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Mês da Prevenção 
dos Maus-Tratos

Semana das Leituras e Encontros 
Com as Artes 2021do Agrupamento 
de Escolas de Góis

PRIMAVERA 

HORA DO CONTO 
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

Nesta Edição do mês de maio são retratadas diversas atividades 
que se desenvolveram nos meses de abril e maio, das quais destaca-
mos a sensibilização da Comunidade Educativa para a Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância; a Semana das Leituras e Encontros com as 
Artes 2021, no nosso Agrupamento; a Hora do Conto; a Comemora-
ção do Dia da Mãe, elaborando-se mensagens alusivas e surpresas; 
o desenrolar do Primeiro Concurso de Leitura em Voz Alta, que foi um 
sucesso, pelo empenho dos nossos participantes; a produção textual 
elaborada por alguns alunos no Apoio Educativo; o cultivo da Horta 
Biológica na Escola Básica de Alvares; e, a Comemoração do Dia da 
Família, nos estabelecimentos de ensino. Neste âmbito, também fo-
ram apresentadas pela CPCJ em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas de Góis, diversas sugestões de atividades a desenvolver em 
família.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras, 
com muita saúde!

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

Em tempo de pandemia não é fá-
cil a promoção de eventos que pos-
sam interessar e motivar os alunos 
para leitura, nem cativá-los para a 
contemplação de manifestações ar-
tísticas. No entanto, quando existe 
a boa vontade da equipa diretiva do 
Agrupamento de Escolas de Góis e 
da Biblioteca Escolar, adaptam-se 
as atividades ao regime de exceção 
que vivemos em termos de saúde 
pública.

Para manter o isolamento ne-
cessário de todos os grupos-turma 
e observar as regras do Plano de 
Contingência do AEG, preparamos 
a “Semana das Leituras e Encontros 
com as Artes” em moldes diferentes, 
de 21 a 29 de abril.

No âmbito da leitura, a “Feira do 
Livro” disponibilizada na BE/CRE 
da escola-sede e nas Escolas Bá-
sicas de Alvares e de Vila Nova do 
Ceira, foi um sucesso pela varieda-
de de obras para todos os grupos 
etários, em grande parte promovido 
pela motivação dos(as) docentes 
para a importância da leitura. Alu-
nos, docentes e assistentes opera-
cionais adquiriram 237 livros, o que 
globalmente representa o interesse 
da esmagadora maioria da comuni-
dade escolar. Durante as visitas dos 
grupos de alunos ao certame, foram 
presenteados com vídeo-histórias 
contadas pelos colegas no âmbito do 
“1º Concurso de Leitura em Voz Alta 
do AEG”, que muito apreciaram. Os 
alunos da Educação Pré-escolar e 
do 1º CEB ainda usufruíram da ses-
são mensal da hora do conto “Conta-
-me Histórias!”, promovida pela equi-
pa da BE/CRE em articulação com 
as respetivas docentes.

Na vertente artística, houve opor-
tunidade de contemplar a exposição 

No Centro Escolar de Alvares, 
durante o mês de abril, comemo-
ramos o Mês da Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância.

Ao longo deste período de 

tempo, desenvolveram-se diver-
sas atividades desde a explora-
ção textual, a redação de men-
sagens e a elaboração de laços 
azuis.

continua pág. 2
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Semana das Leituras e 
Encontros Com as Artes 2021 do 
Agrupamento de Escolas de Góis

Primavera 

HORA DO CONTO 
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

Dia da Família

Dia da Mãe

Dia da Mãe

Na Primavera há flores, sol, erva e andorinhas,
há borboletas nas flores,
pássaros a cantar,
folhas nas árvores,
e crianças a brincar.
Há frutos a nascer,
que nós vamos comer.
Vamos passear à serra, 

de “Op-Art” da autoria de José 
Neves, ex-docente da nos-
sa escola, tendo os visitantes 
apreciado de sobremaneira, o 
rigor e delicadeza dos traba-
lhos, o efeito de ilusão ótica e a 
extrema complexidade geomé-
trica dos trabalhos expostos.

