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Ano novo, vida nova. 
É chegada a hora de despedir de 2018, mais um ciclo que se completa, mais 

um ano para rechear de histórias e recordações no álbum da vida. E nesse final 
é preciso agradecer, refletir e traçar novas metas. Olhar para trás com carinho 
e para frente com esperança e desejo de fazer melhor. 

O início de mais um ano é sempre a oportunidade de novos compromissos, 
novos desafios e novas expectativas. É com esse espírito que damos boas-
-vindas a 2019.

Por fim, desejamos a todos um 2019 realmente próspero e que as promessas 
do Ano Novo possam realmente ser cumpridas e que 2019, com a ajuda de 
todos, possamos trazer muito mais alegrias e menos tristezas na avaliação que 
faremos no próximo dezembro. 

Boa leitura 
Cláudia Carvalho

No dia 14 de Novembro cele-
brou-se o Dia Mundial da Diabetes.

A Diabetes é uma doença em 
que existe excesso de um açúcar – 
a glucose – no sangue.

Atualmente, esta doença é a 
mais comum das doenças não 
transmissíveis com elevada preva-
lência e incidência crescente. Atin-
ge já cerca de 415 milhões de pes-
soas em todo o mundo e continua a 
aumentar em todos os países. Por-
tugal posiciona-se entre os países 
europeus que registam uma das 
mais elevadas taxas de prevalência 
da Diabetes e, cada vez mais, em 
baixas faixas etárias.

Assim, ao longo do mês de no-
vembro foram desenvolvidas ativi-
dades com os alunos do 2º e 3ºciclo 
da EB2/3 de Góis, em parceria com 
a UCC Góis Vive (Enfermeiro Ale-
xandre Vieira), a coordenadora do 
PES, Professora Sandra Alves, e a 
coordenadora do GAAF, Professora 
Catarina Ferreira. 

Os alunos elaboraram cartazes 
alusivos à quantidade de açúcar 
presente em alguns alimentos, sob 
a orientação da docente Sandra Al-
ves. Esta atividade teve como ob-
jetivo alertar a comunidade escolar 
para o excesso de açúcar ingerido 
em alguns alimentos muito apre-
ciados pelos alunos e que contribui 
para o aparecimento da Diabetes e 
o Excesso de Peso. 

Os trabalhos realizados foram 
expostos na BE/CRE onde, ao lon-
go do Mês da Diabetes (novembro), 
decorreu uma ação de sensibiliza-
ção para todos os alunos da EB2/3 
de Góis sobre a temática “Alimenta-
ção / Excesso de Peso (Obesidade) 
/ IMC / Diabetes”. Esta ação foi di-
namizada pelo Enfermeiro Alexan-
dre Vieira no âmbito do Programa 
Nacional de Saúde Escolar.

O objetivo destas atividades cen-
trou-se em alertar os discentes para 
o facto de que, uma alimentação 
incorreta e desequilibrada, contri-
buirá para o aparecimento e preva-
lência da Diabetes e o Excesso de 
Peso na sua vida futura. 

A coordenadora do GAAF

No dia 14 de dezembro, pelas 10h30m, as docentes e crianças do 1º Ciclo da 
Escola Básica de Góis deslocaram-se para o espaço junto do Pavilhão Gimno-
desportivo e assistiram ao hastear das bandeiras Autarquia + Familiarmente Res-
ponsável, Município Amigo do Desporto e ECO XXI, atribuídas em 2018. Numa 
primeira fase ouviram a explicação do significado de cada uma das bandeiras e 
em seguida auxiliaram, em pequenos grupos, ao seu hastear.

Fotos provenientes do Município de Góis
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Conta-me Histórias

Conta-me Histórias

Dia Mundial do 
Não Fumador 

Comemoração do Dia Internacional da pessoa com Deficiência

RUMO À ESCOLA INCLUSIVA

Gaiato e 
Carriça II

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência no Agrupamento de Escolas de 
Góis

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiên-
cia comemora-se anualmente a 3 de dezembro. 
Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em 
que a Organização das Nações Unidas avançou 
com a convenção sobre os direitos das pessoas 
com deficiência. A data tem como objetivo prin-
cipal a motivação para uma maior compreensão 
dos assuntos relativos à deficiência e a mobili-

Encontramo-nos a viver, ao nível no sistema 
educativo português, um processo de mudança 
decorrente da promulgação de dois normativos: o 
decreto-lei n.º 54 e o decreto-lei n.º 55, em julho 
passado, no dia seis. Estes dois diplomas, asso-
ciados ao documento sobre o Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória complemen-
tam-se e devem ser analisados e perspetivados 
de forma holística, e organizadora da gestão do 
currículo e das dinâmicas pedagógicas da sala de 
aula assumindo-se, no modo como deverão ser 
implementados, com um rumo claramente inclusi-
vo, tendo como objetivo principal que TODOS os 
alunos aprendam.

