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ESCOLA BÁSICA DE ALVARES – 1º CICLO – 
PROJETO “OS SUPER SAUDÁVEIS”

PALESTRA - O ESPAÇO VAI À ESCOLA

ENTREGA DOS CERTIFICADOS E PRÉMIOS
DOS QUADROS DE MÉRITO, DE HONRA 
CÍVICO E DE DISTINÇÃO DE SUCESSO

O outono!

Concurso-Exposição 
ROSA-DOS-VENTOS

Eis que chega mais uma edição do nosso Passo a Passo, com ‘chei-
rinho’ a inverno…

A mesma retrata as diversas atividades que se desenvolveram nos 
meses de outubro e novembro, nomeadamente as dinamizadas no 
âmbito da comemoração de diversas efemérides, onde integramos 
o Dia Mundial da Alimentação, o outono e o Dia de S. Martinho; as 
exposições dinamizadas no âmbito de algumas disciplinas como a 
Exposição/Concurso de Rosas-dos-Ventos, na BE/CRE e os Projetos 
Sísmicos desenvolvidos pelos alunos da Turma A de Góis, do 4º ano; 
as ações desenvolvidas pelos Clubes e Projetos; as ações dinamiza-
das pelo Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA); a entrega dos Cer-
tificados e Prémios do Quadro de Mérito, Quadro de Honra Cívico e 
Distinção de Sucesso; 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 criativi-
dade, a autonomia e a responsabilidade.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras, de 
preferência à lareira!

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

O outono é uma estação do ano.
No outono há folhas a cair e as andori-

nhas vão embora.
As pessoas têm frio!
Cai chuva e às vezes há sol. Há trovoa-

da.
No outono há castanhas e fazemos o 

Magusto.

Texto elaborado pelos alunos da EPE 
de Vila Nova do Ceira

Por iniciativa dos docentes San-
dra Alves e José Santos, do Depar-
tamento de Ciências Sociais e Hu-
manas, durante o mês de outubro 
foi lançado o desafio aos alunos das 
disciplinas de História e Geografia 
de Portugal (5º ano) e de Geografia 
(7º ano) para conceberem “Rosas-
-dos-Ventos”.

Os principais objetivos passavam 

pela criação de rosas-dos-ventos ar-
tísticas, com recurso à reutilização de 
diversos materiais, de modo a cimen-
tarem conhecimentos relacionados 
com orientação e localização.

A adesão a esta iniciativa excedeu 
as expetativas, pelo que foi instalada 
uma exposição com todos os traba-
lhos realizados na BE/CRE.

Na próxima edição deste jornal con-

tamos apresentar os alunos vencedo-
res do concurso.

Sandra Alves e José Santos | DCSH

COMEMORAÇÃO DO DIA DE
S. MARTINHO NA TURMA A DA 
EB DE VILA NOVA DO CEIRA

Na Turma A da EB de 
Vila Nova do Ceira na 
tarde de quarta-feira, 
dia 11 de novembro, 
no horário de Oferta 
Complementar e de 
Atividades Plásticas, 
celebrou-se o Dia de S. 
Martinho.

Contou-se a Lenda 
de S. Martinho, falou-se 
no Verão de S. Marti-
nho, que este ano, mais 
uma vez aconteceu. Es-
teve um dia delicioso, 
quentinho e com um sol 
maravilhoso. 

Cantámos e fizemos 
um vídeo sobre a canção “Lenda de 
S. Martinho” - https://youtu.be/DroeN-
XWtxzg - e claro, não faltaram as cas-
tanhas, mas foram de papel. 

Com as novas regras ditadas pela 
Direção Geral de Saúde e pelo Gover-
no, temos a consciência de que este 
ano as nossas atividades têm que se 
adaptar a estes constrangimentos, e 
os alunos também assim o entendem 
e o aceitam, com maior ou menor di-
ficuldade.

Foi feita ainda uma sessão de adi-
vinhas relacionadas com o fruto típico 
desta época, a castanha, e foi lançado 
um desafio às famílias, “A COZINHA 
É UM LABORATÓRIO – AS CAS-
TANHAS”, idealizado pelo Clube de 
Ciência Viva do AEG. 

