/Centro de Recursos Educativos) 
e foi dinamizada pela Psicóloga Joana 
Marta Simões, em articulação com o 
GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e 
à Família). 

O objetivo desta ação visava pro-
mover a participação e o envolvimento 
dos Encarregados de Educação na 
vida escolar dos seus educandos, con-
tribuindo para a melhoria do sucesso 
escolar e educativo dos mesmos.

Ao longo da sessão, foi partilhado 
um “leque” de informação destacando, 
por exemplo, os sinais de alerta para 
a inadaptação do(a) educando(a) à 
escola, aos quais os pais/EE devem 
estar atentos para poder intervir atem-
padamente. 

Para tal, a formadora Joana Simões 
partilhou algumas sugestões de pro-
postas para fomentar e melhorar a co-
municação entre os filhos e a família, 
evitando as respostas diretas “Sim!”, 
“Não!”, “Bem!”, “Mal!”. O diálogo é de 
extrema importância e, por isso, deve-
-se treinar e fomentar uma comunica-
ção contínua, construtiva e assertiva 
no seio familiar da criança/jovem. 

Por último, foi apresentada e explo-
rada uma imagem, a qual elucidava 
todos os presentes quanto à forma de 
ajudar o(a) filho(a)/educando(a) a es-

tudar em casa, destacando-se: o local 
de estudo que deve ser um local cal-
mo, partilhado e possível de ser acom-
panhado por um adulto; o computador 
deve estar num espaço familiar... 

Os Pais/EE tiveram a oportunidade 
de partilhar as suas dúvidas, em bus-
ca de algumas respostas que poderão 
ajudar futuramente. 

Refletiu-se ainda que, a escola é 
um espaço onde se pode dar mais 
do que escrever, ler… dando lugar à 
participação contínua e sistemática 
dos Pais/EE na vida escolar dos seus 
educandos. A escola deve ser um local 
de Partilha! 

Um dos lemas para o contínuo su-
cesso educativo da criança/jovem 
centra-se na mensagem: “É importan-
te motivar para estar motivado!”

A coordenadora do GAAF
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Cerimónia “Saboreando Saberes…”: 12 de outubro de 2018
apoio e acompanhamento; aos professores 
pela sua competência e dedicação; ao pes-
soal não docente pelo acompanhamento e 
empenho diário; e à comunidade educativa, 
nomeadamente às diversas Entidades Par-
ceiras, que connosco colaboram para que 
os nossos alunos cheguem mais além, ao 
nível do acompanhamento de técnicos de 
diversas áreas (terapia da fala, psicologia, 
saúde…), instalações, transportes, Projetos 
da Escola, entre outros. Daí que não seja 
por acaso que alguém tenha mencionado: 
‘para Educar uma criança é necessária uma 
aldeia inteira’.»

A cerimónia prosseguiu com o jantar e 
a passagem de um PowerPoint alusivo às 
diversas categorias premiadas e que cons-
tituem o Quadro de Distinção de Sucesso, 
o Quadro de Honra Cívico e o Quadro de 
Mérito.

O Quadro de Distinção de Sucesso desti-
na-se aos alunos que no final do ano esco-
lar obtiveram sucesso académico pleno ao 
não apresentarem níveis inferiores a três ou 
menção qualitativa insatisfatória.

O Quadro de Honra Cívico destina-se aos 
alunos que no final do ano letivo 2017/2018, 
os Conselhos de Docentes e de Turma con-
sideraram, unanimemente, ter cumprido os 
seus direitos e deveres, previstos na Lei n.º 
51/2012, de cinco de setembro (Estatuto o 
Aluno e Ética Escolar) e Regulamento In-
terno do Agrupamento, de forma exemplar 
e perseverante, constituindo-se como re-
ferências e modelos de comportamento 
inequívocos para a restante comunidade 
escolar.

O Quadro de Mérito, no caso do 1º Ci-
clo, aos alunos que no final do ano letivo 
2017/2018 não tiveram menções de “Insu-
ficiente”; obtiveram cinco classificações de 
“Muito Bom”, dos quais dois obrigatoria-
mente a Português, Matemática ou Estudo 
do Meio e classificação de “Bom” nas res-
tantes disciplinas, no final do 3º período e 
sem a aplicação de Medidas Disciplinares 
Sancionatórias. No 2º e 3º Ciclos, aos alu-
nos que no final do ano letivo 2017/2018 
não tiveram níveis inferiores a três, alcan-
çando uma média mínima de quatro vírgula 
quarenta e cinco (4,45) e sem procedimen-
tos disciplinares nem faltas injustificadas.

A finalizar a Cerimónia, a Diretora do 
Agrupamento agradeceu, mais uma vez, 
a disponibilidade da AERG e da Filvar em 
colaborarem com o Agrupamento naquele 
momento tão especial. Agradeceu de igual 
modo à Equipa responsável pela organiza-
ção deste evento e pela decoração, pelo 
trabalho desenvolvido, destacando os ele-
mentos da Direção; à apresentadora e ao 
técnico do som da noite e responsável pela 
elaboração do PowerPoint apresentado e 
reportagem fotográfica; e a todos - pessoal 
docente e não docente - que de uma forma 
ou de outra deram o seu contributo para a 
implementação deste evento. Agradeceu 
também a toda a Equipa do Restaurante 
pela colaboração e serviço prestado duran-
te a noite.

