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Eis que chega a edição de fevereiro do nosso Passo a Passo…
A mesma retrata as diversas atividades que se desenvolveram, no final do 

mês de janeiro e durante o mês de fevereiro, nomeadamente as dinamizadas 
pela Equipa da BE/CRE, destacando-se o Concurso Nacional de Leitura, com 
a primeira fase (eliminatória a nível do Agrupamento/Município); as desenvol-
vidas pelos Clubes e Projetos, designadamente do Ciência Viva, Desporto 
Escolar, Artes, Eco-Escolas e Parlamento dos Jovens; as dinamizadas pela 
Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo, e disciplinas de Educação Visual, Educação 
Moral e Religiosa Católica e Inglês do 1º Ciclo, com a produção de diversos 
trabalhos; e as sessões de sensibilização desenvolvidas pelo Centro de Apoio 
à Aprendizagem (CAA) e que se destinaram aos diversos níveis de ensino.

Além destas, também se inclui o Desfile de Carnaval e o Concurso de Más-
caras, que decorreram no dia 21 de fevereiro de 2020.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras, com ‘chei-
rinho’ a Primavera!

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis: Cristina Maria dos Santos 
Martins

No âmbito da Semana da Ciência 
e da Tecnologia, a Escola Básica de 
Alvares, que inclui a Educação Pré-
-Escolar e o 1º Ciclo, recebeu a visita 
do Laboratório Aberto, que consistiu 
numa mostra/exposição interativa de 

algumas atividades experimentais, 
no final de janeiro. Estas atividades 
foram dinamizadas pela docente Ana 
Varela.

Foi um momento de grandes des-
cobertas!

No dia 28 de janeiro realizou-se, 
no período da tarde, na BE/CRE, a 
sessão escolar no âmbito do Pro-
grama Parlamento dos Jovens.

A abertura da sessão coube à 
Diretora do Agrupamento, a pro-
fessora Cristina Martins, seguindo-
-se a votação para o Presidente da 
Mesa, Vice-Presidente e Secretá-
rio. Assim sendo, a sessão foi pre-
sidida pela Daniela Santos, tendo 
esta como Vice-Presidente a Eva 
Martins e como Secretário o Diogo 
Baeta.

Seguidamente foi dada posse 
aos deputados no início da Sessão, 
chamando-os, um a um, para que 
assinassem a lista de deputados, a 
seguir ao respetivo nome.

A Presidente eleita deu a palavra 
aos representantes de cada uma 
das listas, que apresentaram todas 
as medidas.

Seguiu-se um período de deba-
te e após o mesmo, os deputados 
mostraram interesse em fundir pro-
postas, tendo a Presidente dado 
início a um período de negociação 
entre listas sobre as respetivas me-
didas, para eventuais alterações de 
redação.

Após o debate, a Presidente co-
locou à votação as propostas apre-
sentadas, uma a uma.

As 3 medidas mais votadas inte-
gram o Projeto de Recomendação da 
nossa Escola, a apresentar na respeti-
va Sessão Distrital/Regional.

Seguidamente, a Presidente deu 
início ao processo de eleição, por voto 
secreto, dos deputados efetivos que 
vão defender a proposta fnal da escola 
na respetiva Sessão Distrital/Regional 
e de um deputado suplente.

No final da Sessão, a Presidente 
perguntou aos deputados se deseja-
vam propor algum tema para debate 
na edição do Parlamento dos Jovens 
do ano seguinte, tendo-se procedido 
em conformidade.

Foi uma tarde de muito trabalho e 
de reflexão, assim como um grande 
ato cívico.

Estão todos de Parabéns!

No final do mês de janeiro e início de 
fevereiro decorreram no Agrupamento 
de Escolas de Góis as provas escritas e 
as orais, tendo as mesmas sido desen-
volvidas por diversos alunos dos 1º, 2º 
e 3º Ciclos.

Face ao seu empenho, felicitamos os 
alunos participantes e os que foram apu-
rados à fase seguinte.

A Fase Intermunicipal do 14º CNL da 
CIM - Região de Coimbra, realizar-se-á 
no dia 24 abril, na Mealhada, cujas obras 

a trabalhar são:
1.º CEB: “Os pescadores de nuvens”, 

de Ana Lázaro
2.º CEB: “Não te afastes”, David Ma-

chado
3.º CEB: Ciclone - Diário de uma mon-

tanha-russa, de Inês Barahona e Miguel 
Fragata; Ilustração: Mariana Malhão

Desejamos os maiores sucessos aos 
nossos participantes.

