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JORNAL ESCOLAR: IMPACTO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E NA 
COMUNIDADE.

O jornal escolar, seja em formato de papel ou digital, assume claramente os 
contornos de uma aventura para miúdos e graúdos, não só por ser uma ferramen-
ta altamente pedagógica e didática que pode ser trabalhada em contexto de sala 
de aula, mas também por ser um meio de divulgação de acontecimentos / factos 
de uma comunidade. Segundo Eduardo Moreira, diretor pedagógico do Público 
na Escola, “O jornal escolar pode cumprir e cumpre um papel educativo absolu-
tamente insubstituível. As vantagens são inúmeras. Divulga o que de importante 
acontece na escola, espicaça a criatividade dos mais novos, ajuda a formar um 
olhar crítico perante um mundo cheio de informação e até pode melhorar a apren-
dizagem de determinadas matérias. “

Por conseguinte, a tarefa de construir o jornal não é apenas juntar um conjunto 
de páginas, é acima de tudo encará-lo como um instrumento cultural, uma ativida-
de dinâmica que envolve criatividade, conhecimentos e competências: a leitura, a 
capacidade de expressão oral e escrita, o espirito crítico, o respeito pela diferen-
ça e pela tolerância, o trabalho em equipa, a troca de ideias e partilha de saberes 
e competências, a autonomia pessoal e social e o reforço da autoestima.

No fundo, o jornal escolar é uma “ sala de experiências “ na qual se misturam 
aprendizagens com conteúdos e factos; é uma ferramenta extremamente útil para 
alunos e educadores, comunidade educativa Goiense em geral, que necessita 
estar informada e esclarecida acerca do pulsar e pulular dos acontecimentos que 
ocorrem diariamente, de que é exemplo o suplemento “ Passo a Passo “ editado, 
em suporte de papel, no jornal “ O Varzeense “ ou até mesmo a divulgação online 
dessas atividades / factos.

Nesta aventura do jornalismo, que envolveu a comunidade educativa Goiense, 
cumpre-me manifestar os meus sinceros agradecimentos às pessoas que co-
laboraram nas diversas edições do “ Passo a Passo “ (alunos e professores), à 
direção do Agrupamento, na pessoa da Sra. Diretora Cristina Martins, ao Jornal O 
Varzeense, em particular à D.ª Catarina e a D.ª Fernanda pela sua disponibilidade 
e profissionalismo, e às minhas colegas “ jornalistas “, Professoras Rosa Cosme 
e Rita Simões, pela coadjuvação e auxílio prestados. 

O Coordenador do Clube do Jornalismo - Carlos Campos

Com o intuito de dar a conhecer outras culturas/civilizações, novas realidades, 
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a competência comunicativa dos discentes, a 
escola-sede do Agrupamento de Góis e em particular os alunos do oitavo ano, tur-
mas A e B, com a sua professora de Francês, Albertina Nogueira, acolheu, no dia 
onze de junho de dois mil e quinze, o jovem, de nacionalidade francesa, Damien e 
um seu amigo, Damegal (oriundo do Togo), «personagens» intervenientes nos ma-
nuais escolares adotados na disciplina de Francês Magie des mots 2 (oitavo ano) 
e Magie des mots 3 (nono ano) respetivamente. Estes dois protagonistas fizeram-
se acompanhar de uma das autoras dos referidos livros, Drª Luísa Pacheco, e a 
consultora pedagógica, Drª Marisa Santos.

A curiosidade (manifestada através das questões formuladas pelos alunos a 
Damien), o desejo de conhecer outros «mundos» (por exemplo, os hábitos e cos-
tumes do Togo), o divertimento (com a canção apresentada por Damegal), o entu-
siasmo, o «saber-ser», «saber-estar», estiveram bem visíveis neste encontro que 
decorreu na biblioteca escolar, tal como comprovam as fotografias apresentadas.

Na opinião da docente Albertina Nogueira, experiências como esta deverão re-
petir-se, tornando, assim, mais eficaz a aprendizagem e a formação dos alunos.

Autora: Prof.ª Maria Albertina Nogueira (docente de Português-Francês)

A comunidade educativa de Góis celebrou, no dia 01 de junho 
de 2015, o “ Dia Mundial da Criança “, através de uma série de 
atividades dirigidas aos mais pequenos.