No final do seu discurso destacou a im-
portância da Educação, a missão da Escola 
e o papel fundamental da família no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, terminan-
do com a seguinte mensagem: «os alunos 
que têm sucesso não são necessariamente 
aqueles que estão mais bem preparados, 
mas aqueles que mais se esforçam para 
atingir as metas que estabeleceram; aque-
les que, com paixão, fazem aquilo que gos-
tam e nunca desistem; aqueles que, com o 
rigor, não abdicam dos princípios e dos va-
lores, independentemente das dificuldades; 
aqueles que, com ética e trabalho, mantêm 
o seu percurso.

No presente ano letivo espero que os alu-
nos aqui homenageados mantenham este 
nível e que a vós se juntem outros colegas, 
pois como mencionei, este é um momento 
não só de reconhecimento, mas também de 
incentivo a todos os alunos do Agrupamen-
to.

(…)
Muito obrigada.»
Cristina Martins
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“O LÁPIS”

Trabalho desenvolvido pelos alunos do 3º 
ano da EB de Vila Nova do Ceira, na disciplina 
de Português e orientados pela professora Ana-
bela Bernardo – Resumo da história “O LÁPIS”, 
da página 21 do Manual de Português do 3º ano 
de escolaridade, introduzindo elementos novos 
obrigatórios ao enredo e apelando à imagina-
ção dos alunos.

Era uma vez uma menina chamada Daniela 
que tinha quatro anos e tinha olhos azuis e ca-
belo amarelo.

Ela estava na sala depois do almoço, a mãe 
apareceu com um lápis na mão e um bloco de 
folhas. Ela desenhou um cão e um gato e outros 
animais.

A mãe foi abrir a porta ao pai, quando voltou 
viu o lápis partido e sentiu-se desiludida com a 
filha. Ela perguntou porque é que ela partiu o 
lápis, a Daniela disse que era porque queria ver 
se tinha animais, mas só tinha uma minhoca.

Afonso Dinis Tavares Fernandes

No domingo passado a Daniela e a mãe fo-
ram dar um passeio ao parque e a menina que-
ria andar num baloiço muito alto. Mas como a 

Daniela era muito bai-
xa, a mãe teve de a 
ajudar a subir.

Ela tinha um lindo 
cabelo negro e uns 
olhos castanhos, ela 
era muito morena e 
tinha cinco anos. Mas 
como era hora de ir al-
moçar foram embora. 

A mãe da Danie-
la saiu de perto dela 
para ir fazer o almoço. 
Passados uns minutos 
voltou e fez-lhe uns 
animais, como uma 
borboleta, um leão e 
um gato, mas de re-
pente a campainha 
tocou e a mãe foi ver 
quem era e nesse mo-
mento a Daniela partiu 
o lápis. Quando a mãe 
voltou perguntou o que 
era aquilo. A menina respondeu que dentro do 
lápis já só estava uma minhoca. 

A mãe ficou muito admirada com a Daniela.
Letícia Ferreira Pimenta
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Agrupamento De Escolas De Góis 
Continua a Associar-Se À Iniciativa - Banco Alimentar 
Contra A Fome De Coimbra - Campanha Papel Por Alimentos

Visita de estudo ao Exploratório – Ciência Viva de Coimbra
No âmbito do projeto Turma no Topo, os alunos do 7º A, ven-

cedores da edição 2017/2018, foram premiados com um dia de 
convívio e aprendizagem diferente.

Acompanhados pelos professores Ana Alves e Pedro Antunes, 
deslocaram-se na passada sexta-feira dia 28 de setembro, ao Ex-
ploratório de Coimbra onde durante o período da manhã explora-
ram os diferentes espaços e exposições.

A atividade teve início no Hemispherium com o visionamento 
em 3D do filme “Seleção Natural”, que retrata a aventura do natu-
ralista britânico Charles Darwin, na sua viagem de cinco anos pelo 
mundo a bordo do HMS Beagle e as observações da natureza 
que o conduziram ao estudo da diversificação das espécies e ao 
desenvolvimento da teoria da Seleção Natural.

Após o filme, seguiu-se o espaço de exposições interativas “Em 
Forma com a Ciência”. Aqui os alunos exploraram alguns dos se-
gredos do funcionamento do corpo humano.

Já no final ainda assistimos ao nascimento de alguns pintainhos 
que, entretanto, resolveram furar a casca!

Seguiu-se o almoço no parque verde.

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 pre-

A tarde, passada nas imediações do rio Mondego, foi de brinca-
deira e sã convivência entre todos.

Os docentes acompanhantes

sente informação.
O papel que possuam poderá ser entregue na Es-

cola devidamente acondicionado em sacos de plás-

tico.
CONTAMOS COM A PARTICIPAÇÃO E COLA-

BORAÇÃO DE TODAS/OS!