A Diretora do Agrupamento: Cristina 
Martins
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Corta Mato Escolar – Fase Distrital

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS – DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS: EMRC - 
ATIVIDADE REALIZADA EM ARTICULAÇÃO COM 
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA DO AGRUPAMENTO

A fase distrital do Corta Mato Escolar decor-
reu esta sexta-feira, dia 23 de janeiro na zona 
das Abadias na Figueira da Foz, contando com 
a presença de todas as escolas do distrito de 
Coimbra, cerca de 2000 alunos, distribuídos por 
diversos escalões correram pela promoção de 
um estilo de vida saudável, mas também pelo 
acesso à fase Nacional desta prova, a decorrer 
nos dias 14 e 15 fevereiro também na Figueira 
da Foz.

Para a deslocação da comitiva foi fundamen-
tal o apoio da Autarquia de Góis, que garantiu o 
transporte até à Figueira da Foz, tal como já o 
tinha feito para os alunos de Vila Nova do Ceira 
participarem na fase de escola que se realizou na 
Quinta do Baião em Góis.

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.

Vários alunos conseguiram os primeiros lu-
gares na classificação para alunos inseridos na 
classificação do corta mato adaptado. 

Os alunos foram acompanhados pelos profes-
sores Aida André e Luis Ramos, e pelo assistente 
operacional João Fontes.

Participantes:

Infantil A feminino: Leonor Alvarinhas, 5º ano; 
Mª Eduarda Neves, 5 º ano; Ana Neves, 5 º ano; 
Vitória Ferreira, 3º ano

Infantil A masculino: Loan Stonehill, 4º ano; 
Duarte Alvoeiro, 5º ano; Eduardo Martins, 4º ano; 
Afonso Fernandes, 4º ano; Gabriel Mergulhão, 4º 
ano; Rafael Costa, 3º ano

Infantil B feminino:

Matilde Castanheira, 7º ano; Ana Luís, 6º ano 
(pódio na classificação do corta mato adaptado); 
Camila Vitorino, 6º ano; Matilde Geraldes, 7º ano; 
Eduarda Neves, 6º ano; Camila Barata, 5º ano

Infantil B masculino:
Ricardo Moita, 7º ano; Rodrigo Dias, 7º ano 

(pódio na classificação do corta mato adaptado); 
Pedro Santos, 4º ano; Gonçalo Santos, 6º ano; 

Alexandre Rodrigues, 6º ano

Iniciado feminino:
Inês Costa, 7º ano (pódio na classificação do 

corta mato adaptado)

Iniciado masculino:
André Rodrigues, 9º ano; Filipe Costa, 6º ano; 

Luis Fernandes, 7º ano (pódio na classificação 

do corta mato adaptado); Diogo Simões, 7º ano 
(pódio na classificação do corta mato adaptado); 
Afonso Luis, 9º ano; Marco Nunes, 7º ano

Juvenil feminino:
M.ª Francisca Queirós, 8º ano

Juvenil masculino:
João Mourão, 9º ano

Os alunos do 8º ano de escolaridade, no âmbi-
to da disciplina de Educação Visual, desenvolve-
ram diversos trabalhos, no seguimento do estudo 
e exploração das temáticas da cor e da textura.

As diversas produções foram expostas no cor-
redor do rés-do-chão junto à papelaria para que 
toda a Comunidade Educativa a pudesse visitar.

O dia mundial da internet segura comemora-
-se todos os anos em fevereiro, com o objetivo 
de promover a utilização segura da internet por 
todas as pessoas, inclusive as crianças, que es-
tão bastante expostas a riscos nesta rede mun-
dial de comunicação. Apresenta-se, por isso, em 
destaque na entrada da Sede do Agrupamento 
um conjunto de slides sobre o tema, elaborados 
pela docente Carla Carvalho e pelas Psicólogas 
Marta Castro e Joana Simões.

Dia da Internet 
Mais Segura 
11 de Fevereiro

Escola Básica 
de Alvares 
Borboletário
Na EPE de Alva-

res assistimos hoje à 
última etapa do ciclo 
de vida da borboleta. 
No nosso borbole-
tário saiu da pupa a 
nossa primeira bor-
boleta. Foi um mo-
mento de muita ale-
gria. A borboleta foi 
posteriormente solta 
em liberdade. Espe-
ramos ansiosamente 

pelas restantes que 
ainda se encontram 
dentro dos casulos.

No dia 10 de fevereiro, segunda-feira, duran-
te o intervalo um grupo de alunos do 3.º ciclo 
voluntariou-se para recriar uma lista de prisio-
neiros do campo de concentração nazi, depois 
de terem sido alertados nas diferentes áreas 
disciplinares para o horror do genocídio nazi e a 
importância do respeito pelos direitos humanos 
(ideia que recriaram da internet).