Foi feito um convite para aceitar a 
Proposta de Trabalho em Família, as-
sar castanhas e perceber porque se 
dá um golpe na casca da castanha. 
Será certamente uma situação muito 
interessante e engraçada para todos. 
Depois deverá ser remetido à escola 
o resultado da experiência, com as 
explicações dos adultos que acom-
panharam as crianças em casa, e se 
possível algumas fotos para publicar. 
Os alunos levaram as indicações es-
critas para casa, na sua mochila. Mais 
tarde publicaremos os resultados. Os 
alunos ficaram muito excitados com a 
ideia.

Foi uma tarde bem passada e os 
alunos gostaram muito!!
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Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
A avaliação das atividades realizadas no âmbito 

da comemoração do “Dia Mundial da Alimentação” 
– no concurso de fotografia “Arte com Alimentos 
Saudáveis” há a registar a participação de um total 
de dezoito alunos do segundo e terceiro ciclos: cin-
co alunos da turma A do nono ano, quatro alunos 
da turma B do oitavo ano, uma aluna do 8º A, uma 
aluna da turma A do sétimo ano, quatro alunos da 
turma A do sexto ano e três alunos da turma A do 
quinto ano. No concurso do Trabalho em Família 
“A Cozinha é um Laboratório”, participou apenas a 
aluna Eva Martins, da turma A do nono ano, cum-
prindo exemplarmente, tal como no trabalho com o 
qual concorreu ao concurso de fotografia “Arte com 
alimentos saudáveis”, todos os requisitos propostos 
pelos respetivos regulamentos/instruções. No que 
diz respeito aos desafios matemáticos “A Estatísti-
ca vai da horta à mesa”, para além da participação 
em sala de aula, na disciplina de Matemática, dos 
alunos das turmas do segundo ciclo, há a registar, 
mais uma vez, a participação da aluna Eva Martins, 
da turma A do nono ano. Pelo exposto, os docentes 
deste departamento consideram que a adesão às 
atividades ficou aquém das expectativas. Contudo, 
fazem um balanço positivo desta iniciativa, dentro 
do modelo e das restrições impostos pelo contex-
to de pandemia, pela qualidade dos trabalhos dos 
participantes que responderam ao apelo lançado.

Feita a compilação de todos os trabalhos produ-
zidos na atividade “Arte com Alimentos Saudáveis”, 
as coordenadoras dos diversos Departamentos e 
os elementos da Direção do nosso Agrupamento 
foram convidados a votar no seu preferido, tendo 
em conta apenas os seguintes parâmetros do re-
gulamento:

• O nome da refeição/prato;
• A identificação dos ingredientes e/ou produtos 

alimentares utilizados na preparação e/ou confe-
ção da refeição/prato;

• O registo fotográfico da refeição/prato depois 
de preparado;

• A identificação do aluno.
Da votação, resultou a seguinte classificação: 

no primeiro lugar, com quatro pontos, o “Pavão 
Colorido” da aluna da turma B do oitavo ano, Ana 
Ferreira; no segundo lugar o “Salmão da Floresta”, 
da aluna da turma A do nono ano, Eva Martins, e 
no terceiro lugar, ex aequo, o “Homem-Banana” e 
o “Lanche-O Golfinho”, dos alunos das turmas B do 
oitavo ano, Diogo Fabião, e A do quinto ano, Ana-
mar, respetivamente.

Há, ainda, a referir a excelente prestação da 
aluna da turma A do nono ano, Eva Martins, não 
apenas pela participação em todos os concursos/
desafios propostos no âmbito da comemoração do 
“Dia Mundial da Alimentação” – concurso “Arte com 
Alimentos Saudáveis”, concurso do Trabalho em 

Exercício Público de Sensibilização para o 
Risco Sísmico A TERRA TREME, 5-11-2020, às 
11:05 horas

Na passada quinta feira, 5 de novembro de 
2020, pelas 11h e 5 minutos, em todos os esta-
belecimentos de ensino do Agrupamento de Es-
colas, realizou-se o Exercício Público de Sensibi-
lização para o Risco Sísmico A TERRA TREME.

Durante 1 minuto, alunos, professores e fun-
cionários executaram os 3 gestos que salvam, 
BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR, quer se 
encontrassem no interior ou no exterior de um 
edifício.

Ao longo deste dia, assim como no dia ante-
rior, quarta feira, 4 de novembro, em dois pontos 
da escola sede do AEG, com a prestimosa ajuda 
do Professor Bibliotecário, José Carlos Santos, 
manteve-se a projeção conti-
nuada de vídeos, recordando 
os procedimentos e cuidados 
adequados ao exercício, as-
sim como testemunhos de 
acontecimentos passados, 
no nosso país, e em outros 
países de diversos continen-
tes, quer de sismos, quer de 
tsunamis, porque no presente 
ano civil, o dia 5 de novembro 
coincidiu com o Dia Internacio-
nal dos Tsunamis.