A comunidade escolar assis-
tiu, também, aos programas de 
extensão educativa do CINANI-
MA JÚNIOR – Festival Interna-
cional de Cinema de Animação 
de Espinho, tendo sido apre-
sentadas treze curtas metra-
gens divididas pelos programas 
destinados a crianças e a ado-
lescentes, em catorze sessões 
projetadas em cada sala de 
aula. Pelas diferentes técnicas 
de animação e mensagens vei-
culadas, esta mostra granjeou 
o interesse dos espectadores 
de todos os níveis de ensino e 
adultos envolvidos.

José Carlos Santos | PB-
-AEG

ver as alfaces no quintal, 
e plantar árvores.

Texto construído pelas crianças da EPE 
de Vila Nova do Ceira

No Centro Escolar de Alva-
res, no dia 29 de abril, tivemos 
uma visita muito especial. A 
Apicultora Clara, veio à nossa 
escola contar uma história “O 
ciclo do Mel” e explicar-nos 
como é a sua profissão. Con-
tou-nos também como é a vida 
na colmeia e o ciclo das abe-
lhas. Esta atividade foi realiza-
da em articulação com a Biblio-
teca Escolar, “A hora do conto”.

Agradecemos à Professora 
Clara Garcia, a sua disponibili-
dade e simpatia.

Foi um dia muito divertido.

No Centro Escolar de Alva-
res, comemorámos o Dia da 
Mãe.

Nos dias anteriores a esta 

efeméride, decorámos um sa-
bonete, que colocámos num 
saquinho de tule. Seguidamen-
te, produzimos algumas men-

Na disciplina de Cidadania e Desen-
volvimento, no âmbito do Domínio de 
Empreendedorismo, foram trabalhadas 
atitudes com o intuito de fomentar uma 
cultura favorável à aquisição de conhe-
cimentos e ao desenvolvimento de atitu-
des, capacidades e valores promotores 
do espírito empreendedor, nomeada-
mente, criatividade e inovação. Assim, 
a docente desta disciplina, a professora 
Aida André, lançou o desafio aos alunos 
do 6º A, do Agrupamento de Escolas de 
Góis, de construírem o seu próprio pre-
sente para oferecerem no Dia da Mãe, 
sugerindo que elaborassem um quadro 
utilizando o que a natureza de Góis lhes 
oferecesse. Assim sendo, com pedras 
do rio Ceira e alguns ramos de árvores, 
como se pode constatar nas fotos em 
anexo, os alunos elaboraram belos qua-
dros, que ofereceram às mães.

Tendo contado com a empenhada co-
laboração de todos, a atividade decorreu 
de forma bastante positiva e os objetivos 
definidos para esta atividade foram cum-
pridos.

sagens para a Mãe. 

As nossas mamãs gostaram 
muito da surpresa!

No Centro Escolar de Alvares, a Educação Pré-Escolar e o 1º 
Ciclo comemoraram o Dia da Família.

Para tal, os meninos elaboraram diversos trabalhos, nomea-
damente alguns cartazes, que colocaram na entrada da escola.

As atividades foram desenvolvimento com muito empenho e 
gosto.

continuação da pág. 1



3PASSO A PASSO
30 de maio

CLUBE DE ARTES
DIA DA MÃE

LAÇO AZUL – 5ºA

Horta Biológica

No âmbito da comemora-
ção do Dia da Mãe, os alunos 
do Clube de Artes quiseram 
elaborar uma lembrança para 
oferecer às suas Mães. Nesse 
sentido, construíram um pos-
tal, aplicando as técnicas de 
recorte, dobragem e colagem, 
decorando-o criativamente e 
com todo o carinho, pois era 
para a SUA MÃE. 

O Dia da Mãe é uma data 
comemorativa que, no nosso 
país, se celebra no primeiro 
domingo do mês de maio. Esta 
é uma data especial de home-
nagem a todas as mães e ser-
ve para reforçar e demonstrar 
o amor dos filhos pelas suas 
mães. Neste dia é costume os 
filhos oferecerem presentes às 
suas mães de modo a mostra-
rem o quanto gostam delas e 
agradecerem todo o seu amor 
e dedicação.