Na sexta-feira, no âmbito da disciplina de 
EMEC, os alunos irão realizar um trabalho de 

2º Torneio de BADMINTON 

No dia 17 de fevereiro, realizou-se no pavilhão 
Municipal de Góis, o 2º Torneio de BADMINTON, 
do Desporto escolar, entre as escolas de Góis, 
Arganil e Pampilhosa da Serra, com o total de 90 
alunos acompanhados por 4 professores. Duran-
te todo o torneio, imperou um excelente espírito 
desportivo e de fair-play, no cumprimento das re-
gras. Os alunos do Grupo/equipa de Badminton 
da escola de Góis demonstraram grande empe-
nho, afirmação e confiança no decurso de todos 

grupo sobre o Dia Escolar da Não Violência e da 
Paz, que foi instituído pelo Papa Paulo VI.

os jogos disputados, estando de Parabéns!
A Professora responsável: Aida André
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COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AFETOS

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM -
NO 1º CICLO NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE INGLÊS

“As Máscaras de Cortiça” - Encontro com o Senhor José Cerdeira

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO VALENTIM 
- 2º E 3º CICLOS - CLUBE DE ARTES

ESCOLA BÁSICA
DE VILA
NOVA DO CEIRA

DIA DOS 
NAMORADOS –
COMEMORAÇÃO

 De acordo com o previsto no Plano de Ati-
vidades do AEG, o Departamento de Educação 
organizou no dia 11 de fevereiro, na Biblioteca 
Escolar um encontro com o Senhor José Cer-
deira, artesão goiense, que nos falou sobre as 
brincadeiras e fatos que se faziam no Carnaval 
de antigamente, quando era jovem. Como dizia 
o senhor José “naquele tempo brincávamos ao 
Entrudo de forma muito simples, eramos nós 
que fazíamos as nossas máscaras com diversos 
materiais, usávamos as roupas e objetos velhos 
dos nossos pais e avós, para tapar a cara e o 
corpo para ninguém nos conhecer.  Os mais cria-
tivos e engenhosos usavam uma máscara feita 
de cortiça”. 

O propósito da visita do Sr. José Cerdeira, foi 
divulgar e promover o contacto com a comunida-
de local e a cultura popular, bem como mostrar e 
partilhar connosco, como ainda hoje faz e cons-
trói essas máscaras de cortiça.  Esta tradição 
foi recentemente recuperada pela Lousitânea, 
que todos os anos no Carnaval, anima as ruas 

da Aldeia do Xisto de Aigra Nova e das aldeias 
vizinhas.

Num primeiro momento os meninos e as me-
ninas dos grupos de Educação Pré-Escolar de 
Alvares, Góis e Vila Nova do Ceira, assistiram ao 
trabalho desenvolvido para construção da más-
cara, observaram e manusearam os materiais 

utilizados (cortiça, lã) bem como os instrumen-
tos utilizados pelo senhor José para trabalhar a 
cortiça.

Com a colaboração da professora Carla Car-
valho e da professora Aida André todos canta-
ram e dançaram a música do “O Palhaço troca o 
passo” e participaram no jogo “A rainha manda.”

Para finalizar a atividade assistimos ao vídeo 
“A Máscara de cortiça” de Tiago Cerveira.

Foi uma manhã de aprendizagem, divertimen-
to e grande convívio entre todos. O nosso obriga-
do ao todos e um bem-haja especial ao Senhor 
José Cerveira.  

Departamento de Educação Pré-Escolar

Os alunos do 1º Ciclo, com a ajuda da sua pro-
fessora, realizaram uma experiência em contex-
to de sala (1º ano de escolaridade).

Posteriormente, todos os alunos da turma rea-
lizaram um boneco de neve com meias e bolas 
de esferovite.

Para comemorar a data mais romântica do 
ano, os alunos do Clube Eco-Escolas com a co-
laboração de elementos da comunidade escolar, 
realizaram uma exposição de trabalhos construí-
dos com materiais reciclados.

Que pequenos gestos permitam que o AMOR 
se multiplique!

Os alunos do Clube de Artes, mais uma vez, 
quiseram assinalar a comemoração do Dia 
dos Namorados conhecido, em alguns países, 
como Dia de São Valentim. Nesse sentido pro-
duziram um conjunto de elementos decorativos 
alusivos à data e decoraram o espaço da entra-
da da escola com os mesmos.

Paralelamente dinamizaram uma pequena 
“Feirinha dos Namorados” com os Postais e 
Marcadores de Livros elaborados, que permitiu 
aos elementos da Comunidade Escolar adquirir 
uma pequena lembrança para oferecer neste 
dia. Esta é uma data especial e comemorativa 
em que se celebra o amor entre casais e na-
morados e, em alguns lugares, é o dia de de-
monstrar afeição entre amigos, sendo habitual 
a troca de cartões e presentes com símbolo de 
coração.

