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DIA DE S. VALENTIM

Eis que chega a edição de fevereiro do nosso Passo a Pas-
so…

A mesma retrata diversas efemérides assinaladas pela sua 
importância, bem como algumas das atividades desenvolvidas 
no final de janeiro e durante o mês de fevereiro, nomeadamen-
te o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 
o Inverno, o Dia da Internet Segura, o Dia de S. Valentim e a 
Comemoração do Carnaval assinalado de duas formas: no dia 
16 de fevereiro com um pequeno Desfile pela Escola de Aco-
lhimento e com o Concurso de Disfarces/Fantasias/Máscaras, 
que contou com a participação de 29 crianças/jovens dos diver-
sos níveis de ensino. 

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leitu-
ras, em casa e ao quentinho!

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

Anualmente, no dia 27 de janeiro assinala-se o dia internacio-
nal em memória das vítimas do Holocausto, pois foi neste dia 
em 1945 que teve lugar a libertação do principal campo de con-
centração nazi, Auschwitz, localizado na Polónia, pelas tropas 
da União Soviética. 

Este dia foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
através da Resolução 60/7, de 1 de dezembro de 2005.

Em diversos países do mundo, incluindo Portugal, diversas 
ações são desenvolvidas com a finalidade fazer com que o hor-
ror nazi não caia no esquecimento e não se repita.

Os alunos da Turma B de Vila Nova do Ceira e a sua profes-
sora comemoraram o Inverno. Para tal, desenvolveram diversas 
atividades na sala de aula que consistiram em relembrar a data 
de início e de fim desta estação do ano e os seus efeitos na 
Natureza e nas pessoas. No final, cada um produziu um cartaz 
alusivo ao tema, que foi afixado na sala de aula. 

Foi um momento bastante enriquecedor!

No dia 16 de fevereiro de 
2021, terça-feira, na Escola 
Básica de Góis (Escola de 
Acolhimento), comemorou-
-se o dia de Carnaval man-

tendo-se os devidos cuidados 
e regras, derivado à pandemia 
que estamos a viver.

Apesar das circunstâncias, o 

momento foi vivido com gran-
de alegria e animação.
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A Chegada do Inverno

Quando o inverno chegou, resolveu 
soprar as folhas que o outono deixa-
ra no chão. Era um grande soprador. 
Soprou tanto, que outras folhas caíram 
e o inverno culpou o outono de todo 
aquele desmazelo:

- É impossível ter uma terra arruma-
da com um outono tão pouco cuidado-
so – disse, enquanto soprava. – Se eu 
fosse assim, a pobre primavera teria de 
trabalhar até ao verão para limpar a ter-
ra de tanta folha caída!

Depois, deixou de soprar e resolveu 
fazer frio, um frio muito forte, para mos-
trar que era inverno.

As portas ficaram trancadas, nos la-

res acenderam lareiras, as pessoas 
vestiram roupas pesadas, os bichos 
não saíram das tocas, e o inverno, que 
era muito distraído, comentou:

- As ruas e as estradas estão quase 
desertas, até parece que é inverno.

Depois, soltou uma gargalhada que 
parecia um trovão e acrescentou:

- Essa é boa. Já me tinha esquecido 
de que o inverno sou eu!

Sidónio Muralha
In Sou Português – Leituras do 4º 

ano de Leonel M. Costa, Editora A Edu-
cação Nacional, p. 46.

DIA DA INTERNET SEGURA

DIA DE S. VALENTIM

No dia 9 de fevereiro assinalou-se o 
dia da internet segura, que tem por fi-
nalidade promover a utilização segura 
da internet por todas as pessoas, in-
clusive as crianças e jovens, que estão 
bastante expostos a riscos nesta forma 
de comunicação.

Neste sentido, relembram-se algu-
mas regras ao utilizar-se a internet:

«- Criar uma password forte e segu-
ra;

- Mudar de password de 6 em 6 me-

ses;
- Não ligar todas as contas entre si;
- Não repetir passwords entre contas;
- Fazer compras somente em sites 

seguros (“https”) e no computador pes-
soal;

- Atualizar antivírus e restante softwa-
re do computador;

- Limpar a cache do computador;
- Proteger a rede sem fios de inter-

net com password segura.» (in https://
www.calendarr.com/portugal/dia-inter-
nacional-da-internet-segura/)

«Diz a lenda, que, por alturas do séc. 
III, o imperador Cláudio II, querendo 
constituir um poderoso exército roma-
no, decidiu proibir, temporariamente, 
a celebração de casamentos para ga-
rantir que os jovens se concentrassem 
mais facilmente na vida militar e bata-
lhas a travar.

Todavia, o bispo Valentim contrariou 
as ordens e continuou a celebrar casa-
mentos, na clandestinidade. A afronta 
à vontade do Imperador levou a que 
Valentim acabasse preso e condenado 
à morte.

Até à sua execução, foi recebendo 
flores e bilhetes (o que explica a troca 
de postais, cartas e presentes, hoje em 
dia) enviados por anónimos como de-
monstração de apoio e consideração 
pela sua atitude.

A filha do carcereiro de Valentim, que 
era cega, movida pela curiosidade, terá 
pedido para o visitar e, mal se aproxi-

mou dele, recuperou a visão. Ambos se 
apaixonaram um pelo outro. Numa car-
ta escrita à sua amada, o bispo ter-se-
-á despedido com a expressão “do seu 
Valentim”, que ainda é usada na língua 
inglesa (“valentine”) para designar na-
morado.

Mas esta história não teve um final fe-
liz: ainda segundo a lenda, a ordem de 
execução dada pelo imperador Cláudio 
foi cumprida e Valentim acabaria por 
ser decapitado num 14 de fevereiro de 
finais dos anos 200 (séc. III).

Devido à indefinição e à falta de fac-
tos históricos comprovados para além 
de qualquer dúvida, a Igreja Católica 
não celebra oficialmente esta data. 
Não é por isso, no entanto, que o Dia 
de São Valentim, dia dos namorados, 
14 de fevereiro, deixa de ser festeja-
do em todo o mundo, tendo passado 
a fazer parte das tradições nacionais. 
(…)».

Comemoração do
Dia de Carnaval

Está um frio
de Rachar!

Se para a rua for brincar
E as luvas não levar
Chego a casa e digo à mãe
Está um frio de rachar!

Vejo o rio a gelar
Ouço o vento a soprar,
O papá bem me avisou
Está um frio de rachar!

No telhado estou a ouvir
A chuvinha a cair
O inverno está a chegar          BIS
Está um frio de rachar!

Letra: Marco Bento
Música: Luís Matos / Ricardo Monteiro
In Comemorações em 26 Canções das Edições Convite à Música
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Concurso de Disfarces/Fantasias/Máscaras 2021 – Educação Pré-Escolar

Na sequência da publicação do Regulamen-
to, participaram no Concurso 9 crianças/famí-
lias da Educação Pré-Escolar, felicitando-se 
todos pela sua participação, empenho e cria-
tividade.

Concurso de Disfarces/Fantasias/Máscaras 2021 – 1º Ciclo
Na sequência da publicação do Regula-

mento, participaram no Concurso 17 crian-
ças/famílias do 1º Ciclo, felicitando-se todos 
pela sua participação, empenho e criativida-
de.

Divulgamos todas as Fantasias para conhe-
cimento de toda a Comunidade e o resultado 
final da votação do Júri.

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES 
E AOS PREMIADOS!

Tal como anunciado no Regulamento do 
Concurso, todos os participantes receberão um 
diploma de participação. 

Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares por 
nível de ensino. 

Dadas as circunstâncias do momento, os di-
plomas e prémios serão entregues aquando o 
regresso ao ensino presencial.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins      
23-02-2021

1.º Prémio - “Princesa da Peralta” -Educação Pré-
-Escolar

1.º Prémio - “A Rainha” - 1.º Ciclo 1.º Prémio - “Robot Recicla” -1.º Ciclo 2.º Prémio - “A Sereia Carol do Ceira” -1.º Ciclo

2.º Prémio - “Princesa das Flores” -1.º Ciclo

5.º Prémio - “Borboleta” --Educação Pré-Escolar
6.º Prémio - “Cubo Mágico” --Educação Pré-

-Escolar 7.º Prémio - “Gato” - -Educação Pré-Escolar 7.º Prémio - “Gata” --Educação Pré-Escolar

2.º Prémio - ”Robo” - Educação Pré-Escolar

3.º Prémio - “A Sereia” --Educação Pré-Escolar

4.º Prémio - “Lego Reciclado”  --Educação Pré-
-Escolar5.º Prémio - “Pirata”  --Educação Pré-Escolar

Divulgamos todas as Fantasias para conhe-
cimento de toda a Comunidade e o resultado 
final da votação do Júri.

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPANTES 
E AOS PREMIADOS!

Tal como anunciado no Regulamento do 
Concurso, todos os participantes receberão um 
diploma de participação. 

Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares por 
nível de ensino. 

Dadas as circunstâncias do momento, os di-
plomas e prémios serão entregues aquando o 
regresso ao ensino presencial.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins      
23-02-2021
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Concurso de Disfarces/ Fantasias/ 
Máscaras 2021  – 3º Ciclo e Adultos
Na sequência da publicação do Regula-

mento, participaram no Concurso dois alunos/
famílias do 3º Ciclo, felicitando-se todos pela 
sua participação, empenho e criatividade.

mento de toda a Comunidade e o resultado 
final da votação do Júri.

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPAN-
TES E AOS PREMIADOS!

Tal como anunciado no Regulamento do 

3.º Prémio - “Mulher Maravilha” -1.º Ciclo

6.º Prémio - “Robot da Esperança” -1.º Ciclo

10.º Prémio - “Pescador” - 1.º Ciclo

12.º Prémio - “Tema Livre” -1.º Ciclo

12.º Prémio - “Girafa” -1.º Ciclo 1.º Prémio - “Rapariga da Floresta”  - 3º Ciclo 2.º Prémio - “Kiko das Arábias” - 3º Ciclo 1.º Prémio -”Fato de Astronauta” - 2.º Ciclo

4.º Prémio - “Dino Eco +”  -1.º Ciclo

7.º Prémio - “Arco-Iris”  - 1.º Ciclo

11.º Prémio - “Raposa Colorida” - 1.º Ciclo

4.º Prémio - “Senhora do Peixe” - 1.º Ciclo

8.º Prémio - “Marysol” -1.º Ciclo

11.º Prémio - “A Mimo” - 1.º Ciclo

9.º Prémio - “Arco-Iris” - 1.º Ciclo

5.º Prémio - “Lego” -1.º Ciclo

Concurso 
de Disfarces/
Fantasias/
Máscaras 
2021– 2º Ciclo
Na sequência da publicação do Regula-

mento, participou no Concurso uma aluna/
família do 2º Ciclo, felicitando-se todos pela 
sua participação, empenho e criatividade.

mento de toda a Comunidade e o resulta-
do final da votação do Júri.

PARABÉNS A TODOS OS PARTICIPAN-
TES E AOS PREMIADOS!

Tal como anunciado no Regulamento do 
Concurso, todos os participantes receberão 
um diploma de participação. 

Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares 
por nível de ensino. 

Dadas as circunstâncias do momento, os 
diplomas e prémios serão entregues aquan-
do o regresso ao ensino presencial.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Mar-
tins

23-02-2021

Concurso, todos os participantes receberão 
um diploma de participação. 

Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares por 
nível de ensino. 

Dadas as circunstâncias do momento, os di-
plomas e prémios serão entregues aquando o 
regresso ao ensino presencial.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins
23-02-2021
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