A Coordenadora de Segu-
rança

Anabela Bernardo

Este ano, os alunos das turmas B e C da Es-
cola Básica de Góis fizeram vários trabalhos re-
lacionados com o outono e o dia de S. Martinho.

Nas salas de aula pintámos desenhos, recortá-
mos um molde de uma folha, onde colocámos os 
nossos nomes e o dia em que fazemos anos. No 
parque do Baião apanhámos folhas para na sala 
de aula fazer colagens. Também escrevemos um 
texto sobre o outono, em que utilizámos a “chuva 
de ideias” e com a ajuda dos nossos pais respon-
demos a perguntas para escrever o texto.

No dia de S. Martinho, com as nossas profes-
soras Ana Paula e Ascensão recordámos a Len-
da de S. Martinho e algumas tradições acerca 
deste dia. Cantámos a canção “Castanhas ao 
lume a estalar”, vimos e explorámos a História 
da Maria Castanha. Pintámos o desenho “A ven-
dedora de castanhas” e outros meninos pintaram 
e recortaram uma castanha. Foi um dia muito di-
vertido, só foi pena não fazermos o Magusto na 
escola e comermos castanhas.

Alunos das Turmas B e C da Escola Básica 
de Góis

Família “A Cozinha é um Laboratório” e desafios 
matemáticos “A Estatística vai da horta à mesa” –, 
mas também pela qualidade dos seus trabalhos no 
que diz respeito ao cumprimento integral dos re-
gulamentos subjacente aos mesmos. Pelo expos-
to, esta aluna irá ser premiada por todas as suas 
prestações.

Atividades dinamizadas pelo DMCE em parceria 
com o CCVnE

O outono é uma estação do ano, que começa 
a 21 de setembro e termina a 20 de dezembro. 
O outono fica entre o verão e o inverno.

Nesta estação, o tempo é mais frio e húmido, 
começam as primeiras chuvas e vento.

A roupa que se veste é mais quente, como 
casacos, goros e cachecol. Também é preciso 
guarda-chuva e botas de borracha. 

As cores que o outono apresenta são cor de 
laranja, amarelo, vermelho verde e castanho.

Os frutos do outono são uvas, figos, abóbo-
ras, nozes, castanhas, nozes romãs, marmelos 
e dióspiros.

No outono semeiam-se nabos, favas e ervi-
lhas. Apanham-se as uvas para fazer o vinho 
(vindimas) e apanham-se as azeitonas para le-
var ao lagar para fazer o azeite. 

Comemora-se o Halloween, o Dia de todos os 
Santos e S. Martinho.

No outono caem as folhas de algumas árvo-
res, os dias começam a ficar mais pequenos, há 
a mudança da hora (hora de inverno). 

O outono cheira a terra molhada, fumo das 
lareiras, a chuva, a folhas caídas e castanhas 
assadas.

Alunos da Turma B da Escola Básica de Góis

“Castanhas ao lume a estalar”

A fogueira está acesa
As castanhas retalhadas
Postas no lume quentinho
Não tarda já estão assadas

Algumas estoiram no ar 
E tudo fica contente
Toca a rir e a brincar
Chegam para toda a gente

Cá estão elas bem assadas
Loiras, quentes e tostadas
A cara a roupa e as mãos 
Vão ficar enfarruscadas

Texto - Eugénio de Andrade
        Arranjo Musical - Ramon Galarza

Alunos da Turma C da Escola Básica de Góis

COMEMORAÇÃO 
DO OUTONO 
E DO S. MARTINHO

Outono A TERRA TREMECanção 

Castanhas - Turma B Árvore - Turma B Vendedora de castanhas -Turma C
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Notícia

Dia Mundial da Alimentação

Palestra - 
O Espaço 
vai à Escola

ESCOLA BÁSICA DE ALVARES – 
1º CICLO – PROJETO 
“OS SUPER SAUDÁVEIS”No Dia 16 de outubro no Centro Escolar de 

Alvares, comemorou-se o Dia Mundial da Alimen-
tação.

As crianças da EB1 e do Pré Escolar, ouviram, 
cada grupo na sua sala, a história “ A menina que 
não gostava de fruta” de Cidália Fernandes. 

O grupo do Pré Escolar, pintou uma roda dos 
alimentos e conversou sobre quais os alimentos 
saudáveis e não saudáveis. No fim jogaram o 
jogo “Loto da Alimentação”.

No 1ºCEB após a audição da história “A meni-
na que não gostava de fruta”, dialogamos sobre 
os benefícios da fruta e de uma alimentação sau-
dável para o desenvolvimento das crianças, pos-
teriormente fizeram ilustrações da história.  Es-
crevemos, em conjunto, um acróstico alusivo ao 
“Dia da Alimentação”. Por fim os alunos pintaram 
e recortaram um dominó “Jogo dos Frutos” para 
jogarem com as suas famílias. Neste dia tivemos 
o prazer da visita do Srº enfermeiro, Alexandre 
Vieira, que através da Promoção para a Saúde 
Oral, dialogou com os alunos sobre a importân-
cia de uma alimentação saudável e da higiene 
oral. Os alunos visualizaram um vídeo sobre os 
procedimentos corretos de uma boa higiene oral 
e posteriormente fizeram o primeiro bochecho 
fluoretado.

Pela primeira vez, os alunos do 1º Ciclo de 
Alvares participam no Projeto “Os Super Saudá-
veis”. A sua primeira abordagem deu-se aquan-
do a comemoração do “Dia Mundial da Alimen-
tação”, após a audição da história “A menina 
que não gostava de fruta”, onde se falou sobre 
os benefícios da fruta para a saúde. 

Em conjunto, a docente, alunos e encarrega-
dos de educação, acordaram que haveria uma 
mudança nos lanches da manhã, pelo que os 
alunos passariam a trazer fruta para o lanche 
mudando hábitos alimentares… E assim foi, até 
hoje, os alunos têm trazido fruta, publicando-se 
um desses momentos dos lanches da manhã, 
bem como o Mural que os mesmos organizaram 
sobre “O Dia da Alimentação”.

Neste momento, os alunos passaram à se-
gunda fase do Projeto em que envolveram os 
pais/encarregados de educação, enviando-lhes 
as primeiras cartas para que os pais possam 
em casa elaborar/confecionar refeições saudá-
veis com os seus educandos e enviem as fotos 
dessas refeições. 

Os alunos da EB1 de Alvares e a professora 
Sofia Bastos

No dia 5 de novembro, pelas 11h05 minutos, 
os alunos da Escola Básica de Góis participa-
ram no exercício de sensibilização para o risco 
sísmico, onde aprenderam o que é um sismo 
e foram sensibilizados para o cumprimento das 
regras de segurança.

Como desafio, a professora titular Paula Ser-
ra, propôs aos seus alunos do 4ºano para faze-
rem um projeto sobre sismos, utilizando mate-
riais recicláveis e reutilizáveis.

A aluna Ana Filipa, fez uma construção em 
cartão de uma localidade depois de ter ocorrido 
um sismo. Para concretizar o seu projeto usou 
materiais diversificados e reutilizáveis como 
uma cartolina A4 castanha, paus de canela, 
cola, dois copos de papel, aguarelas, uma cai-
xa de plástico, um carro de brinquedo e vidros 
partidos.

O aluno Rafael Costa fez um vulcão porque 
também pode originar um sismo e usou massa 
de modelar, tintas, jornais, dois frascos de vi-
dro, uma caixa de sapatos, areia verde e cola 
quente. 

O aluno Hugo Portela fez um sismógrafo que 
serve para medir a intensidade e a duração de 
um sismo, usando paus de madeira, duas gar-
rafas de plástico, um atacador, um pacote de 
leite e um lápis.

Todos os projetos foram construídos com 
materiais reutilizados e o produto final ficou 
excelente. Os alunos demonstraram-se muito 
empenhados e muito motivados para o desen-

volvimento do projeto. Por sua iniciativa tiveram 
vontade de apresentar os seus trabalhos aos co-
legas das outras salas e todos gostaram muito 
desse pequeno momento, onde mais uma vez 
relembraram o que fazer em caso de sismo e 
falou-se da importância da reutilização dos ma-
teriais, contribuindo para uma melhor educação 
ambiental.

Fica aqui o agradecimento a todos os alunos 
envolvidos e às famílias que se envolveram e aju-
daram os seus educandos a concretizar os seus 
projetos.

Ana Filipa Pinto
Rafael Costa
Hugo Portela

COMEMORAÇÃO 
DO DIA DE 
S. MARTINHO

Este ano, no jardim de infância de Alvares, 
comemorámos de forma diferente o S. Marti-
nho. Deste modo, no período da manhã, ouvi-
mos a história da “Maria Castanha” e fizemos 
um fantoche da “Maria Castanha” com mate-
riais de desperdício.

No período da tarde, assistimos a um teatro 
de sombras “A Lenda de S. Martinho”. 

Gostámos tanto que quisemos repetir.

Foi um dia divertido!

No dia 11 de novembro, os alunos da turma 
do sétimo A assistiram, à palestra “Como ser as-
tronauta”, integrada na iniciativa O Espaço vai 
à Escola 2020 e no âmbito do Projeto “Clubes 
Ciência Viva na Escola”, via zoom, pelas dez ho-
ras e quarenta minutos, durante a aula da disci-
plina de Físico-Química. A palestra foi ministrada 
pelo investigador Rui Miguel Curado da Silva, do 
Laboratório de Instrumentação e Física Experi-
mental de Partículas do Departamento de Física 
da Universidade de Coimbra.

O Espaço vai à Escola 2020 é uma iniciativa 
na qual cientistas e engenheiros, que trabalham 
em várias áreas ligadas ao Espaço, dão pales-
tras online exclusivas para as escolas de todo o 
País, a convite do ESERO Portugal. A ESERO 
(European Space Education Resource Office) é 
um programa educativo da Agência Espacial Eu-
ropeia (ESA) que usa o Espaço como contexto 
inspirador para a aprendizagem das ciências, 
tecnologias e matemática, como forma de promo-
ver o interesse dos alunos nestas disciplinas nos 
níveis básico e secundário e incentivar carreiras 
científicas e de engenharia.

O Espaço vai à Escola 2020 teve início durante 
a Semana Mundial do Espaço, que decorre de 4 
a 10 de outubro, e estendeu-se por mais algum 
tempo, como tem acontecido nos anos anterio-
res. Este ano, respeitando as normas da DGS, 
todas as palestras foram dadas em formato di-
gital. Da lista de palestras disponíveis apenas 
podíamos escolher uma palestra para a nossa 
escola, por ciclo de escolaridade. A turma A do 
sétimo ano foi selecionada para acolher esta ini-
ciativa uma vez que, durante o primeiro período, 
está a abordar o Domínio “Espaço” na disciplina 
de Físico-Química.

Para os alunos foi uma experiência fantástica 
pela abordagem e conteúdos apresentados e 
pela curiosidade, entusiasmo e interesse susci-
tados.

Para o nosso orador convidado, o mesmo ex-
primiu-se da seguinte forma:

“Como investigador, é fundamental comunicar 
com alunos e público em geral sobre os progres-
sos científicos e desafios técnicos que resultam 
do trabalho de inúmeros cientistas à volta do 
mundo. A apresentação da palestra “Como ser 
Astronauta” aos alunos do Agrupamento de Es-
colas de Góis foi um desses momentos em que 
nos divertimos a aprender assuntos muito com-
plexos e multidisciplinares associados a um dos 
maiores desafios da humanidade: a exploração 
espacial. O entusiasmo e a curiosidade dos alu-
nos levou-nos para questões pertinentes para 
além do programa da palestra, que fez deste en-
contro um momento estimulante para mim, para 
os professores e para os alunos.”.

Foi um gosto recebê-lo virtualmente na nossa 
Escola. 

Parabéns a todos pelo momento vivenciado.
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Entrega dos Certificados e Prémios dos 
Quadros de Mérito, de Honra Cívico e de Distinção de Sucesso

QUADRO DE DISTINÇÃO 
DE SUCESSO - 2019/2020

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

1 ° CICLO
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

1 .º Ano: Francisca Velosa Lourenço; Lara Ale-
xandre Pereira; Victória Alexandra Velosa Dias

2.º Ano: Lara Sofia Antunes Neves; Maria Inês 
Dias Gama Lourenço

4.º Ano: Maria João Rosário Neves

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS
Turma A
1 º Ano: Carolina da Costa Otero; Diana de 

Barata Coelho; Dinis Carneiro de Ascenção Rosa; 
Leonor Travassos Santa Cruz; Margarida Neves 
Martins; Maya Vilhena de Sousa Gallichan; Miguel 
Aragão Gonçalves Bral; Pedro Nuno Dias Noguei-
ra e Bandeira; Sara Matias Martins

Turma B
2.º Ano: Ariana Raquel Santos; Bianca Carva-

lho Martins; Lourenço Serra Barata; Luís Carlos 
Alves Martins; Mafalda Brás Luís; Manuel João 
Antunes Campos Coroa; Matilde Beatriz da Silva 
Rosa; Paulo Alexandre Coimbra Neves; Rodrigo 
Martins Henriques; Alexandra Sofia Garcia Fer-
nandes; Mariana Duarte dos Santos Luís; Matias 
Pereira Henriques; Mia Katarina Pinto Carter; Vi-
tória Sofia Oliveira Ferreira

Turma C
3.º Ano: Ana Filipa Rodrigues Alves Pinto; Ra-

fael Alves Costa
4.º Ano: Anamar Carvalho Duarte; Dara Mar-

garida Santos Martins; Diogo Matias Soares; 
Eduardo Adão Martins; Fátima Beatriz Alves Nu-
nes; Flora Isabel Rita Vitoriano; Francisca Neves 
Santa Cruz; Lowarn Joshua Stonehill; Mariana 
Barata Bernardino; Mariana Isabel Baptista Morei-
ra; Pedro Miguel dos Santos Rodrigues; Salvador 
Carvalho Barata; Santiago da Costa Pinto; Vasco 
Rafael Carvalho Alves; Zainab Rasho

ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DOCEIRA
Turma A
1.º Ano: Beatriz Carvalho Conceição; Carolina 

Geraldes Silvestre; Diogo Rafael Batista Ferreira; 
Joana Sofia Martins Carvalho; João Miguel Ferrei-
ra Fernandes; Luís Filipe Azevedo Neves; Marco 
André Fernandes Silva; Salvador Marta Ferreira 
Lopes

2.º Ano: Bruno Simão Martins Barata; Daniel 
Santos Alvoeiro; Luana Patrícia Barata Fernan-
des; João Rafael Jorge Bandeira;

3.º Ano: Mariana Barata Ferreira; Simão Car-

Devido à situação pandémica que estamos a 
viver, o Agrupamento de Escolas de Góis, este 
ano, não realizou a habitual Cerimónia de entre-
ga dos diplomas de Quadro de Mérito, Quadro 
de Honra Cívico e de Distinção de Sucesso, tal 
como se anunciou nas reuniões de início de ano 
com os encarregados de educação/pais. Assim, 
a entrega dos prémios e certificados efetuou-se 
turma a turma e por Escola, nos dias 29 e 30 
de outubro e 2 e 4 de novembro de 2020. Aos 
alunos que já não se encontravam na Escola/
Agrupamento, a maioria dos Encarregados de 
Educação foi contactada e todos tiveram acesso 
aos certificados e prémios.

Muitos Parabéns a todos pela ótima pres-
tação académica e cívica durante o ano letivo 
2019/2020. 

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos 
Santos Martins

valho Santos; 
4.º Ano: Afonso Dinis Tavares Fernandes; Letí-

cia Ferreira Pimenta

2º CICLO
5º A: Bárbara Adão Martins; Camila Alexandra 

Carneiro Barata; Carlota Nunes Bandeira; Eli Joe 
Taylor; Inês Filipa Oliveira Mourão; Joana Isabel 
Simões Graça; Joel Filipe Barata Matos; Mafalda 
de Sá Reis; Rodrigo Manuel Pinheiro Ramos; Tilly 
Nell Beaves

5º B: Diogo Ferreira Fernandes; Duarte Santos 
Alvoeiro; Eliana Raquel Pinheiro Monteiro; Leonor 
Paixão Alvarinhas; Martim Daniel Martins França; 
Ricardo Jorge Bandeira Nunes

6.º A: Alexandre Reis Rodrigues; Camila André 
Ferreira Vitorino; Francisco Daniel Barata Ferrei-
ra; Gonçalo Martim Pinto dos Santos; João Miguel 
Alvarinhas Ferreira; Sofia de Jesus Lopes

3° CICLO
7º A: Daniela Carvalho Conceição; David João 

Pimenta Pereira; Ema Novais Seco; Inês Carolina 
da Silva Rosa; João Barata Antunes; Matilde Pe-
reira Geraldes