Os nossos alunos do Clube 
de Artes demonstraram empe-
nho e entusiasmo na realiza-
ção desta atividade que decor-
reu de forma positiva.

A Docente Dinamizadora 
do Clube de Artes: Madalena 
Meco

No âmbito da proposta apre-
sentada pela Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens de 
Góis, para nos associarmos às 
comemorações que assinalam 
o mês de abril como o Mês In-
ternacional da Prevenção dos 
Maus -Tratos na Infância e em 
resposta ao repto lançado pela 
Diretora de Turma do 5º A, um 
grupo de docentes destes alu-
nos, atendendo à importância 
da temática e da exploração 
da mesma, propuseram-se a 
dinamizar um conjunto de ati-
vidades que culminaria com a 
construção individual do Laço 
Azul, símbolo desta campanha.

Nessa sequência sugeriram 
que os alunos elaborassem 
trabalhos alusivos a esta co-
memoração articulando diver-
sas disciplinas: Cidadania e 
Desenvolvimento - conhecer 
os Direitos Humanos para agir 
(Direitos da Criança), tendo 
discutido esta problemática; Di-
reção de Turma - procederam 
à análise/reflexão sobre a His-
tória do Laço Azul; Português, 
cada aluno escreveu uma frase 
alusiva ao tema; Educação Mu-
sical - interpretaram um tema 
com os Direitos das Crianças 
e em Educação Visual - cada 

aluno criou um laço azul, de-
corado com a aplicação de tex-
turas visuais, onde colocaram 
a frase construída. O projeto 
desenvolvido culminou com a 
exposição dos laços azuis num 
painel colocado na entrada da 
Escola, de modo a divulgar a 
importante mensagem da pro-
blemática dos Maus Tratos na 
Infância.

Este projeto tinha como ob-
jetivos: Conhecer os direitos 
humanos, nomeadamente os 
consagrados na Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos e na convenção sobre os 
Direitos da Criança; Reconhe-
cer os Direitos Humanos como 
inalienáveis, indivisíveis, inter-
dependentes e universais; En-
tender que os direitos humanos 
implicam deveres e responsabi-
lidades individuais e coletivas; 
Conhecer a História do “Laço 
Azul”; Português - escrever fra-
ses, com correção, de acordo 
com a finalidade comunicativa.

Este trabalho foi desenvolvi-
do no âmbito da Flexibilização 
Curricular, com áreas de con-
fluência de trabalho interdisci-
plinar e ou de articulação cur-
ricular (Domínios de Autonomia 
Curricular), nomeadamente 

No âmbito da disciplina de Inglês do 1º Ciclo, os alunos estão 
a desenvolver a atividade Pen-friend (correspondência à distân-
cia via carta), que consiste no envio de cartas manuscritas, em 
inglês, de acordo com os conteúdos em estudo, para alunos da 
Escola do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria, 
Cantanhede, ao cuidado da docente Diana Madureira (GR 120).

Os alunos têm participado nesta iniciativa com bastante en-
tusiasmo.

Parabéns!

PRODUÇÃO 
DESENVOLVIDA NA
DISCIPLINA DE
INGLÊS DO 1º CICLO

M… de Mãe, 
a minha Mãe!

A minha mãe é 
bonita! 

A mãe gosta de 
mim!

Em casa a mãe 
joga comigo às es-
condidas, à apanha-
da e aos bichinhos.

A minha mãe brin-
ca comigo às cozi-
nheiras e aos poli-
cias e ladrões.

Eu gosto muito da 
minha mãe…

A mãe dá-me cre-
pes e gelados de 
morango docinhos. 
(Carminho)

A minha mãe... 
também é bonita!

A minha mãe tem 
cabelos castanhos e 
olhos pretos.

A minha mãe faz 
a comida, o frango e 
as batatas.

A minha mãe lim-
pa a casa, a cozinha 
e o quintal.

