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E DISTINÇÃO DE SUCESSO

Dado à situação atual de pandemia, as reuniões de início de ano le-
tivo com os pais e encarregados de educação decorreram nos dias 14, 
15 e 16 de setembro, turma a turma e, consoante o número de pais, a 
maioria das turmas foram subdivididas, de modo a evitar a aglomera-
ção de pessoas na mesma sala/espaço. Nesta abordagem, foram da-
das as boas-vindas a todas/os, agradecendo-se a presença; apelou-se 
à cooperação e partilha de ideias, no sentido de fomentar o trabalho 
em Equipa, o respeito pelo papel e função de cada um dos agentes no 
processo educativo com o objetivo final de contribuir para o bem-estar e 
sucesso das crianças/jovens do Agrupamento. Fez-se alusão: às novas 
regras de funcionamento de cada Escola, face às situação pandémica; 
à Rede Escolar aprovada para o corrente ano letivo; aos docentes em 
falta no Agrupamento e aos que são Titulares de Grupo/Turma e Dire-
tores de Turma e Secretários; à existência de duas psicólogas a tempo 
inteiro no Agrupamento; aos horários e ofertas formativas nos diversos 
níveis de ensino; aos apoios a ministrar, nomeadamente no âmbito do 
CAA, bem como as coadjuvações, tutorias e apoio educativo; à falta de 
seis Assistentes Operacionais, situação que necessita de uma resolu-
ção urgente dada à situação atual de higienização, limpeza e vigilância; 
ao Projeto Educativo do Agrupamento; ao Plano Anual de Atividades; 
ao Regulamento do Cartão GIAE/Cartão Eletrónico efetuando-se alguns 
esclarecimentos; aos Serviços existentes na escola e ao seu funciona-
mento, ajustado à atualidade; à manutenção da parceria com o Cen-
tro de Saúde, fazendo-se referência à mensagem deixada pelo senhor 
Enfermeiro Alexandre Vieira; à mensagem deixada pela Associação de 
Pais, através de vídeo, a toda a Comunidade Educativa; à divulgação 
do novo serviço que estará disponível em outubro, que se traduz no 
carregamento do Cartão eletrónico Online, realçando-se que assim que 
o mesmo estiver disponível será remetida aos EE, uma informação es-
crita com os procedimentos a ter para quem estiver interessado, neste 
serviço; e à divulgação das regras contidas no Plano de Contingência 
do Agrupamento e da importância da colaboração do Pais/EE no incen-
tivo dos seus educandos no cumprimento das regras dentro e fora da 
Escola. 

 Aos alunos, a receção e o início da atividade letiva ocorreu no dia 
17 de setembro, cuja manhã foi passada com os docentes titulares de 
Grupo/Turma e Diretores de Turma/Secretária, onde foram dadas diver-
sas informações, incluindo as regras contidas no Plano de Contingência 
do Agrupamento. No período da tarde, as atividades letivas decorreram 
conforme o horário estabelecido. 

Em termos de atividades, no âmbito do Projeto Eco-Escolas, e gra-
ças ao trabalho de toda a Equipa e da Comunidade Educativa em 
2019/2020, a Escola Básica de Góis foi galardoada com a Bandeira Ver-
de Eco-Escolas. A participação dos alunos do 8º ano no Projeto Apps for 
Good, também se traduziu em uma experiência gratificante e profícua, 
que muito contribuiu para o enriquecimento dos alunos a vários níveis.

Resultado do trabalho desenvolvido no ano letivo 2019/2020, divul-
gam-se os alunos que integram os Quadros de Mérito, Honra Cívico 
e de Distinção de Sucesso, felicitando os alunos, docentes e famílias 
pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, cuja modalidade de ensi-
no mudou completamente, a partir do dia 16 de março de 2020 com a 
pandemia. 

Destacam-se também as atividades de regresso à Escola, a horta Pe-
dagógica da E.B. de Alvares e a comemoração da chegada do outono.

No dia 30 de setembro, as crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo assinalaram o Dia Mundial do Leite Escolar, tendo sido desenvol-
vidas diversas atividades.

Seguiu-se a Comemoração do Dia Mundial da Música, que este ano 
decorreu de um modo diferente tendo em conta a atualidade.

Também as psicólogas do Agrupamento desenvolveram algumas ati-
vidades com os alunos, com a finalidade de realizarem uma avaliação 
global do bem-estar psicológico após o período de confinamento.

Na semana de 12 a 16 de outubro decorreu a comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação, pelas diversas Escolas, que contou com várias 
atividades: apresentação de histórias, pintura de desenhos, entoação 
de canções, realização de jogos, diálogo com os alunos sobre hábitos 
alimentares saudáveis, reportagem fotográfica, elaboração de textos e 
desenhos e a realização das iniciativas ‘A cozinha é um laboratório’ e 
‘Arte com Alimentos Saudáveis’. 

 A Biblioteca Escolar também tem participado na organização das ati-
vidades/Projetos desenvolvidos no Agrupamento, bem como na divulga-
ção de obras adquiridas e na promoção da leitura e escrita.

 Os Clubes e Projetos existentes, no Agrupamento, têm contri-
buído para que os nossos alunos tenham outras atividades de enrique-
cimento do currículo, no sentido de lhes propiciar uma formação integral 
com o objetivo de desenvolver a criatividade, a autonomia e a responsa-
bilidade.

A todos os alunos, docentes e funcionários envolvidos nas atividades 
que se realizaram, no Agrupamento, o meu profundo agradecimento e 
votos de empenho para futuras concretizações.

Termino desejando a toda a Comunidade Educativa uma boa leitu-
ra da nossa primeira Edição do Passo a Passo de 2020/2021, e muita 
saúde, apelando a que todos cumpram, escrupulosamente, as regras 
da DGS, nomeadamente o distanciamento físico, o uso correto da más-
cara, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos. ‘Protejam-se e 
protejam os outros.’

 A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos Santos Martins

Programa Apps for Good
No ano letivo 2019/20 os alu-

nos do 8.º ano de escolaridade, 
das turmas A e B, no âmbito do 
clube de Empreendedorismo do 
3.º CEB, procuraram criar um 
modelo de negócio designado 
“Perfumes e Essências By Góis”.

No mês de dezembro de 2019 
frequentaram uma sessão so-
bre a 6ª Edição Apps for Good, 
desencadeando nos discentes, 
vontade de participar.

Já em período de confinamen-
to, os alunos partilharam ideias e 
propostas de negócio, de divul-
gação e de venda dos produtos 
com recurso a uma App digital. 

No âmbito do Programa Apps 
for Good, os alunos do oitavo 
ano de escolaridade do Clube de 
Empreendedorismo solicitaram, 
junto da docente Ana Varela, 
parceria com o Clube Ciência 
Viva na Escola, do qual é coor-
denadora, no sentido de auscul-
tar as investigadores e docentes 
da Escola Superior Agrária de 
Coimbra (ESAC) sobre a possi-
bilidade de se realizar uma ses-
são do workshop de extração de 
óleos essenciais à distância e de 
forma síncrona, para a candida-
tura do projeto “Perfumes e Es-
sências by  Góis”, dinamizadas 
pelas docentes Fátima Martins e 
Sandra Alves.

O docente Pedro Antunes 
orientou os alunos na produção 
de peças decorativas em gesso 
para imersão nas essências pro-
duzidas.  

A concretização do processo 
permitiu a candidatura à 6ª Edi-
ção Apps for Good. 

Estas sessões e a candidatu-
ra ao Apps for Good permitiram 
que os alunos envolvidos me-
lhorassem o seu conhecimento 
do meio local no âmbito da va-
lorização dos recursos naturais 
endógenos, assim como da pro-
dução sustentável e endógena, 
identificando o processo com o 
Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 12 - Produção e con-
sumo sustentáveis.

O Clube Ciência Viva na Escola, 
e as parcerias que o mesmo inte-
gra, permitiram aos alunos uma 
melhor concretização das suas 
aprendizagens e o contato com 
profissões/saídas profissionais 
que os ajudarão a delinear o seu 
projeto de vida, contribuindo para a 
aquisição do perfil do aluno à saída 
da escolaridade obrigatória.

Apesar do contributo de todos os 
alunos do 8.º ano de escolaridade, 

na apresentação do Pitch (https://
docs.google.com/presentation/d/1
GjejkhC6WHQdHyUShkaOUafBA
iPlDIjtkSxwuqOKLw/edit#slide=id.
g8528d0a533_0_263)  apenas os 
alunos Eva Martins, Rafael Pinhei-
ro, Tiago Graça, Andreia Moreira e 
Beatriz Lopes (uma vez que o limi-
te são cinco alunos), que participa-
ram no Encontro Regional Apps for 
Good, no dia 3 de julho.”

PARABÉNS! Foi uma aventura 
“Digital fantástica”
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«Sabe Bem Voltar à Escola

MÚSICA: 
«QUANDO CHEGA O OUTONO

É tempo de recuperar!

Início do Outono

MIBE: “OUTUBRO 
MÊS INTERNACIONAL
DAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES”

Horta Biológica

ESCOLA BÁSICA DE ALVARES 
- 1º CICLO - COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL
DO LEITE ESCOLAR

Sabe bem voltar à escola.
Sabe bem sair de casa com a mochila cheia de 

livros novos, de cadernos por estrear.
Sabe bem encontrar os amigos mais cresci-

dos.
Sabe bem pisar o recreio, falar das férias, co-

meçar novos jogos.
Sabe bem ver os mapas na sala, as carteiras a 

parecerem mais pequeninas, os livros da biblio-
teca.

Sabe bem pegar no lápis comprido, muito bem 
afiado, e começar a escrever, a desenhar, a in-
ventar.

Sabe bem ouvir a professora dizer que temos 
pela frente um ano cheio de aventuras e desco-
bertas.

Sabe bem ver as primeiras folhas a soltarem-
-se das árvores e a voarem muito devagarinho, 
dizendo adeus às férias de verão.

Sabe bem já sermos tão crescidos!».
Texto de António Mota, in Caminhar, Leituras 

do 4º ano, Gailivro 2002

Este ano letivo, no Centro Escolar de Alvares, 
iniciámos um novo projeto “A Horta Biológica”.

Deste modo, as crianças do 1º Ciclo e da Edu-
cação Pré-Escolar semearam nabos, couves, 
salsa e girassóis. Aguardamos agora ansiosa-
mente, que as nossas sementinhas, sob o olhar 
atento das nossas crianças, se desenvolvam e 
cresçam.

Neste início de ano letivo torna-se importante 
recuperar as aquisições académicas, mas há, 
também, outras questões a serem atendidas: 
recuperação emocional e normalização de sen-
timentos (medo, ansiedade, exaustão).

“Como é que todos se sentem?” deve ser o 
mote para começar a trabalhar diariamente, em 
casa e na escola, de forma segura, na moda-
lidade presencial na escola que a todo o mo-
mento poderá ser transformada na realidade do 
Ensino à Distância que já se conhece. 

Para apoiar as relações familiares as psicó-
logas escolares sugerem que, nesta altura, em 
casa se considerem as seguintes necessida-
des de suporte: a empatia e compreensão da 
família perante estado emocional da criança 
ou jovem; uma especial atenção a mudanças 
comportamentais da criança ou jovem; procu-

rar envolver as crianças e jovens na organização 
neste regresso à escola (máscara e outras roti-
nas); atenção aos sinais do corpo (descanso, ali-
mentação) e retomar os hábitos de sono e ainda 
o acesso controlado às tecnologias. 

Nas turmas tem sido realizado um trabalho de 
análise compreensiva de cada grupo turma, con-
tando com o trabalho direto das psicólogas, bem 
como através da articulação com os diretores de 
turma na preparação de atividades, sem colocar 
de lado a possibilidade de uma intervenção espe-
cializada, de forma individualizada, na sequência 
de uma necessidade identificada pelo diretor de 
turma ou encarregado de educação. 

Bom ano letivo para todos/as! 

Joana Marta Simões
Marta Castro 

Quando chega o outono
Voa a andorinha
Parte para sul
P’rá nova casinha.

Voa, voa
Voa, voa
Voa a andorinha.

Voa, voa
Voa, voa
P’rá nova casinha.

Quando chega o outono
Colhe-as na vinha
Arrefece o tempo
Cai uma chuvinha.

Plim, plim, plim
Plim, plim, plim
Colhe-se na vinha.

Plim, plim, plim
Plim, plim, plim
Cai uma chuvinha.

Quando chega o outono
Solta-se a folhinha
Aparece o vento
Uma brisa fresquinha.

Vu, vu, vu
Vu, vu, vu
Solta-se a folhinha.

O outono iniciou-se no dia 22 de setembro 
de 2020.

Também conhecido como equinócio do ou-
tono, este é o nome que se utiliza na Astro-
nomia para o fenómeno que marca o final do 
verão e chegada da nova estação, o outono.

A estação do outono traz consigo mais frio 
e chuva, e também as folhas amarelas e ven-
dedores de castanha que se espalham pelas 
cidades portuguesas.

Especialmente no início da estação ainda se 
sente um calorzinho que vai se despedindo à 
medida que nos aproximamos do inverno. De 
qualquer forma, em geral o outono é ameno.

Em Portugal, o outono termina a 21 ou 22 de 
dezembro, dando lugar ao inverno.

Nós, os alunos do 1º e 4º ano de escolari-
dade da Turma A da EB de Vila Nova do Ceira 
realizámos diversas atividades, na tarde do dia 
23 de setembro, na Área de Estudo do Meio, 
com a professora Anabela Bernardo.

Levámos para a escola folhas lindas com as 
cores do outono, pinhas, bolotas e pequenos 
galhos de árvores que o vento do outono tinha 
jogado para o chão.

Os alunos do 1º ano recortaram e preenche-
ram com as folhas lindos ouriços que tanto nos 
ajudam a combater as lesmas, os caracóis e 
outras pragas, no jardim e nos campos. Agora, 
no tempo mais frio eles vão hibernar (dormir) 

No dia 30 de setembro, a turma da EB1 de 
Alvares comemorou o Dia Mundial do Leite Es-
colar. Visualizaram um filme alusivo ao tema, 
dialogaram sobre a importância do leite para o 
crescimento, criaram um mural, na sala de aula, 
colorindo os desenhos dos “irmãos Copinho e 
Copão”. Os alunos leram e levaram um folheto 
para casa, sobre a importância do leite escolar 
com o objetivo de sensibilizar para a importância 
do leite no desenvolvimento da criança.

Vu, vu, vu
Vu, vu, vu
Uma brisa fresquinha.».

Os Autores, in Edições Convite à Música – Vo-
lume VI – Estações do Ano (incluindo a partitura).

até que chegue a primavera.
Os alunos do 4º ano construíram uma maquete 

de uma árvore outonal. 
Os trabalhos ficaram muito bonitos!!

Publica-se o cartaz de iniciativas no âmbito da 
ação “Outubro é o Mês Internacional das Bibliote-
cas Escolares (MIBE), uma oportunidade para a 
biblioteca escolar dar a conhecer o trabalho que 
desenvolve e mostrar que não é apenas um servi-
ço, mas um centro nevrálgico vital na escola.

“O tema do MIBE 2020, Descobrir caminhos 
para a saúde e o bem-estar com a biblioteca es-
colar, baseia-se no Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável número 3 da Agenda 2020 da ONU: 
Saúde de qualidade.(...)

A biblioteca escolar, assumindo a missão de 
servir a comunidade, é convidada a celebrar neste 
mês os caminhos que vai descobrindo para aju-
dar a promover a saúde, o bem-estar ocupacional, 
emocional, físico, espiritual, intelectual e social 
das crianças e jovens.” In, https://rbe.mec.pt
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Como gerir as emoções em
tempo de distanciamento social?

Dia Mundial da Música

DIA MUNDIAL DO LEITE ESCOLAR – 30 de setembro de 2020

Escola Básica de 
Vila Nova do Ceira - Turma B
Comemoração do 
Dia Mundial do Leite Escolar 

Nós, os alunos do 1º e 4º ano de es-
colaridade da Turma A da EB de Vila 
Nova do Ceira realizámos diversas ati-
vidades, na tarde do dia 30 de setem-
bro, nas Áreas de Oferta Complemen-
tar “Nós e o Ambiente” e Expressões 
Artísticas, com a professora Anabela 
Bernardo.

Falámos sobre o importante papel do 
leite nos lanches das crianças e no seu 
pequeno almoço, e ainda nos erros ali-
mentares que todas as pessoas come-
tem, umas mais do que outras.

Pela importância que o leite tem nos 
lanches dos mais pequenos, em Portu-
gal, a exemplo de muitos mais países, o 
Leite Escolar destina-se às crianças do 
ensino pré-escolar e do 1º ciclo do en-
sino básico, nomeadamente dos 4 aos 
9 anos, tanto no continente como nas 
ilhas da Madeira e dos Açores. 

A comemoração do dia Mundial do 
Leite Escolar é muito importante por-
que com todas as alterações provoca-
das pela pandemia do COVID 19, os 
adultos, neste caso, os nossos pais 
devem ter redobrada atenção com a 
nossa alimentação nomeadamente na 

promoção de hábitos saudáveis, essen-
ciais ao nosso bom desenvolvimento e 
crescimento.

A ingestão de leite e produtos láteos, 
reforça os nossos corpos e mentes para 
todas as atividades, cumprindo a função 
de providenciar uma recarga de energia 
adequada e uma quantidade significa-
tiva de cálcio, proteína, iodo, vitaminas 
e minerais essenciais que são promoto-
res de um são desenvolvimento.

Sobre este tema vimos alguns vídeos 
e ouvimos histórias dos irmãos Copinho 
e Copão. Também fizemos diversas ati-

vidades que colocámos num Painel da 
parede da sala e onde tirámos algumas 

fotografias para assinalar este dia. 
Por fim recebemos o DIPLOMA DE 

PARABÉNS, porque todos nós desco-
brimos os nutrientes booooons do leite!!

A Turma B da Escola Básica de Vila Nova do 
Ceira também comemorou o Dia Mundial do Leite 
Escolar, para tal fizeram a receita das Waflles e 
todos adoraram a experiência.

No dia 1 de outubro comemorou-se o Dia 
Mundial da Música. Esta data foi estabelecida 
em 1975 pelo International Music Council, uma 
instituição fundada em 1949 pela UNESCO, que 
agrupa diversos entidades e individualidades do 
mundo da música.

Este dia é assinalado com o a finalidade de 
se promover a arte musical em todos os seto-

res da sociedade, difundir a variedade musical 
e os ideais da UNESCO, como a paz e amizade 
entre as pessoas, a evolução das culturas e a 
troca de experiências.

De modo a assinalar esta efeméride, na Es-
cola sede do Agrupamento decorreram vários 
momentos musicais ao longo do dia no seu ex-
terior. 

No mês de outubro as psicólogas 
Joana Marta Simões e Marta Castro 
desenvolveram um trabalho de pro-
ximidade com os alunos do Agrupa-
mento com vista à avaliação global 
do bem-estar psicológico após o lon-
go período de confinamento. 

Considerando a necessidade de 
prestar atenção a sinais de alerta 
relativos a vivências pessoais esco-
lares com caráter negativo foi imple-
mentada uma estratégia de partilha 
de experiências nas turmas do pri-
meiro ciclo. Os meninos e meninas 
apreciaram a visita das técnicas, que 
simbolizou o regresso a atividades 
que são habitualmente apreciadas 
e muito participadas pelas crianças. 
O regresso às rotinas escolares foi 
abordado também nesta sessão. 

No segundo e terceiro ciclo este 
trabalho, com características dife-
rentes, dada a idade e momento da 
vida escolar dos alunos, foi realizado 
pelos diretores de turma em estreita 
articulação com as psicólogas. 

Se queres conhecer o passado, 
examina o presente que é o resulta-
do; se queres conhecer o futuro, exa-
mina o presente que é a causa. 

(Confúcio, filósofo chinês)

Joana Marta 
Marta Castro 
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Semana da Alimentação na EB de Vila Nova do Ceira- 12 a 16 de outubro de 2020

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado no 
dia 16 de outubro de cada ano para comemorar 
a criação em 1945 da Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). 
O objetivo do Dia Mundial da Alimentação é cons-
ciencializar o conjunto da humanidade sobre a 
difícil situação que enfrentam as pessoas que 
passam fome e estão desnutridas, e promover em 
todo o mundo a participação da população na luta 
contra a fome. Todos os anos, mais de 150 países 
celebram este evento. O Dia Mundial da Alimenta-
ção foi celebrado pela primeira vez em 1981.

Também na EB de Vila Nova do Ceira se falou 
muito de alimentação saudável em toda a sema-

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
A semana da Ali-

mentação foi intensa-
mente vivenciada por 
todas as crianças e 
decorreu do dia 12 a 
16 de outubro.

As crianças inte-
riorizaram hábitos e 
regras de uma ali-
mentação saudável, e 
também ficaram a sa-
ber quais os alimen-
tos que devem sem-
pre comer e aqueles 
que não se devem 
comer.

As atividades reali-
zadas em contexto de 

sala de aula foi motivo 
de alegria, satisfação 

e de novas aprendi-
zagens, pois ouviram 

histórias, aprenderam 
canções e realizaram 

outras atividades mui-
to interessantes.

ENTREGA DOS DIPLOMAS DE QUADRO DE MÉRITO, HONRA
CÍVICO E DISTINÇÃO DE SUCESSO
Devido à situação pandémica que estamos a vi-

ver, o Agrupamento de Escolas de Góis, este ano, 
não realizará a habitual Cerimónia de entrega dos 
diplomas de Quadro de Mérito, Quadro de Hon-
ra 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 será efetuada turma a 
turma e por Escola, nos dias 29 e 30 de outubro 
de 2020. Aos alunos que já não se encontram na 
Escola, os Encarregados de Educação serão con-
tactos a fim de se definir o modo de terem acesso 
aos certificados e prémios.

Anexamos as listagens dos alunos premiados.
Parabéns a Todos!
A Diretora do Agrupamento
Cristina Martins

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-
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

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.

Dada a situação atual, os Certificados serão 
entregues durante o mês de outubro, em contexto 
de aula.

Góis, 20 de setembro de 2020
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.

Dada a situação atual, os Certificados serão 
entregues durante o mês de outubro, em contexto 
de aula.

Góis, 20 de setembro de 2020

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.

Dada a situação atual, os Certificados serão 
entregues durante o mês de outubro, em contexto 
de aula.

Góis, 20 de setembro de 2020
A Diretora do Agrupam,ento de Escolas de Góis

Cristina Maria dos Santos Martins

na. Cantámos algumas das canções que se en-
contram nos links que aqui colocamos, para quem 
as quiser ouvir. São muito engraçadas e ensina-
ram-nos muitas coisas.

CANÇÕES
- SALADA DE FRUTAS (pela prof Alda Casquei-

ro Fernandes) - https://youtu.be/o1XTvJ7ATzA
- UMA BOA ALIMANTAÇÃO (pela prof 

Alda Casqueiro Fernandes) - https://youtu.be/
v1wQhPApZT4

- COMER BEM OU COMER MAL - https://pin.
it/3JilcIX

- CANÇÃO DA ALIMENTAÇÃO - https://youtu.
be/fWrwGuWBx_0 

- CANÇÃO ALIMENTAÇÃO KARAOKE - https://
youtu.be/mwa21tmH--Q

- EU GOSTO DE SOPA - https://youtu.be/
rxZASypKyXU 

- GIRA A RODA (da alimentação) - https://youtu.
be/WfTi3rgXpZA

Fizemos trabalhos muito bonitos, ouvimos e le-
mos contos sobre alimentos e alimentação saudá-
vel e no dia 16 de outubro, sexta-feira, confecioná-
mos doce de abóbora com a professora Helena e 
os meninos da Turma B. Lemos a receita, decorá-
mos os frascos, coreografámos algumas canções. 
Foi muito divertido e gostámos muito.