Da parte da manhã, decorreu o “LABORATÓRIO ABERTO”, 
dinamizado pelo Departamento de Matemática e Ciências Ex-
perimentais, cujo público-alvo foram os alunos do quarto ano 
do agrupamento e, no Parque do Cerejal, houve também um 
leque diversificado de iniciativas dinamizadas por diversas enti-
dades / instituições locais: insufláveis (Município de Góis); Ateliê 
de Pinturas Faciais (Centro Social Rocha Barros / Santa Casa 
da Misericórdia de Góis); Ateliê de Leitura e Pintura (Biblioteca 
Municipal de Góis); Ateliê de Dança (A.R.C.I.L.); EFM - Circuito 
Jogos Tradicionais (técnicos do Município de Góis); Gincana - 
(ADIBER); Burros Mirandeses (Lousitânea) e presença de car-
ros dos Bombeiros + Equipa Bombeiros Voluntários de Góis). 

Após a participação das crianças da Educação Pré-Escolar e 
do 1º ciclo neste conjunto de atividades lúdico-didáticas, houve 
um almoço convívio entre todos os alunos do Agrupamento de 
Escolas de Góis, pessoal docente e não docente, representan-
tes e outros elementos das instituições que colaboraram na or-

É bom ser livre
também sonhar,
ter algumas ideias
para nelas trabalhar.
É ter esperança 
para nela viver, 
que todos os dias
estamos a aprender. 
Mas os livros não são o bastante 
para a gente ser gente,
que também é preciso
puxar um pouco pela mente.

Ana Catarina - EB Góis – Turma D

Aprender a estudar

continua pág. 3
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Festa Final de Ano letivo 2014/2015: Agradecimento.
No dia anterior ao da realização 

da Festa, foi finalizada a montagem 
da Exposição de Trabalhos elabo-
rados pelos alunos do Agrupamen-
to, que esteve patente ao público 
na Sala de Alunos, Corredores do 
Rés-do-chão e Bar.

No dia 12 de junho, durante a 
manhã, efetuou-se a decoração 
do palco e espaço circundante, e, 
pelas 16 horas, iniciou-se a prepa-
ração das Barraquinhas no espaço 
do recreio da Escola, onde as diver-
sas turmas do 2º e 3º Ciclos, com a 
orientação dos Diretores de Turma 
e de outros docentes procederam à 
sua organização. 

Seguiu-se a Segunda Edição de 
«Talentos à Solta» promovida pela 
Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação das Escolas do 

- Exposição Final de Alguns Trabalhos

- Barraquinhas

- Talentos à Solta

Concelho de Góis, que contou com 
a participação das crianças/jovens 
do Agrupamento.

Pelas 19 horas deu-se início ao 
Espetáculo, que integrou diversas 
atuações, entrega de certificados e 
prémios, e sorteios de rifas e respe-
tiva entrega de prémios.

Todos os momentos registados 
foram fruto do trabalho desenvolvi-
do por diversos docentes e alunos, 
a quem agradeço o empenho que 
demonstraram no decurso das últi-
mas semanas/terceiro período. 

Agradeço também o empenho 
e trabalho de todos os Alunos, 
Pessoal Docente e Não Docente, 
Pais/Encarregados de Educação e 
Associação de Pais nas diversas 
iniciativas que decorreram neste 
dia, bem como o prestimoso apoio 

e a colaboração prestada por di-
versas Entidades do Concelho, 
algumas das quais integraram o 
programa da nossa Festa.

Felicito e agradeço a Todos 
os elementos da Equipa de 
Eventos do Agrupamento, o tra-
balho que desenvolveram, bem 
como o empenho e a dedicação 
que revelaram na organização e 
planeamento deste espetáculo. 

Sem este trabalho de Equipa, 
de Partilha e de Colaboração en-
tre Todos não teria sido possível 
a implementação e concretiza-
ção desta grandiosa iniciativa.

Bem Hajam!
A Diretora do Agrupamento 

de Escolas
Cristina Maria dos Santos 

Martins
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- Espetáculos / entrega de prémios

ganização, promovido pelo Município de Góis.
Depois do almoço ainda houve ainda tempo 

para digerir a refeição ao som dos instrumentos 
musicais tocados por alguns alunos que frequen-
tam a Escola de Música de Bilvar, sob a orienta-
ção do maestro Nuno Baeta. 