Com efeito, o decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de 
julho, “estabelece os princípios e as normas que 
garantem a inclusão, enquanto processo que visa 
responder à diversidade das necessidades e po-
tencialidades de todos e de cada um dos alunos, 
através do aumento da participação nos processos 
de aprendizagem e na vida da comunidade educa-
tiva” (n.º1 do artigo 1º). É um normativo direcionado 
para a inclusão e a educação de todos os alunos, 
centrado no currículo e nas aprendizagens, bem 
como nas necessidades de todos e de cada um 
dos discentes, em vez de se centrar exclusivamen-
te na resposta educativa a um grupo de alunos, 
identificado anteriormente com necessidades edu-
cativas especiais de caráter permanente. Este di-

ploma enuncia um conjunto de princípios, práticas 
e condições de operacionalização da educação in-
clusiva que resultam de opções teóricas e metodo-
lógicas, designadamente a abordagem multinível e 
o desenho universal para a aprendizagem. Estas 
abordagens devem ser consideradas de forma in-
tegrada, articulada e flexível, constituindo-se como 
guias de apoio à ação das escolas na operaciona-
lização do diploma ao nível da comunidade, da es-
cola e da sala de aula. A educação inclusiva é para 
todos e não só para os alunos “diferentes”. Neste 
importante diploma não é feita nunca referência ao 
conceito de necessidades educativas especiais, 
uma vez que é definida uma tipologia de interven-
ção multinível que diz respeito a todos os alunos 
e que permite a todos eles o acesso ao currículo, 
através de um contínuo de medidas universais, se-
letivas e adicionais. Exige, para este efeito, traba-
lho colaborativo, parcerias, organização e gestão 
de recursos, desenho universal, intervenção mul-
tinível, gestão flexível do currículo e abordagem 
centrada na interação pessoa-ambiente, reflexão 
sobre o papel de cada um dos intervenientes, no-
meadamente do docente de educação especial, 
sendo estes, alguns dos elementos-chave para 
que as escolas consigam responder à diversidade 
e garantam que as competências dos alunos, no 
final da escolaridade obrigatória, possam ser al-
cançadas por todos.

Como uma peça fundamental e estratégica da 
apropriação dos conceitos e da metodologia de 
intervenção deste decreto-lei, assim como da sua 
implementação, surge a Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), importante 
recurso organizacional de apoio à aprendizagem, 
de composição diversificada, tendo em vista uma 
leitura abrangente, integrada e participada de to-
dos os intervenientes no processo educativo, pas-
sando, com esta opção, uma clara mensagem de 
tratar-se efetivamente de um diploma para todos 
os alunos. 

Entre as principais competências da EMAEI 
encontram-se as de, a) sensibilizar a comunidade 
educativa para a educação inclusiva; b) acompa-
nhar e monitorizar a aplicação de medidas de su-
porte à aprendizagem; c) prestar aconselhamento 
aos docentes na implementação de práticas peda-
gógicas inclusivas; d) elaborar o relatório técnico-
-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, 
o programa educativo individual, previsto no artigo 
24.º e o plano individual de transição, previsto no 
artigo 25.º e acompanhar o funcionamento do cen-
tro de apoio à aprendizagem.

Como coordenadora da EMAEI tenho procu-
rado sensibilizar toda a comunidade educativa 
para o conhecimento da lei e dos princípios que 
lhe estão inerentes, pois todos temos uma grande 
responsabilidade na CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

zação para a defesa da dignidade, dos direitos e 
do bem-estar destas pessoas. A Equipa de Edu-
cação Especial do Agrupamento de Escolas de 
Góis em colaboração com a Equipa Multidiscipli-
nar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e os 
técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão 
(CRI) associaram-se a este grande e nobre obje-
tivo e comemorou-a, junto dos discentes, no dia 
5 de dezembro. Este ano, devido à promulgação 
do decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, sobre a 
Educação Inclusiva, com o objetivo acrescido de 
sensibilizar todos os alunos para a INCLUSÃO 
Escolar e o papel que os mesmos poderão ter 
nesta construção.