7° B: Ana Filipe Mourão Ferreira; Bruna Mar-
tins; Hugo Paulo Le Guennan Bothuan; Lara So-
fia Henriques Martins; Mafalda Seco; Maria Inês 
Rosa Ventura; Matilde Inês Martins Castanheira; 
Raúl Domingos

8° A: Daniela Garcia dos Santos; Eva Marisa 
Costa Martins; Joana Marisa Ferreira Fonseca; 
Mafalda Sofia Gonçalves de Castro; Rafael José 
Serra Simões; Tiago Aníbal Simões Graça; Diogo 
Alexandre Dias Baeta; 

8° B: Andreia Filipa Baptista Moreira; Beatriz 
Simão Lopes; Constança Novais Seco

9° A: Afonso Luís; Millie Romer
9° B: Carlos Daniel Dias Bandeira; Duarte Fi-

gueiredo; Guilherme Santos; João Gabriel Carva-
lho Martins; Rodrigo Ventura

Muitos Parabéns a Todos pela vossa prestação 
académica durante o ano letivo 2019/2020.

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

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

QUADRO DE 
HONRA CÍVICO-2019/2020
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS
1° CICLO

Turma C
Fátima Beatriz Alves Nunes, do 4° ano.

2º CICLO
5° A - Bárbara Adão Martins; Joana Isabel Si-

mões Graça; Mafalda de Sá Reis.

6° A - Francisco Daniel Barata Ferreira; Sofia 
de Jesus Lopes.

3° CICLO
7° A - Daniela Carvalho Conceição; David João 

Pimenta Pereira; Matilde Pereira Geraldes.

7° B - Mafalda Catarina Oliveira Seco; Matilde 
Inês Martins Castanheira; Rodrigo Miguel Oliveira 
Dias.

8° A - Daniela Garcia dos Santos; Eva Marisa 
Costa Martins; Joana Marisa Ferreira Fonseca; 
Mafalda Sofia Gonçalves de Castro; Rafael José 
Serra Simões; Tiago Aníbal Simões Graça.

8° B - Beatriz Simão Lopes.

9° A - Lara Daniela Monteiro Nunes.
9° B - Carlos Daniel Dias Bandeira.

Muitos Parabéns a Todos pela boa prestação 
cívica na Escola durante o ano letivo 2019/2020.

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

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

QUADRO DE
 MÉRIT0-2019/2020

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS
1 ° CICLO

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS
Turma B (2º e 3° anos) - Bianca Carvalho Mar-

tins - 2° ano; Lourenço Serra Barata Duarte - 2° 
ano.

Turma C (3° e 4° anos) - Ana Filipa Rodrigues 
Alves Pinto- 3° ano; Anamar Carvalho Duarte - 4° 
ano; Fátima Beatriz Alves Nunes - 4° ano.

ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DOCEIRA
Turma A - Carolina Geraldes Silvestre- 1 ° ano; 

João Miguel Ferreira Fernandes -1 ° ano; Bruno 
Simão Martins Barata - 2° ano; Marina Barata 
Ferreira - 3° ano; Simão Carvalho Santos -3° ano; 
Afonso Dinis Tavares Fernandes - 4° ano; Letícia 
Ferreira Pimenta - 4º ano.

2º CICLO
5° A- Bárbara Adão Martins; Inês Filipa Oliveira 

Mourão; Joana Isabel Simões Graça; Mafalda de 
Sá Reis.

5° B - Duarte Santos Alvoeiro; Leonor Paixão 
Alvarinhas.

6° A - Camila André Ferreira Vitorino; Francisco 
Daniel Barata Ferreira; Gonçalo Martim Pinto dos 
Santos; Sofia de Jesus Lopes.

3º CICLO
7° A - Daniela Carvalho Conceição.

7° B - Ana Filipe Mourão Ferreira;  Hugo Paulo 
Le Guennan Bothuan; Lara Sofia Henriques Mar-
tins; Maria Inês Rosa Ventura; Matilde Inês Mar-
tins Castanheira.

8° A - Eva Marisa Costa Martins; Joana Marisa 
Ferreira Fonseca; Rafael José Serra Simões.

8° B - Beatriz Simão Lopes.

9° B - Carlos Daniel Dias Bandeira; João Ga-
briel Carvalho Martins.

Muitos Parabéns a Todos pela ótima prestação 
académica durante o ano letivo 2019/2020.

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

A Diretora do Agrupam,ento de Escolas de Góis
Cristina Maria dos Santos Martins


