
PÁGINA 3

PÁGINA 4

TURMA NO TOPO 2O21

GRUPO DE ARTES – 
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

Editorial

Suplemento do Jornal O Varzeense - Nº. 793
Elaborado pelo Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Góis

30 de julho de 2021 - Nº. 143

PÁGINA 3

PÁGINA 2

DESPACHO n.º 6726-
A/2021 DE 8 DE JULHO

PRÉMIO GANDHI DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA

ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO SOBRE A LUA

Nesta Edição de julho são retratadas diversas atividades que se desenvolve-
ram em junho e julho, das quais destacamos o Artista Vai à Escola, no âmbito 
do Programa de Educação Artística, destinada aos alunos da Educação Pré-
-Escolar e 1º Ciclo; a entrega dos certificados e prémios do Concurso ‘Conquista 
a História e a Geografia’, do Concurso de Leitura em Voz Alta, dos Melhores Lei-
tores do 3º período e do Desafio Matemático 23. Destacam-se, de igual modo, 
as atividades do Clube de Ciência Viva e de articulação, sobre a temática da 
‘Lua’, a candidatura ao prémio Gandhi, tendo por base o trabalho desenvolvido 
na Educação Pré-Escolar de Alvares e a Exposição na Escola sede do Agrupa-
mento com alguns trabalhos realizados ao longo do ano letivos. 

Divulgam-se também a Turma no TOPO 2021, bem como os alunos que fa-
zem parte dos Quadros de Mérito, de Honra Cívico e de Distinção de Sucesso.

No decurso do ano letivo muitas foram as atividades promovidas pelo Agrupa-
mento no sentido de proporcionarem aos nossos alunos momentos e vivências 
únicas, cujo objetivo final é o seu bem-estar e sucesso.

Assim, e em jeito de despedida, desejo aos alunos, que terminaram a sua 
formação no nosso Agrupamento, os maiores sucessos pessoais e profissionais 
e que concretizem sempre os seus sonhos.

Deixo, de igual forma, uma palavra de apreço a todos os colegas pelo envol-
vimento que revelaram nesta missão notável de ensinar, bem como aos técnicos 
que cooperaram, de forma perseverante e dedicada, em prol dos alunos; tam-
bém ao pessoal não docente, deixo uma palavra de reconhecimento pelo auxílio 
fundamental na formação das nossas crianças e jovens; e claro, ao Jornal O 
Varzeense, pela sua colaboração e disponibilidade no decurso de mais um ano 
escolar.

A todos, votos de boas férias e de boas leituras! 

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

O ARTISTA VAI À ESCOLA 
VIAGEM AO INTERIOR DO ÓRGÃO 
IBÉRICO DE BRAGA

No dia 2 de junho, os alunos 
das escolas do primeiro ciclo 
de Góis participaram na ini-
ciativa “O Artista vai à escola 
- viagem ao interior do órgão 
ibérico de Braga”, no âmbito 
da parceria do Programa de 
Educação Estética e Artística 
(PEEA) com a Direção-Geral 
da Educação.

Desta vez, os alunos partici-
param numa visita virtual, atra-
vés da plataforma de videocon-
ferência – Zoom, ao interior do 
órgão ibérico de Braga, orien-
tada pelo organista e Diretor 
do Festival de órgão de Braga, 
José Rodrigues. Com essa vi-
sita foi possível desvendar um 
pouco acerca do magnífico ór-
gão ibérico da Sé Catedral de 
Braga, possibilitando, assim, 
às crianças uma viagem misté-
rio com um pequeno concerto.

Com esta experiência de 
educação, os organizadores 
da iniciativa procuraram en-
curtar distâncias e despertar 
imaginários, para além de se 
enriquecerem as experiências 
em educação artística, poten-
ciando-se cenários de aprendi-
zagem e mobilizando saberes 
de diferentes áreas do conhe-
cimento.

Foi uma atividade interes-
sante que proporcionou uma 
experiência nova e enriquece-
dora, a nível das Artes, a todos 
os participantes.

Aprova os calendários, para o ano letivo de 2021-2022, dos esta-
belecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico 
e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial, 
bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e 
secundário
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Clube de Ciência em Ação

ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO SOBRE A LUA

Porque no nosso Agrupamento, é sobejamen-
te reconhecida, pelas docentes da Educação 
Pré-Escolar e do 1º ciclo, a importância dos con-
ceitos científicos e da forma como são desen-
volvidos no espaço de aula nas aprendizagens 
das suas crianças, durante a manhã do passado 
dia 6 de julho, o Clube Ciência Viva na Escola 
(CCVnE) visitou a Escola Básica de Alvares. 
Com intensa curiosidade, muito interesse e ale-
gria, e em estrita colaboração com a professo-
ra Ana Sofia Bastos e a educadora Conceição 
Alcaide, foram abordados alguns conceitos do 
domínio da Física, nomeadamente, do Magnetis-
mo: atração magnética; polaridade Norte e Sul; 
comportamento de alguns materiais, na presença 
de ímanes, em diferentes situações; proprieda-
des dos ímanes; comportamento dos ímanes, na 
presença uns dos outros; formas e característi-
cas de magnetização de materiais; magnetismo 
terrestre.

Analisando os conceitos elaborados no seu 
quotidiano e experiências familiares, sobre um 
determinado tema/fenómeno, tendo como refe-
rencial os conceitos científicos, este tipo de ac-
tividades cumpre um duplo objectivo: motivar as 
crianças numa fase em que a sua recetividade 
às diversas aprendizagens é a força motriz para 
estudos posteriores; e evitar a consolidação de 
conceitos erróneos, que o aluno vai construindo 
na sua observação empírica do mundo e que 
afetarão a compreensão dos fenómenos naturais 
durante o seu percurso escolar. Para o estudo 
do Magnetismo, os jovens cientistas experimen-
taram um conjunto de actividades muito diverti-
das: a caça ao tesouro, a pesca, a levitação, a 
condução de um carrinho à distância, o rodopiar 
das agulhas das bússolas e a magnetização das 
suas tesouras, comprovada pela atração dos pio-
nés. Desta forma, exploraram, experimentaram, 
analisaram e tiraram conclusões sobre objetos/
materiais e situações do nosso dia a dia, sempre 
com um entusiasmo contagiante!

No mesmo dia e no período da tarde, a turma 
B da Escola de Góis, recebeu o CCVnE em sala 
de aula para, em colaboração com a professora 
Paula Serra, aprender mais e melhor, e partilhar 
as suas aprendizagens e experiências familiares, 
sobre o tema “Eletricidade”. Em trabalho colabo-
rativo, as docentes Paula Serra (professora titular 
de turma) e Ana Varela (coordenadora do CCV-
nE) ajudaram as crianças a compreender que: a 
energia eléctrica das tomadas das nossas casas, 
da escola e de todos os espaços que visitamos 
ou utilizamos no nosso quotidiano, é produzida 
em centrais eléctricas; os dínamos ou geradores 
de corrente eléctrica, existentes nas centrais, 
para funcionarem podem usar a energia que pro-
vém da queima de combustíveis fósseis (como o 
carvão e o fuelóleo), de quedas de água existen-
tes nas barragens, do vento, entre outras; a utili-
zação de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, 
…) contribui para aumentar o efeito de estufa e o 
aquecimento global. Além disso, a excessiva uti-
lização destas fontes poderá levar à sua extinção 
ou esgotamento; a energia eléctrica é transporta-
da através de uma rede de cabos eléctricos até 
aos postos de transformação de onde se distri-
buiu para os diversos centros de consumo (ca-

sas, postes de iluminação pública, indústria, …); 
além do funcionamento de aparelhos eléctricos 
a corrente eléctrica pode ser usada para fins de 
iluminação, aquecimento e magnéticos.

Durante a sessão as crianças aprenderam 
a: construir um circuito eléctrico simples; reco-
nhecer que para existir uma corrente eléctrica é 
necessário haver um circuito eléctrico fechado; 
reconhecer que se houver uma interrupção num 
circuito não há fluxo de corrente eléctrica (o cir-
cuito está aberto); prever e observar diferentes 
arranjos que permitam acender uma lâmpada 
(com um só fio, com mais que um fio, sem qual-
quer fio); distinguir uma ligação em série de uma 
ligação em paralelo; prever e observar a influên-
cia do uso de duas ou mais lâmpadas no brilho 
da luz por elas emitida, numa ligação em série e 
numa ligação em paralelo; associar a ligação de 
receptores em paralelo ao tipo de circuito exis-
tente em casa; reconhecer o efeito magnético da 
corrente eléctrica.

As crianças foram muito participativas, colo-

cando questões, e mostrando o seu conhecimen-
to sobre algumas regras de segurança associa-
das à electricidade em ambiente doméstico, bem 
como sobre a condutividade associada a mate-
riais não metálicos, como por exemplo a água e 
o corpo humano., como a água. Também respon-
deram prontamente quando solicitadas a concluir 
sobre o que há de comum entre todos os modos 
de fazer acender a lâmpada, ou seja, a necessi-
dade de estabelecer um percurso (circuito) fecha-
do em que o ponto de partida é um dos pólos da 

pilha (ou bateria) e o ponto de chegada é o outro 
pólo da pilha. Neste circuito a lâmpada é um pon-
to de passagem da corrente eléctrica. A ligação 
entre a pilha e a lâmpada pode ser feita através 
de fios metálicos ou, simplesmente, encostando 
as patilhas ou pontas metálicas umas às outras. 
Todos os fios metálicos que se ligarem entre si, 
para a corrente passar por eles, têm sempre que 
formar um conjunto que comece num dos pólos 
da pilha e acabe no outro. A esse conjunto in-
cluindo a pilha chamamos um circuito eléctrico!

A articulação vertical e horizontal do currículo 
e a forma como as atividades de complemento 
curricular se articulam com as atividades letivas 
são essenciais para a melhoria dos resultados 
e a promoção do sucesso dos nossos alunos. 
Nesse sentido, foi necessário implementar o 
trabalho colaborativo e a troca de experiências 
entre os docentes que constituem o Conselho 
de Turma e outros, como por exemplo, a do-
cente dinamizadora do Clube de Ciência Viva 
na Escola. No Projeto, intitulado, “O Espaço - 
As fases da Lua”, desenvolvido na turma A do 
sexto ano de escolaridade, articularam com o 
Clube de Ciência Viva na Escola as disciplinas 
de Educação Musical, Educação Visual, Educa-
ção Tecnológica, Cidadania e Desenvolvimento 
e Direção de Turma. Neste contexto, os alunos 
das turmas do 5º e 6º anos participaram, no 
dia 1 de junho e assinalando o “Dia Mundial 
da Criança”, durante uma aula de Direção de 
Turma, numa sessão do Clube Ciência Viva 
na Escola subordinada ao tema “O Ciclo Lu-
nar e as Fases da Lua”. Durante a sessão os 
discentes demostraram reconhecer que a Lua, 
quando observada a partir do Hemisfério Norte 
da Terra, é mentirosa porque na fase de Quarto 
Crescente apresenta a forma da letra D e na 
fase de Quarto Minguante apresenta a forma 
da letra C. Contudo, quando observada a partir 
do Hemisfério Sul, a realidade é bem diferente: 
a forma da Lua corresponde, verdadeiramente, 

às letras iniciais das palavras “Crescente” – o 
C do Quarto Crescente – e “Decrescente” – o 
D do Quarto Minguante. Para além de realiza-
rem a autorregulação das suas aprendizagens 
sobre este tema, os discentes também compro-
varam a sua habilidade na manipulação dos 
instrumentos culinários (também laboratoriais) 
indispensáveis à construção das quatro fases 
da Lua utilizando bolachas recheadas com 
creme. Após conclusão da tarefa os discentes 
apresentaram os seus resultados e saborearam 
os materiais utilizados na construção das fases 
da Lua. No âmbito da disciplina de Educação 

Musical, os alunos prepararam o tema “Lado 
Lunar”, de Rui Veloso, e nas disciplinas de Edu-
cação Visual, Educação Tecnológica, Direção 
de Turma e Cidadania e Desenvolvimento pin-
taram a tela com as fases da Lua. Na realização 
do trabalho de pintura em tela tendo, os discen-
tes elaboraram um esboço e, posteriormente, 
utilizando material recolhido no espaço natural 

em que se insere a nossa Escola, como pedras 
do rio, galhos e pequenas pinhas, decoraram 
a tela, de uma forma criativa e inovadora. Não 
podemos esquecer que, assim como a Lua, a 
vida de cada ser humano é resumida em (uma 
sucessão de) fases, todas elas importantes (es-
senciais) para que exista uma (se alcance) a 
sua “lua cheia ”.
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QUADRO DE MÉRITO – 2020/2021

QUADRO DE HONRA CÍVICO – 2020/2021

QUADRO DE DISTINÇÃO DE SUCESSO – 2020/2021

PRÉMIO 
GANDHI DE
EDUCAÇÃO 
PARA A 
CIDADANIA

A candidatura do Agrupamento de Escolas de Góis, através do 
projeto ‘Borboletário´ da Educação Pré-Escolar de Alvares, foi se-
lecionada para integrar o conjunto de 50 candidaturas que serão 
apreciadas, observando os critérios definidos no n.º 2 do artigo 
9.º do Regulamento do Prémio Gandhi de Educação para a Cida-
dania, por um júri constituído ao abrigo do artigo 10.º do mesmo 
Regulamento. 

Esta segunda fase decorre de junho a julho e consistirá na sele-
ção dos 30 projetos a distinguir com a atribuição do Prémio Gandhi.

Relembramos que o tema da 1.ª edição do Prémio Gandhi de 
Educação para a Cidadania é “Bem-estar Animal” e a divulgação 
dos projetos vencedores terá lugar no dia 2 de outubro, Dia Inter-
nacional da Não Violência.

As 50 candidaturas que transitaram para a segunda fase encon-
tram-se disponíveis para consulta em https://premiogandhi.dge.
mec.pt/

Aproveitamos para agradecer a participação de toda a Comu-
nidade Educativa na votação da primeira fase e para felicitar os 
promotores/autores do Projeto ‘Borboletário’. Estão todos de Pa-
rabéns.

Ficamos a aguardar com expetativa os resultados da segunda 
fase.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS

1º CICLO
ESCOLA BÁSICA DE GÓIS 
Turma A (1º e 4º anos) - Luciana Martins Alves 

- 1º ano; - Matilde de Sá Ventura – 1º ano; - Ro-
drigo Maciel Barata Bernardino – 1º ano; - Ana 
Filipa Alves Pinto – 4º ano;

Turma C (3º e 4º anos) - Bianca Carvalho Mar-
tins – 3º ano; - Lourenço Serra Barata – 3º ano.

ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DO CEIRA 
- Turma B - Carolina Geraldes Silvestre – 2º 

ano; - João Miguel Ferreira Fernandes – 2º ano; - 
Bruno Simão Martins Barata – 3º ano;

2º CICLO
5º A - Anamar Carvalho Duarte; - Fátima Bea-

triz Alves Nunes.
6º A - Joana Isabel Simões Graça; - Mafalda 

de Sá Reis; - Duarte Santos Alvoeiro; - Leonor 

Paixão Alvarinhas.

3º CICLO

7º A - Francisco Daniel Barata Ferreira; - Gon-
çalo Martim Pinto dos Santos; - Sofia de Jesus 
Lopes.

8º B - Ana Filipe Mourão Ferreira.
9º A - Rafael José Serra Simões.
9º B - Beatriz Simão Lopes.

Muitos Parabéns a Todos pela ótima prestação 
académica durante o ano letivo 2020/2021. 

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

Os Certificados serão entregues em setembro/
outubro.

Góis, 22 de julho de 2021
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis
Cristina Maria dos Santos Martins

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES 
1º CICLO
– Turma A - Maria Inês Dias Gama Lourenço 

– 3º ano.

ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DO CEIRA 
1º CICLO
– Turma A - Mariana Barata Ferreira - 4º ano.

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS 

1º CICLO
– Turma A - Rodrigo Maciel Barata Bernardino 

- 1º ano; - Ana Filipa Alves Pinto - 4º ano.

2º CICLO
5º A - Fátima Beatriz Alves Nunes; - Mariana 

Isabel Baptista Moreira.
6º A - Bárbara Adão Martins; - Joana Isabel Si-

mões Graça.

3º CICLO

7º A - Francisco Daniel Barata Ferreira; - Gon-
çalo Martim Pinto dos Santos; - Maria Eduarda 
Neves; - Sofia de Jesus Lopes.

8º A - Daniela Carvalho Conceição; - David 
João Pimenta Pereira.

8º B - Ana Filipe Mourão Ferreira; - Mafalda 
Catarina Oliveira Seco; - Matilde Inês Martins 
Castanheira.

9º B - Andreia Filipa Batista Moreira; - Beatriz 
Simão Lopes.

Muitos Parabéns a Todos pela boa prestação 

cívica na Escola durante o ano letivo 2020/2021. 
Continuem sempre assim no decurso das vos-

sas vidas.

Os Certificados serão entregues em setembro/
outubro.

Góis, 22 de julho de 2021

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS
1º CICLO
ESCOLA BÁSICA DE ALVARES 
1º ano: Lara Sofia Marçal Barata; Tatiana Sofia 

Martins Laranjeira; Mariana Baeta Mateus 
2º ano: Lara Alexandre Pereira; 
3º ano: Lara Sofia Antunes Neves; Maria Inês 

Dias Gama Lourenço

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS 
Turma A 
1ºano: Ana Sofia Rosa Ventura; Beatriz Oliveira 

Bandeira; Carmo André ferreira Vitorino; Iúri Ale-
xandre Pinto Monteiro; José Emílio Antunes Cam-
pos Coroa; Lucas José da Cunha Martins; Luciana 
Martins Alves; Maria Inês Rodrigues Alves Pinto; 
Matilde de Sá Ventura; Miguel Nunes Fernandes 
Martins; Rodrigo Maciel Barata Bernardino; Solo-
mon Miguel Stonehill Gomez

4º ano: Ana Filipa Rodrigues Alves Pinto; Hugo 
André Gomes Portela; Rafael Alves Costa; Eddie 
James Starbuck

Turma B 
2º Ano: Carolina da Costa Otero; Diana de Ba-

rata Coelho; Dinis Carneiro de Ascenção Rosa; 
Leonor Travassos Santa Cruz; Margarida Neves 
Martins; Matilde Tavares Domingues Dias Navarro; 

Maya Vilhena de Sousa Gallichan; Miguel Aragão 
Gonçalves Bral; Pedro Nuno Dias Nogueira e Ban-
deira; Sara Matias Martins; Manuel Neves Barata

Turma C 
3º ano: Ariana Raquel Santos; Bianca Carvalho 

Martins; Diogo Tomás Oliveira Ferreira; Lourenço 
Serra Barata; Luís Carlos Alves Martins; Manuel 
João Antunes Campos Coroa; Matilde Beatriz da 
Silva Rosa; Paulo Alexandre Coimbra Neves; Ro-
drigo Martins Henriques

4º ano: Alexandra Sofia Garcia Fernandes; Ma-
tias Pereira Henriques; Mia Katarina Pinto Carter; 
Vitória Sofia Oliveira Ferreira

ESCOLA BÁSICA DE VILA NOVA DO CEIRA 
- Turma A 
1º ano: David Miguel Reis Simões; Carminho 

Gabriela Serra Rodrigues; Dalila Filipa Caldeira 
Romeiras Rito da Silva; Violeta Fonseca Martins; 
Violeta Pereira Geraldes; Dinis Afonso Pimenta 
Pereira

2º ano: Ariana Filipa Santos Coimbra
4º ano: João Rafael Jorge Bandeira; Mariana 

Barata Ferreira; Simão Carvalho Santos

- Turma B 
2º 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

3º ano: Bruno Simão Martins Barata; Daniel 
Santos Alvoeiro; Luana Patrícia Barata Fernandes; 
Lucas Miguel Alvarinhas Calheiros

2º CICLO
5º A  - Anamar Carvalho Duarte; Diogo Matias 

Soares; Fátima Beatriz Alves Nunes; Francisca 
Neves Santa Cruz; Letícia Ferreira Pimenta; Ma-
riana Isabel Baptista Moreira; Paulo José Monteiro 
Lobo; Salvador Carvalho Barata; Santiago da Cos-
ta Pinto; Vasco Rafael Carvalho Alves

6º A - Bárbara Adão Martins; Duarte Santos Al-
voeiro; Joana Isabel Simões Graça; Leonor Paixão 
Alvarinhas; Mafalda de Sá Reis; Tilly Nell Beaves

3º CICLO  
7º A - Daniela Sabrina Sapontsik Fernandes; 

Francisco Daniel Barata Ferreira; Gonçalo Martim 
Pinto dos Santos; Sofia de Jesus Lopes

8º A - Daniela Carvalho Conceição; David João 
Pimenta Pereira; Ema Novais Seco; Inês Carolina 

da Silva Rosa; Matilde Pereira Geraldes

8º B - Ana Filipe Mourão Ferreira; Hugo Paulo 
Le Guennan Bothuan; Lara Sofia Henriques Mar-
tins; Maria Inês Rosa Ventura; Matilde Inês Martins 
Castanheira

9º A - Eva Marisa Costa Martins; Joana Mari-
sa Ferreira Fonseca; Mafalda Sofia Gonçalves 
de Castro; Maria Rita Neves Martins; Rafael José 
Serra Simões; Tiago Aníbal Simões Graça

9º B - Andreia Filipa Baptista Moreira; Beatriz Si-
mão Lopes; Constança Novais Seco; Leonor Reis 
Rodrigues

Muitos Parabéns a Todos pela vossa prestação 
académica durante o ano letivo 2020/2021. 

Continuem sempre assim no decurso das vos-
sas vidas.

Os Certificados serão entregues em setembro/
outubro.

Góis, 22 de julho de 2021

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

Desafios Matemáticos 
da BE/CRE e DMCE

TURMA NO TOPO 2O21

Divulgam-se os vencedo-
res dos Desafios Matemáti-
cos da BE/CRE e DMCE.

Parabéns aos vencedores.

Publicam-se os resultados do 3º período, bem como a Média 
Final, que determina a Turma NO TOPO 2021.

Turma no Topo 2020-2021
1º Classificado – 5º A (630,67)
Parabéns!
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins
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1º CONCURSO
DE LEITURA 
EM VOZ ALTA

Concurso “Melhores 
Leitores da BE/CRE - 
3º período”

CONCURSO 
“Conquista a História 
e Geografia de 
Portugal - 5º ano”

Divulgam-se os vencedores do 1º Concurso de Leitura em Voz 
Alta, realizado em tempo de confinamento, durante o 2º período 
letivo.

Parabéns aos vencedores.

Divulgam-se os vencedores do Concurso “Conquista a Histó-
ria e Geografia de Portugal - 5º ano”, realizado em três sessões 
(no final de cada período letivo) e dinamizado pelos docentes 
Fátima Martins e José Santos.

Parabéns ao grupo vencedor.

Divulgam-se os vencedores do Concurso “Melhores Leitores 
da BE/CRE - 3º período”.

Parabéns aos excelentes leitores.

GRUPO DE ARTES – EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 

Mais um ano letivo chegou ao fim e o Grupo de Artes levou a 
cabo a atividade prevista no Plano Anual de Atividades do Agrupa-
mento, “Exposição Final de Trabalhos”. Pretendemos com esta ati-
vidade mostrar/divulgar junto da Comunidade alguns dos trabalhos 
realizados pelos discentes do segundo e terceiro ciclos, ao longo 
do ano letivo, nas disciplinas de Educação Visual e de Educação 
Tecnológica bem como no Clube de Artes.

Os nossos alunos estão de parabéns pelos belos trabalhos que 
apresentaram e pela forma empenhada e interessada como se en-
volveram nas várias tarefas propostas, desenvolvendo a criativida-
de, o seu espírito crítico e o sentido estético e contribuindo para o 
embelezamento da nossa Escola. 

Grupo de Artes