Os nossos alunos do Clube de Artes demons-
traram empenho e entusiasmo na realização 
desta atividade que decorreu de forma positiva.

A Docente Dinamizadora do Clube de Artes: 
Madalena Meco

No dia 14 de fevereiro as crianças do 1º Ciclo 
da Escola Básica de Alvares e Góis comemora-
ram o Dias dos Afetos, dedicando os trabalhos 
elaborados, aos amores das suas vidas (os 
pais).

“Fevereiro, o mês dos afetos e de tantas ou-
tras festividades. Ouvimos as origens deste dia 
e uma história com Pete, the cat, um gato cheio 
de estilo que nos disse que dia de S. Valentim 
pode ser um dia para mostrarmos aos outros o 
quanto eles são especiais para nós e que um 
pequeno gesto basta para o fazer.

Decorámos corações com o que mais adora-
mos e, depois de fazermos os nossos postais, 
oferecemos aos nossos amigos e familiares.”

A docente: Mara Tomé
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CONCURSO DE MÁSCARAS – 21 de fevereiro de 2020

Nos dias 17, 19 e 20 de fevereiro de 2020 
decorreram, nas diversas Escolas do Agrupa-
mento, para os 1º, 2º e 3º Ciclos, as sessões 
sobre a Educação Postural, a fim de evitar 
problemas de saúde nesta vertente, que são, 
infelizmente, cada vez mais recorrentes.

As mesmas decorreram com muito su-
cesso, pois traduziram-se num momento de 
aprendizagem, tendo as crianças/jovens do 
Agrupamento, tido uma grande participação 
e demonstrado bastante interesse pelo tema.

Para tal, a Direção do Agrupamento solici-
tou a colaboração da Santa Casa da Miseri-
córdia, no sentido de a sua Fisioterapeuta as 

poder dinamizar.

Assim, deixamos um profundo agradeci-
mento à Santa Casa da Misericórdia pela sua 
imediata disponibilidade e colaboração e à 
Junta de Freguesia de Góis, pela impressão 
dos panfletos explicativos, que foram uma 
mais-valia para a divulgação da informação 
junto dos alunos e das respetivas famílias.

Um Bem Haja!

A Diretora do Agrupamento: Cristina Mar-
tins

No dia 21 de fevereiro (sexta-feira), pe-
las 10h30m, o Agrupamento de Escolas 
de Góis, à semelhança de anos anteriores, 
realizou o Desfile de Carnaval pelas ruas da 
Vila de Góis. 

Esta iniciativa contou com a prestimosa 
colaboração/participação de diversos inter-
venientes: Alunos, Pessoal Docente e Não 
Docente do Agrupamento, Pais e Encarre-
gados de Educação, ARCIL - Polo de Góis, 
Câmara Municipal de Góis, Centro Social 
Rocha Barros e GNR.

Face ao exposto, agradeço reconheci-
damente a colaboração, o empenho e a 
participação ativa de Todos, pois sem este 
trabalho conjunto não teria sido possível a 
implementação e concretização deste gran-
dioso evento.

A todos um Bem-haja!
A Diretora do Agrupamento de Escolas: 

Cristina Martins 

Após o almoço, seguiu-se o Concurso de 
Máscaras que contou com diversos participan-
tes. 

O Júri era composto pela senhora Diretora do 
Agrupamento, a professora Cristina Martins, pe-
los senhores professores Clara Garcia e Pedro 
Antunes, pelo senhor Pedro Pinto representante 
do Pessoal Não Docente, pelo aluno João Mar-
tim Mourão, do 9º A e pela Representante da 
Associação de Pais, a senhora Raquel Matias.

Os critérios para a seleção e ordenação dos 
participantes consistiam no seguinte: Originali-
dade /Criatividade; Materiais Utilizados; e Ex-
pressividade ao Desfilar. A Escala de Avaliação 
era de 1 a 5. 

Depois de todos terem desfilado, o Júri proce-
deu à contagem dos pontos totais, apurando-se 
a pontuação de todos os participantes e os três 
primeiros classificados.

Assim sendo, em primeiro lugar ficou o aluno 

Francisco Ferreira, com 81 pontos; em segundo 
lugar, o aluno Tiago Graça, com 77 pontos; e 
em terceiro lugar, o aluno Afonso Dias, com 76 
pontos.

Depois deste momento de alegria, seguiu-se 
o Baile de Máscara, organizado pelos alunos do 
8º ano.

Parabéns a todos os participantes e aos três 
primeiros classificados!

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins


