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1º CONCURSO DE 
LEITURA EM VOZ ALTA 
DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE GÓIS 
ALARGAMENTO DO PRAZO

Já conhecemos a Inês!

O CICLO LUNAR E AS FASES DA LUA

O CARÁTER ÁCIDO-BASE DE MATERIAIS 
DO QUOTIDIANO

Eis que chega a edição de março do nosso Passo a Passo…
Esta Edição retrata algumas atividades desenvolvidas durante o 

Ensino @ Distância, bem como a comemoração de diversas efemé-
rides que foram assinaladas no mês de março, tais como: as ações 
no âmbito da Física-Química e Clube da Ciência Viva, os trabalhos 
desenvolvidos na Educação Artística no 1º Ciclo, a edição do Concur-
so Nacional de Leitura, a entrega de livros às crianças do 1º Ciclo, a 
entregue de Certificados e Prémios aos alunos que participaram no 
Concurso de Fantasias/Disfarces/Máscaras 2021, a comemoração do 
Dia do PI e do Dia do Pai, a celebração da Primavera e do Dia Mundial 
da Árvore e da Poesia. Nesta edição também se divulga o Primeiro 
Concurso de Leitura em Voz Alta, pelo que apelamos à participação 
de todos.

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

Foi com grande alegria que todos 
os alunos do 1º Ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Góis recebe-
ram, nos dias 16 e 17 de março, um 
exemplar do livro “Inês - a inventora 
de profissões”, oferecido pela CIM 
Região de Coimbra, através da Rede 
Intermunicipal de Bibliotecas da Re-
gião de Coimbra e da Rede de Biblio-
tecas de Escolares.

Este gesto, que visa sobretudo a 

promoção das competências de lei-
tura, também se relaciona com o 14º 
Concurso Nacional de Leitura, em que 
esta obra de Pedro Seromenho e Zita 
Pinto foi a escolhida para os alunos 
do 1.º ciclo no âmbito da fase inter-
municipal, que decorrerá no dia 16 de 
abril de 2021, e que conta com a or-
ganização da Biblioteca Municipal da 
Mealhada.

O Agrupamento de Escolas de Góis 

enaltece e agradece esta ação no âm-
bito do projeto “Realiza.te”, cofinan-
ciado pelo CENTRO 2020, Portugal 
2020 e o Fundo Social Europeu, que 
tem como principal objetivo promover 
a equidade social, o sucesso escolar 
e a igualdade de oportunidades dos 
seus jovens.

O Professor Bibliotecário: José 
Santos

Nesta data em que se comemora o “Dia Mundial da Poesia”, a Bi-
blioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos vem novamente con-
vidar os(as) alunas(os) do AEG a participarem no 1º CONCURSO DE 
LEITURA EM VOZ ALTA, até ao dia 07 de abril de 2021.

Esta dilatação do prazo de envio dos vídeos com as vossas apre-
sentações literárias de leitura, permite-vos aproveitar a interrupção 
letiva da Páscoa.

O 1º CONCURSO DE LEITURA EM VOZ ALTA do Agrupamento de 
Escolas de Góis pretende assumir-se como um evento de forte pendor 
cultural que procura celebrar a leitura em voz alta e promover hábitos 
de leitura na comunidade.

Procurando novas formas de atingir e aprofundar estes objetivos, 
este concurso desafia os participantes a gravarem um vídeo da sua 
leitura em voz alta de um excerto de obra literária.

Pretende-se, deste modo, celebrar a alegria de ler e a qualidade da 
leitura em voz alta.

Os vencedores deste Concurso serão conhecidos durante a Sema-
na das Leituras/ Encontros com as Artes de 2021.

Os prémios resultarão duma angariação da Biblioteca Escolar do 
AEG.

Saliente-se que esta modalidade de concurso foi concebida para 
se adequar ao ensino e atividades à distância, numa perspetiva de 
preenchimento de tempos livres com atividades de leitura enriquece-
doras.

Participa!

P’la Equipa
José Carlos Santos
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O caráter Ácido-Base de materiais do quotidiano

DIA DO PAI - 19 DE MARÇO -
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI - 19 DE
MARÇO - ESCOLA BÁSICA DE GÓIS – TURMA C

CELEBRAÇÃO DA PRIMAVERA

(Atividade Prática 
no âmbito da discipli-
na de Físico-Química 
do 8ºano e do Clube 
Ciência Viva na Es-
cola)

Grande parte das 
substâncias que nos 
rodeiam dissolve-
-se bem na água. Há 
substâncias que, dis-
solvidas nesse meio, 
originam soluções áci-
das, outras originam 
soluções básicas (ou 
alcalinas) e outras ain-
da, que não alteram o 
comportamento ácido-
-base da água – origi-
nam soluções neutras.

Para comparar dife-
rentes graus de acidez 
ou basicidade, os quí-
micos pensaram em 
algo muito simples. 
Definiram uma escala 
numérica que permite 
ordenar as substân-
cias de acordo com o 
seu grau de acidez ou 
basicidade. Chama-se 
escala de pH e com-
preende, à tempera-
tura de 25 0C, valores 
entre 0 e 14 (figura 1).

Pela análise da 
escala apresentada, 
facilmente se conclui 
que a solução aquo-
sa é tanto mais ácida 
quanto menor o valor 
do seu pH, e é tanto 
mais básica ou alcali-
na quanto maior o va-
lor do seu pH. Assim, 
quanto mais afasta-
dos estiverem os va-

lores de pH do valor 
correspondente ao pH 
neutro (pH=7 à tem-
peratura de 25 0C), 
mais acentuado é o 
comportamento ácido-
-base da solução.

No procedimento 
desta atividade, os 
alunos foram convi-
dados a, utilizando as 
aprendizagens sobre 
as características es-
pecíficas das solu-
ções aquosas ácidas 
e básicas, a revisitar 
todos os materiais 
disponibilizados pela 
docente Ana Varela 
para as aulas síncro-
nas e assíncronas. De 
seguida, com a ajuda 
e supervisão dos teus 
pais ou outros familia-
res adultos, deviam:

• recolher vá-
rios produtos do teu 
quotidiano – alimenta-
res, de higiene e lim-
peza, de tratamento 
dos solos agrícolas, 
etc, e construir uma 
escala de pH, dispon-
do-os por ordem cres-
cente de pH;

• À frente de cada 
um dos produtos, indi-

car o valor aproxima-
do de pH de cada um 
deles;

• Fotografar o con-
junto com cuidado e 
responsabilidade para 
que o produto fosse 
identificável e a in-
formação sobre o pH 
bem visível/legível

Os registos apre-
sentados comprovam 
a criatividade dos nos-
sos alunos do 8ºano 
de escolaridade e a 
pronta colaboração 
das suas Famílias, 
no sentido de tornar 
mais significativas as 
aprendizagens ad-
quiridas em ambiente 
escolar.

Figura 1

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
TURMA C DE GÓIS

Durante o período em que decor-
reu o Ensino a Distância, os alunos 
da Turma C de Góis (3º e 4º anos) 
desenvolveram diversas atividades 
no âmbito das áreas/disciplinas que 
compõem o seu currículo.

Assim, enquadradas na Educação 
Artística e aproveitando diversos ma-
teriais, produziram alguns trabalhos 
integrando animais, flores e cora-
ções, que ficaram muito bonitos.

Na semana de 15 
a 19 de março, as 
crianças da Educa-
ção Pré-Escolar e do 
1º Ciclo de Alvares 
prepararam a pren-
da para ofertarem 
ao Pai, que consistiu 
num cartão e numa 
caneca. Ambos fo-
ram decorados com 
gosto, empenho e 
satisfação.

Feliz Dia do Pai!

Na semana de 
15 a 19 de março, 
nós, os meninos da 
Turma C da Esco-
la Básica de Góis 
decoramos a gosto 
uma caneca para 
oferecer ao Pai. As 
tintas utilizadas eram 
especiais, pois tive-
ram que ser aque-

cidas. Finalizadas, as 
canecas, fizemos um 

cartão, onde dedicá-
mos algumas palavras 

ao Pai.
No fim, fizemos uns 

bonitos embrulhos.
Feliz Dia do Pai!

A prima das flores

Hoje é um dia importante.
Chegou a primavera,
a prima das flores,
e todos se vestiram de novo para a receber.
E ela ficou tão contente!...
Sorriu para as aves

e encheu-se de flores.
Sorriu para os campos
e encheu-se de verde.
Sorriu para os meninos
e encheu-se de alegria.
E os meninos
vestiram-se de malmequer,
voaram com as borboletas,
cantaram com os rouxinóis e 

juntos, de mãos dadas,
levaram a primavera
a todas as coisas.

Raquel Delgado
In Pequenos Leitores, livro do 4º 

ano de Língua Portuguesa, pág. 99. 
Porto Editora, 1996.
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O Ciclo Lunar e as Fases da Lua

14º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 1ª FASE - 
DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS 1º, 2º E 3º CICLOS E DA PONTUAÇÃO FINAL

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – TURMA C DE GÓIS

(Atividade Prática no âmbito da disciplina de 
Físico-Química do 7ºano e do Clube Ciência Viva 
na Escola)

A Lua é um planeta secundário ou satélite 
natural da Terra, pois descreve a sua órbita em 
torno/gira à volta da Terra. Ela capta a luz do Sol 
e reflete-a para a Terra, dando lugar ao que cha-
mamos luar. Por esse motivo, às vezes podemos 
vê-la toda ou na sua maior parte, refletindo a luz 
do Sol, e outras vezes só podemos ver pouco ou 
mesmo nada dela.

Aprendeste nas aulas da disciplina de Físico-
-Química que as Fases da Lua são …

Lua Nova
Quarto Crescente
Lua Cheia
Quarto Minguante
Antes de começares a realizar a atividade, 

lava bem as mãos com sabão azul, sabonete e 
desinfeta-as com álcool gel se vieste há pouco da 
rua. Seguidamente, deves verificar se tens todo o 
material necessário.

O trabalho prático/laboratorial envolve sempre 
alguns riscos e/ou cuidados. Por isso, tem cui-
dado ao manuseares o material para que não o 
estragues e não sujes a tua roupa e/ou mesa de 
trabalho.

No final da atividade, lava as mãos e limpa a tua 
mesa de trabalho.

Se tiveres alguma dúvida ou precisares de aju-
da na manipulação do material, pede ajuda a um 
familiar!

No procedimento desta atividade, os alunos fo-
ram convidados a reproduzir as quatro principais 
fases da Lua, utilizando bolachas e/ou fruta, man-
teiga, doce ou outro produto alimentar, e uma es-
pátula para recriar as imagens pretendidas.

De seguida, deviam colocar as bolachas/repre-
sentações sobre a folha de registo e identificando-
-as, escrevendo com letra legível e com esfero-
gráfica, o nome da fase da Lua que correspondia 
a cada uma das representações

Por fim, procediam ao registo fotográfico, com 
qualidade, do seu trabalho e, depois, avaliam-no 
pelo paladar se a/o Mãe/Pai e/ou Encarregado de 
Educação concordasse.

Os registos apresentados comprovam a criati-
vidade dos nossos alunos do 7ºano de escolari-
dade, que respondem sempre, de forma pronta e 

destemida, aos desafios que lhes são colocados, 
com a colaboração, agora mais próxima e indis-
pensável, das suas Famílias.

Na conclusão da tarefa, alunos e   Pais/Encar-
regados de Educação Completa, completaram, de 
forma cientificamente correta, a frase:

“Pode concluir-se que a Lua, quando obser-

vada a partir do Hemisfério Norte da Terra, é 
_________________, porque na fase de Quar-
to Crescente apresenta a forma da letra ____ 
e,   na fase de Quarto Minguante apresenta a 
forma da letra ____ . Contudo, quando observa-
da a partir do Hemisfério Sul, a Lua  ____   ___   
_________________.

14º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 1ª 
FASE - DIVULGAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
DOS 1º, 2º E 3º CICLOS E DA PONTUAÇÃO FI-
NAL

Parabéns a todos os alunos pela participação 
e pela sua prestação nesta primeira fase do con-
curso.

Em cada nível de ensino foram apurados os 
três alunos que possuem as classificações mais 
elevadas, estando os mesmos identificados em 
cada uma das grelhas. 

A última listagem representa os alunos dos 1º, 
2º e 3º Ciclos apurados para a Fase Intermunici-

pal, a organizar pela Biblioteca Municipal da Mea-
lhada no dia 16 de abril de 2021, pelo que vamos 
apoiar os representantes do nosso Agrupamento 
nesta segunda fase do Concurso.

Continuem a participar nesta belíssima iniciati-
va!

Deixo um agradecimento à Equipa da BE/CRE 
e ao Professor Bibliotecário, às colegas do 1º, 2º 
e 3º Ciclos que participaram e colaboraram nesta 
iniciativa e à Biblioteca Municipal. 

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

Durante o período em que decorreu o Ensino 
a Distância, os alunos da Turma C de Góis (3º 
e 4º anos) continuaram a desenvolver diversas 
atividades no âmbito das áreas/disciplinas que 
compõem o seu currículo.

Assim, enquadradas na Educação Artística e 
aproveitando diversos materiais, produziram lin-
díssimos peixinhos e lagartinhas.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS E PRÉMIOS DO CONCURSO DE 
FANTASIAS/DISFARCES/MÁSCARAS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI - 19 
DE MARÇO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCO-
LAR DE VILA NOVA DO CEIRA

DIA DE St PATRICK

PRENDA DO DIA DO PAI – TURMA 
B DO 1º CICLO DA ESCOLA BÁSI-
CA DE VILA NOVA DO CEIRA

CELEBRAÇÃO DO DIA DO PAI À 
DISCIPLINA DE INGLÊS – 1º CICLO

Nos dias 19 e 22 de março de 2021, a Dire-
tora do Agrupamento deslocou-se aos diversos 
Estabelecimentos de Ensino da Educação Pré-
-Escolar e 1º Ciclo do Agrupamento e distribuiu 
os Certificados e Prémios pelas crianças que 
participaram nesta iniciativa.

Foi um momento de satisfação e de alegria!

Parabéns a todos os participantes pela empe-
nho e criatividade nas fantasias apresentadas a 
concurso.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

“Depois de abordado o vocabulário da festivi-
dade e da visualização de um breve vídeo acerca 
das suas origens e tradições, os alunos viram um 
desenho animado “Pink Panther – The luck o’ the 
Pinkish”. Seguidamente, os alunos construíram 
um pote de ouro com moedas brilhantes doura-
das encimadas por um arco-íris para ilustrar a 
festividade, bem como um desenho no caderno 
alusivo à sua celebração. 

Todos os trabalhos estão expostos na sala de 
aula. 

Foi uma atividade dinâmica e na qual todos 
participaram com muito empenho e entusiasmo.”

A professora: Mara Tomé

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos 
do 1º Ciclo (3º e 4º anos), após uma pesquisa 
rápida no mais conhecido motor de busca, per-
ceberam que the World’s Best Dad é o deles. 

E foi mesmo isso que mostraram aos seus 
pais.

A professora: Mara Tomé

A lembrança para o 
pai foi feita com uma 
lata de salsichas forra-

da com EVA.
Os alunos também 

fizeram um postal com 

o nome do pai em 
acróstico.

As crianças diver-

tiram-se e ficaram fe-
lizes por fazerem um 
mimo para o pai.

Na semana de 15 a 19 de março, as crianças 
elaboraram um cartão e uma lembrança para 
oferecerem ao pai, neste dia tão especial.

Feliz Dia do Pai!