As atividades iniciaram-se com um breve diá-
logo sobre esta celebração seguida da visuali-
zação do filme de curta-metragem: “Cordas” do 
realizador Pedro Solis. Seguidamente, os alunos 
foram convidados a refletir sobre a mensagem 
do mesmo e sobre o conceito de inclusão, bem 
como a importância sobre o papel de cada um na 

edificação de uma escola onde todos se sintam 
incluídos. As reflexões/conclusões dos discentes 
ficaram registadas, num belíssimo cartaz, que foi 
depois colocado num ponto estratégico da nos-
sa escola, de forma a alertar toda a comunidade 
educativa para a INCLUSÃO ESCOLAR.

Agradeço a colaboração de todos os que con-
tribuíram para o êxito desta atividade, em especial 
aos alunos que participaram, e que mostraram a 
sua inteira disponibilidade na CONSTURÇÃO DA 
ESCOLA INCLUSIVA.

A coordenadora EMAEI, Filomena Geraldes

INCLUSIVA. Em breve irei convidar os pais e en-
carregados de educação dos nossos alunos para 
uma Ação de Sensibilização sobre o decreto-lei 
n.º 54/2018, de 6 de julho. Apelo, desde já, para 
que façam um esforço, para estarem presentes, 
pois o vosso papel também é fundamental neste 
processo.

Relativamente ao encaminhamento de situa-
ções de alunos que visem respostas no âmbito 
dos objetivos/competências da mesma, ou seja, 
alunos em que se perspetiva que poderão vir a 
necessitar de medidas de suporte à aprendizagem 
(seletivas ou adicionais), o mesmo, poderá ser 
efetuado para a Equipa Multidisciplinar mediante 
o preenchimento da Ficha de Identificação pelo/a 
educador/a (ensino pré-escolar); professor/a ti-
tular (1º ciclo) ou peloa/a diretor/a de turma (2º, 
3ºciclos, secundário e ensino profissional); conse-
lho de docentes ou de turma ou qualquer elemento 
da equipa multidisciplinar.

Para a construção desta Escola Inclusiva somos 
todos convocados a cumprir o nosso papel de uma 
forma consciente e responsável. A mudança que 
urge, exige o envolvimento de toda a comunidade 
educativa para o sucesso de Todos e de cada Um 
e para que seja fortalecida uma linha de atuação 
cooperativa com ganhos para todos. 

CONTO COM A VOSSA COLABORAÇÃO.
A Coordenadora da EMAEI, Filomena Geraldes

Naquela manhã de primavera, o sol já brilha-
va, quando à entrada da Associação Barricadas, 
chegou o transporte especial com um novo hós-
pede.

Carriça II, atenta a o que se passava, veio logo 
ver quem era, e qual não foi o seu espanto quan-
do viu um novo amigo. 

Logo de seguida, colocaram o novo hóspede 
dentro da vedação onde estava carriça.

- Olá, como te chamas? – perguntou o novo 
hóspede.

- Eu sou a Carriça II, e tu?
- Eu chamo-me Gaiato e estou muito assusta-

do, porque não sei onde estou.
- Descansa amigo! Aqui estás em segurança!
- Sabes, tenho tanto medo que me continuem 

a mandar trabalhar. Estou cansado e triste. Tra-
balhei muito para o meu antigo dono.

- Anima-te amigo, aqui vais ser feliz, ninguém 
trabalha e recebemos muitos carinhos.

- Sabes, estive quase a ser abatido por já não 
ser útil!

- Pois, mas aqui ninguém te mata. Os nossos 
donos gostam muito de nós.

Passado algum tempo, o Gaito e Carriça II fi-
caram grandes amigos e todos os visitantes gos-
tavam muito de os ver juntos a brincar.

Mafalda de Sá Reis
EB de Góis – Turma C

O Dia Mundial do 
Não Fumador come-
mora-se, anualmente 
a 17 de novembro. 
Esta data visa sen-
sibilizar a população 
para os fatores de risco associados ao consu-
mo de tabaco e divulgar as formas mais efica-
zes para deixar de fumar. É assim um dia de 
reflexão mas também de ação, podendo ser o 
dia ideal para se decidir a deixar de fumar.

Os alunos do 6º, 7º e 9ºano da EB2/3 de Góis 
realizaram trabalhos relacionados com esta te-
mática, tal como: um cigarro com material reci-
clável, elucidando as substâncias tóxicas que o 
compõem; cartazes sobre os malefícios e con-
sequências do consumo do tabaco nos nossos 
órgãos e, consequentemente, na nossa saúde. 
Os trabalhos foram expostos numa pequena 
exposição na BE/CRE da EB2/3 de Góis. 

Também os alunos do 1ºCEB de Góis assi-
nalaram a data com a realização de trabalhos 
no espaço destinado à Componente de Apoio 
à Família (CAF), em articulação com o GAAF 
e com a orientação da Psicóloga Sofia Moreira. 

Os trabalhos foram expostos no all de en-
trada da escola do 1ºCEB, com o objetivo de 
alertar e sensibilizar toda a comunidade que 
recorre e frequenta aquele espaço educativo, 
diariamente.

A coordenadora do GAAF

“Conta-me Histórias!” dinamizada pela cole-
ga Graciete Duarte para as crianças da Educa-
ção Pré-escolar da EB de Vila Nova do Ceira, 
enviadas pela educadora Paula Santos.

A “História da Ovelhinha Preta”, de Elizabe-
th Shaw, contada no dia 22 de outubro, foi do 
agrado geral.

No âmbito do projeto da biblioteca - “ Conta-
-me Histórias”, dia 20 de novembro com os alu-
nos do 1º  e 2º anos da turma A de Góis, e em 
articulação entre os professores Pedro Antunes 
e Ana Henriques professora titular da turma, 
realizou-se a atividade do mês de novembro . 
Assim, e de acordo com a sugestão da profes-
sora Ana, foi apresentado aos alunos a história 
“A Ovelhinha Preta”, de Elizabeth Shaw. Após a 
leitura e uma breve reflexão sobre a mesma, os 
alunos expressaram a sua opinião relativamente 
aos personagens e à mensagem transmitida pela 
história.

Explorando a forma tridimensional como meio 
de expressão, foi criada uma escultura através 
da reutilização de diversos materiais de uso co-
mum (garrafas plásticas, rolos de cartão e tam-

pas), bem como bolas de “ping-pong”, ráfia e pa-
pel maché pintado com tinta acrílica. A estrutura 
foi concebida acopulando os diferentes elementos 
com cola termofusível, sobre os quais se adicionou 
a ráfia.

Os alunos demonstraram interesse e curiosida-
de no desenvolvimento da atividade que decorreu 
na biblioteca da escola.

Pedro Antunes
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Concurso Nacional de Leitura – 1º fase

O Agrupamento de Escolas de Góis
Celebrou o Dia da Floresta Autóctone

Concurso “Amo a minha Biblioteca, porque...”

Magusto EPE e 1º CEB em Vila Nova de Ceira

Estendal dos Direitos

A BE/CRE do AEG, o Departamento de Lín-
guas, Departamento do 1º CEB e Biblioteca Mu-
nicipal de Góis, tal como na edição anterior, orga-
niza a fase escolar/ municipal do 13º Concurso 
Nacional de Leitura.

Com o propósito de dar a esta celebração da 
leitura e da escrita um caráter mais universal e 
significativo, articula-se com a Rede de Bibliote-
cas Escolares (RBE), com a Direção-Geral do Li-
vro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), com 
o Instituto Camões da Cooperação e da Língua 
(Camões, IP), com a Direção-Geral de Adminis-
tração Escolar/Direção de Serviços de Ensino e 
das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/

DSEEPE) e com a Rádio Televisão Portuguesa 
(RTP), responsável pela cobertura televisiva do 
evento. 

Sendo o objetivo central do CNL o estímulo do 
gosto e promoção de hábitos de leitura que levem 
a uma melhorar a compreensão leitora, o Agrupa-
mento de Escolas de Góis encontra-se a cumprir 
a calendarização definida, tendo-se realizado as 
provas escritas sobre as obras literárias indicadas 
para cada ciclo de estudos. Nos dias 27 e 28 de 
novembro, participaram 14 alunos do 1º CEB, 14 
alunos do 2º CEB, e 12 alunos do 3º CEB, lamen-
ta-se a reduzida participação de alunos do 8º e 9º 
ano, que se fixou em apenas 3 alunos.

No passado dia 23 de novembro, vinte e dois 
alunos do 7ºano, duas docentes e dois Técnicos 
da Lousitânea, plantaram cerca de 25 sobreiros 
na aldeia de Manjão e Vale Moreiro.

As referidas árvores resultaram das germina-
ções efetuadas na Escola, pelos alunos, no âm-
bito do Projeto Eco-Escolas.

Esta iniciativa teve o intuito de sensibilizar a 
comunidade escolar para a necessidade de pre-
servação das espécies autóctones.

Os docentes do Projeto Eco-Escolas

O concurso “Amo a minha Biblioteca, porque …” 
decorreu em outubro, durante o Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares (MIBE 2018), que este 
ano teve como mote do International Association of 
School Librarianship (IASL) “Eu amo a Biblioteca 
Escolar”.

A atividade contou com a participação empe-
nhada de nove concorrentes, sendo a vencedora 
a aluna Ruby Taylor - 9º A, sobretudo pela riqueza 
de informação e essência da sua(nossa) biblioteca, 
que frequenta com muita assiduidade e interesse 
pelos documentos que oferece para leitura.

Esta aluna receberá oportunamente um telemó-
vel como prémio.

Texto da aluna, que autorizou eventual publica-

ção.
Eu amo a minha Biblioteca porque...
… me dá asas de aprendizagem e conheci-

mentos novos, porque cada livro é uma aventura 
e um amigo novo, porque cada vez que abro um 
livro marcado com o cartão amarelo cor-de-limão, 
sou recebida de braços abertos, e as minhas asas 
abrem-se …

Na biblioteca, torno-me aventureira. Requisito 
um livro, e passo uma semana mergulhada nas 
palavras quase-afogadas de Camões, numa his-
tória de amor tão-doce-que- estraga-os-dentes, 
em histórias de batalhas cheias de sangue e olhos 
arrancados, ou afundo-me em séculos passados, 
tornando-me uma viajante do tempo.

Outra semana, outro livro, descansando nos bra-
ços cativantes de Fernando Pessoa, acolhedores 

como se fossem uma chávena de chá doce, o cala-
do e tímido filósofo recebendo-me com algo bonito 
e triste, triste e bonito, um mundo abundante de 
dias chuvosos e raparigas com estrelas nos olhos, 
e autores sem face. Pseudónimos, estas caras 
diferentes de um só homem, sentam-se comigo e 
falam-me dos seus infortúnios, dos seus amores e 
preocupações, e escuto e leio e sinto o que eles 
sentem, indo assim para o tempo da ditadura, tem-
po de “sal e azar”.

Chega mais um livro … a assistente da biblioteca 
já se choca com a rapidez - e volto outra vez a este 
palácio de sabedoria e histórias, trepo de país em 
país, entre homens e mulheres, de Eça de Queirós 
para J. K. Rowling, de mundos mágicos, mundos 
seminormais, de narrativa, poesia ou teatro. As his-
tórias ficam como viagens na minha cabeça, como 

se fossem asas feitas de páginas que me tiram do 
meu quarto e me transportam para outros mundos. 

Ruby Taylor, 9ºA
Agrupamento de Escolas de Góis

No dia nove de novembro pelas catorze horas, 
o Pré - Escolar e o 1º Ciclo de Vila Nova do Ceira 
comemoraram o dia de São Martinho através da 
realização de um magusto. Este realizou-se no 
recinto escolar da E.B.1 da referida localidade, 
tendo decorrido de forma bastante animada e di-
vertida. Todos os alunos dos diferentes níveis de 
ensino apresentaram uma música previamente 
ensaiada e coreografada. Os alunos do 1º Ciclo 
bem como os do Pré - Escolar enfeitaram um 
cartaz gigante alusivo à quadra, nomeadamente 
através da colagem de castanhas pintadas e de-
coradas por eles e da reprodução escrita de qua-
dras e provérbios populares relacionados com a 

Para comemorar o 29º aniversário da Con-
venção sobre os Direitos da Criança, a docente 
Sandra Alves e os seus alunos prepararam um 
ESTENDAL DE DIREITOS que se encontra ex-
posto na BE/CRE desde 03.12.2018.

Em 20 de Novembro de 1989, as Nações Uni-
das adotaram por unanimidade a Convenção so-
bre os Direitos da Criança (CDC), que Portugal 
ratificou em 21 de setembro de 1990. A CDC não 
é apenas uma declaração de princípios gerais, 
mas antes um documento que enuncia um am-
plo conjunto de direitos fundamentais – os direi-
tos civis e políticos, e também os direitos econó-
micos, sociais e culturais – de todas as crianças, 
representando um vínculo jurídico para a promo-
ção e proteção eficaz dos direitos e liberdades 
nela consagrados.

 
A Convenção assenta em quatro pilares fun-

damentais que estão relacionados com todos os 
outros direitos das crianças:

 
NÃO DISCRIMINAÇÃO
Todos os direitos se aplicam a todas as crian-

ças sem exceção. O Estado tem obrigação de 
proteger a criança contra todas as formas de 

discriminação e de tomar medidas positivas para 
promover os seus direitos.

 
INTERESSE SUPERIOR
Todas as decisões que digam respeito à crian-

ça devem ter plenamente em conta o seu inte-
resse superior. O Estado deve garantir à criança 
cuidados adequados quando os pais, ou outras 
pessoas responsáveis por ela não tenham capa-
cidade para o fazer.

 
PARTICIPAÇÃO
A criança tem o direito de exprimir livremen-

te a sua opinião sobre questões que lhe digam 
respeito e de ver essa opinião tomada em consi-
deração. Tem o direito de exprimir os seus pon-
tos de vista, obter informações, dar a conhecer 
ideias sem considerações de fronteiras. (artigos 
12.º e 13.º da CDC);

 
SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
As medidas que tomam os Estados-membros 

para preservar a vida e a qualidade de vida das 
crianças devem garantir um desenvolvimento 
com harmonia nos aspetos físico, espiritual, psi-
cológico, moral e social, considerando as suas 
aptidões e talentos.

temática do São Martinho. 
Foi uma tarde diferente e muito bem passada 

por todos os elementos envolvidos.
Pré Escolar e 1º Ciclo de VNC

“HOTEL
TRANSYLVANIA 
3 – UMAS FÉRIAS 
MONSTRUOSAS”

No dia 14 de dezembro de 2018 e no âmbi-
to das Festividades Natalícias, o Agrupamento 
de Escolas de Góis ofereceu a todos os seus 
alunos uma sessão de cinema, com a apresen-
tação do filme “Hotel Transylvania 3 – Umas 
Férias Monstruosas”. No período da manhã, 
a sessão destinou-se aos alunos do 2º e 3º 
Ciclos, decorrendo das 10h30m às 12h; e no 
período da tarde, aos alunos da Educação Pré-
-Escolar e do 1º Ciclo, decorrendo das 13h30m 
às 15h. 

O convite para assistir ao filme estendeu-se 
aos Pais/Encarregados de Educação.

Para quem esteve na Sala, e por diversas ve-
zes, as crianças e os jovens do Agrupamento 
manifestaram o seu agrado e entusiasmo, ten-
do sido um momento de diversão.

Foram muitas as mensagens transmitidas, 
nomeadamente o triunfo do bem sobre o mal...

Boas Festas!
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins
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“Conta-me 
Histórias” 

BE/CRE - AEG
 | CONCURSO
 “Amo a minha 
biblioteca, 
porque ...”

Corta Mato Escolar

Lanche convívio Natalício na EB de Alvares

NATAL PARTILHADO....

No dia 21 de novembro, a turma EPE de Góis 
foi mais uma vez à Biblioteca do Agrupamento 
ouvir uma história contada pela professora Cláu-
dia carvalho, no âmbito da atividade dinamizada 
pela BE “Conta-me Histórias”.

Desta vez, ouviram uma história da autora Luí-
sa Ducla Soares, “História com dedos”, recorda-
ram os nomes dos dedos mas também aprende-
ram os outros nomes pelos quais são conhecidos 
os dedos das nossas mãos. No fim da história 
desenharam as mãos numa folha de papel e 
coloriram e enfeitaram-nas. Foi engraçado e os 
meninos divertiram-se muito.

 
Cláudia Carvalho

Agendado para o final do 1º período, o tradi-
cional Corta Mato Escolar decorreu esta quarta-
-feira, dia 12 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 
na Figueira da Foz no dia 25 de janeiro, contan-
do então com a presença de todas as escolas 
do distrito.

Para a realização desta prova, foi funda-
mental a cedência do espaço pela Autarquia 
de Góis, a presença dos Bombeiro Voluntários, 
bem como a cedência das instalações e eletrici-
dade por parte do Moto Clube.

Estas atividades 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 partici-
pando, se envolvem com alegria nesta “festa” 
do desporto, tal como muitos pais e encarrega-
dos de educação.

Resultados:
Infantil A feminino:
1º Victória Crespo, 5º ano
2º Mª Eduarda Neves, 5 º ano
3º Mariana Moreno, 3 º ano

Infantil A masculino:
1º Duarte Alvoeiro, 4º ano
2º Rodrigo Ramos, 4º ano
3º Martim Lopes, 4º ano

No dia 12 de dezembro a EB de Alvares rea-
lizou um lanche convívio de Natal com Pais, 
Encarregados de Educação e Avós dos alu-
nos. Antes da degustação do lanche os alunos 
apresentaram uma peça de teatro intitulada: “A 

Surpresa na Noite de Natal e leram um poema 
de Luísa Ducla Soares, orientados pela profes-
sora de EMRC com a participação da professora 
titular e uma das assistentes operacionais. Os 
alunos apresentaram também a canção coreo-

grafada: “Somos Bolas de Cristal”, ensaiada nas 
aulas com a professora titular. Foi um final de dia 
divertido e de confraternização. Fica o agradeci-
mento pela disponibilidade e contributo de todos 
para que o convívio Natalício fosse possível.

Entrega do prémio à concorrente Ruby Taylor, 
que foi agraciada pelo Senhor Professor José 
Carlos Santos e pela Sra. Diretora do Agrupa-
mento com um telemóvel pela sua excelente 
prestação no referido concurso.

Na tarde do dia 14 de dezembro, no Refeitó-
rio da Escola, desenvolveu-se a atividade Na-
tal Partilhado, cuja organização esteve a cargo 

dos alunos do 9º ano, dos respetivos Diretores 
de Turma e do GAAF. Esta atividade contou com 
muita música, um lanche e, claro as prendinhas.

E sabem quem fez de Pai Natal????
A professora Catarina Ferreira.
Foi uma atividade do agrado de todos.
Boas Festas!

Infantil B feminino:
1º Inês Costa, 6º ano
2º Matilde Castanheira, 6º ano
3º Inês Rosa, 6º ano

Infantil B masculino:
1º Filipe Costa, 6º ano
2º Ricardo Moita, 6º ano
3º Luís Fernandes, 6º ano

Iniciado feminino:
1º Lara Nunes, 8º ano
2º Ana José, 8º ano

3º Daniela Santos, 7º ano

Iniciado masculino:
1º André Rodrigues, 8º ano
2º Diogo Pinto, 7º ano
3º Afonso Luis, 8º ano

Juvenil masculino:
1º João Henriques, 9º ano
2º André Cerejeira, 9º ano
3º Tomás Almeida, 9º ano

O Coordenador do Desporto Escolar: Luís Ra-
mos

Publicam-se os resultados da 1ª fase do CNL 
2018/2019, com felicitações a todos(as) os(as) 
concorrentes e especial destaque para os(as) 
concorrentes vencedores de cada ciclo, que re-
presentarão o Agrupamento de Escolas e Muni-
cípio de Góis na Fase Intermunicipal a anunciar 
oportunamente:

1º Ciclo - Anamar Duarte - 3º ano Escola Bási-
ca de Góis Turma B;  Leonor Alvarinhas - 4º ano 
Escola Básica de Vila Nova do Ceira

2º Ciclo - Francisco Ferreira - 5º ano Turma A; 
Ana Ferreira - 6º ano Turma B

3º Ciclo - Joana Fonseca - 7º ano Turma A; 
Carlos Bandeira - 8º ano Turma B

O Professor Bibliotecário: José Santos