A mãe é minha 
amiga, dá-me as 
coisas todas que eu 
quero. (Mohamad)

Nós gostamos 
muito da mãe... 

Mas, também 
gostamos muito do 
pai. (Carminho e 
Mohamad)

(Texto elaborado 
oralmente na ses-
são de Apoio Educa-
tivo com os alunos 
Carminho e Mohamad, da TA da EB Góis, no dia 30 de abril. As 
imagens resultam do trabalho desenvolvido em contexto de sala 
de aula pela docente titular de turma.) 

Na passada sexta-feira, dia 
14 de maio, demos continui-
dade ao nosso projeto da hor-

com as disciplinas acima men-
cionadas, tendo contado com 
a empenhada colaboração de 
todos, a atividade decorreu de 
forma bastante positiva e os 
objetivos definidos para esta 

atividade foram cumpridos.

As Professoras Dinamizado-
ras: Aida André, Carla Carva-
lho, Cláudia Carvalho e Mada-
lena Meco

ta biológica. Neste sentido, os 
meninos da Educação Pré-Es-
colar e do 1º Ciclo semearam 

e plantaram: girassóis, cravos 
poetas, uma roseira, feijões e 
abóboras.

As crianças aderiram como 
costume com entusiasmo a 
esta atividade.
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Abecedário de palavras bonitas…

Se eu fosse…

1.º Concurso de Leitura em Voz Alta Calendário dos Afetos Familiares

A…  de amor, de amigos e de aprender! 
B… de bondoso, de bonito e também de borboleta!
C… de carinhos para ti!
D… de divertido, de Deus e de dente para a fada dos dentes.
E …de esquilo, que é o meu nome de escuteiro.
F…   de família e de flor...
G… de gostar e de gata, a minha chama-se Princesa.
H… de herói e de histórias de encantar.
I… de inteligente e de ilha…  
J… de joaninha e de janela para espreitar para a rua. 
L… de linda e de lápis para escrever e desenhar.
M…de mãe, de mundo e de mochila que leva os livros para a escola.
N… de novo e de nariz que dá para cheirar as flores.  
O…de olhos, que nos ajudam a ver tudo…
P… de pai, de príncipe e de panda também...
Q… de querido e quente, porque eu gosto do banho quentinho.
R… de Rui porque é o nome do meu avô.
S… de simpático…
T… de ternura e de tinta porque eu gosto de pintar 
U… de ursinho fofo e de uvas que eu gosto de comer.
V… de vida e de viola que eu quero aprender a tocar …
X… de xarope que faz bem quando estamos doentes
Z… de zebra que parece uma passadeira.

(Texto elaborado na sessão de Apoio Educativo, com o contributo oral dos alunos Afonso, César, Inês, Mariana, do 2ºano da TB da EB Góis, no dia 18 de maio. Ilustrações dos autores).

Se eu fosse arco-íris…
Podia dar cor ao mundo inteiro e iluminar o pla-

neta terra. (Inês),
e eu deixava os meninos aproximarem-se de 

mim e nunca fugia deles. (Paulo) 
Se eu fosse sol…
Brilhava com força e dava muita luz às plantas 

e a todos os seres vivos. (Paulo)
Se eu fosse fogo…não queimava o nosso 

país. (Inês) 
Se eu fosse nuvem…
podia voar no céu e ver os meninos e as meni-

nas a brincar na terra e até podia transformar-me 
numa bola de algodão para as crianças jogarem. 
(Inês)

Se eu fosse super-herói…
salvava o mundo (Inês) e ajudava os idosos 

sempre que necessário…(Paulo)
Se eu fosse adulto…
comprava gelados para todos os meninos do 

mundo ficarem felizes. (Mafalda) 
Se eu fosse presidente…

mandava embora a pobreza e dava comida e 
casa a todas as pessoas pobres. (Zulmira)

Se eu fosse mágico…
mandava o vírus para a China. (Paulo)  

(Texto livre elaborado na sessão de Apoio 
Educativo, com o contributo oral dos alunos Inês, 
Paulo, Mafalda, Zulmira, do 3ºano da TC da EB 
Góis, no dia 6 de maio. Ilustração montagem de 
imagens).

Os registos de ví-
deo do 1º Concurso 
de Leitura em Voz 
Alta do Agrupamento 
de Escolas de Góis, 
foram apresentados 
e muito apreciados 
na BE/CRE da EB de 
Góis durante a Sema-
na das Leituras e En-
contros com as Artes 
2021, tendo sido tam-
bém apresentados 
nos dias 28 e 29 de 
abril, respetivamente 
nas escolas básicas 
de Alvares e de Vila 
Nova do Ceira.

Concorrentes parti-
cipantes:

1º CEB
Ana Filipa Pinto    4º 

ano      EB Góis
Inês Daniela Si-

mões    3º ano    EB 
Góis

Lara Neves     3º 
ano    EB Alvares

Lourenço Serra Ba-
rata     3º ano    EB 
Góis

Maria Inês      3º 
ano      EB Alvares

Matilde Rosa      3º 
ano     EB Góis

2º CEB
(sem concorrentes)

3º CEB
Andreia Filipa Mo-

reira    9ºB     EB Góis

Góis, 28 de abril de 2021
O Júri:      Docente de Português – Clara Garcia
                  Elemento da Direção do AEG – Cristina Martins
                  Elemento da BE/CRE – José Santos

Apreciação das prestações de Leitura em Voz Alta

Deixamos aqui al-
gumas sugestões que 
podem sempre reali-
zar em família: 

Preparem o jantar 
juntos (cozinhar, pôr 
a mesa, …).

Estejam juntos a pre-
parar o jantar. Dividam 
as tarefas: cortar legu-
mes, pôr a mesa, etc…

Dia Internacional 
do Brincar 

Joguem algo dife-
rente em família.

Este dia relembra 
que o brincar é um 
direito (artigo 31º da 
Convenção sobre os 
Direitos da Criança 
das Nações Unidas) e 
uma alegria essencial 
para pessoas de todas 
as idades. O brincar 
traz vantagens como a 
diversão, a educação, 

o aumento da concen-
tração, criatividade, ex-
ploração e convivência.

No dia 28 e ao lon-
go da última semana 
de maio (a semana do 
brincar) realizam-se 
atividades onde a pala-
vra de ordem é brincar. 
Entre outras atividades 
pode-se:

• Jogar jogos tradi-
cionais ao ar livre;

• Reunir pais, filhos 
e avós nos mesmos 
jogos;

• Pegar nos brinque-
dos da criança e brin-
car com ela.

Façam um Tik Tok 
ou foto em família. 
Partilhem no Face-
book da CPCJ de 
Góis.

Decidam um tema a 
tratar e façam um Tik 

Tok em família. Os mais 
novos podem ajudar.

Em alternativa po-
dem tirar uma fotogra-
fia familiar.

Assistam a um fil-
me em família.

Em família, decidam 
que filme vão assistir 
(seja na TV, um vídeo 
ou online). Apreciem 
esse tempo juntos.

Dia dos Irmãos
Escreve ao teu/tua  

irmão/irmã do coração 
uma mensagem sobre 
a importância que ele/a 
tem para ti.

O principal objetivo 
da data é relembrar a 
importância que os ir-
mãos têm na formação 
pessoal de todos os 
indivíduos, celebrando 
e homenageando os 

irmãos. Irmãos fazem 
parte da história pes-
soal de quem os têm, 
em grande parte das 
vezes partilham memó-
rias de infância e são 
os primeiros amigos.

O Dia dos Irmãos, 
a 31 de maio, é a ce-
lebração que encerra 
aquele que é conside-
rado o Mês da Família.

(in https://www.ca-
lendarr.com/portugal/
dia-dos-irmaos/)

Escreva uma peque-
na mensagem ao seu 
irmão / irmã do dizen-
do-lhe como ele ou ela 
é importante para ti.

Mesmo que seja 
filho/filha única, há al-
guém com que se iden-
tifica mais, que gosta 
como um/a irmão/ã.

Envie-lhe uma men-
sagem.