Foi de facto um dia muito bem passado, es-
tando de parabéns todas as pessoas que se en-
volveram afincadamente para brindar os seres 
magníficos que tornam o mundo dos adultos mais 
harmonioso e colorido através da sua simplicida-
de, pureza, alegria e paz de espírito.

E nunca nos devemos esquecer que “Grande é 
a poesia, a bondade e as danças... /Mas o melhor 
do mundo são as crianças“ – versos extraídos do 
poema “ Liberdade “ de Fernando Pessoa.

Clube do jornalismo

Comemoração do Dia Mundial da Criança 2015 
continuação da pág. 1

Do 1º ao 4º ano

Quando entrei para o primeiro ano tinha seis 
anos e tinha acabado de sair do Centro Social Ro-
cha Barros. Eu era muito pequeno e não fazia ideia 
de como funcionava a escola.

Já tinha alguns amigos que entraram comigo 
para o primeiro ano. Eu tinha uma nova vida para 
viver!

 Quando entrei já sabia ler, pois aprendi sozinho 
a juntar as letras. A escola ensinou-me tudo o resto: 
Matemática, Estudo do Meio e Português.

Aprendi muitas, mas muitas coisas nestes qua-
tro anos, desde contas simples de somar a coisas 
complicadas, como contas de dividir, coisas como 
frequências, médias e modas, que eu antes pensa-
va que eram desfiles de moda.

Aprendi e senti-me mais responsável com os 
meus materiais escolares (cadernos, lápis, borra-
chas, canetas, tesoura, cola…) que usei durante 
estes quatro anos.

Ao longo destes quatro anos cresci e tornei-me 
num rapaz inteligente e estou prestes a passar para 
o quinto ano, pois estou confiante que irei passar 
o quarto ano. Conheci pessoas novas, como os 
meninos da Escola de Ponte do Sótão, porque a 
escola deles fechou e o menino que chumbou no 
terceiro ano. Conheci muitos professores, auxiliares 
e a diretora da escola, pessoas que nos ajudam a 
crescer e a sermos melhores pessoas no futuro.

Obrigado professora por estes esplêndidos qua-
tro anos! Nunca a irei esquecer.

Vasco Henriques Fernandes - EB de Góis – Tur-
ma D
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Dia Mundial do Ambiente e do Eco-Escolas / 
Dia sem lixo – 05 de junho de 2015.

Grupo De Artes:
Exposição De Traba-
lhos E Decoração Do 
Espaço Da Festa 
Final Do Agrupamento

A minha vida
na escola

Ao longo da
minha vida

O passar dos meus tempos

O Agrupamento de Escolas de Góis, através 
do projeto Eco-Escolas, dinamizou, no dia 05 de 
junho de 2015, um conjunto de atividades rela-
cionadas com a proteção do meio ambiente e, 
particularmente, com a sensibilização da comuni-
dade educativa para a necessidade de proceder 
à recolha e separação do lixo com o intuito de o 
reduzir, reciclar e reutilizar ( política dos 3 R´s), 
conforme cartaz de divulgação em anexo. 

Nesse dia, além da construção de fornos so-

lares, decorreram os ateliês “ Pense Verde “, ati-
vidades lúdicas sobre Reciclagem ( alunos do 1º 
ciclo), dinamizadas por técnicos do Município de 
Góis / ADIBER, que resultou na produção de uma 
curta-metragem de vídeo, no âmbito da Bandeira 
Azul da Europa, assim como a visualização do 
documentário “ Verdade inconveniente “, dirigi-
da aos dos alunos dos 7º e 8º anos, na Casa da 
Cultura de Góis, e, no final do dia, decorreu uma 
ação de sensibilização sobre resíduos e recicla-

gem dirigida à comunidade educativa. 
De facto, foi um dia a pensar no Ambiente e na 

forma de o tornar mais limpo e sustentável, que 
envolveu, mais uma vez, a Escola, o Município, a 
Junta de Freguesia de Góis, a ADIBER e a Lousi-
tânea. A todos, os nossos sinceros agradecimen-
tos pela colaboração prestada.

Os responsáveis do Projeto Eco-Escolas do 
Agrupamento

Mais um ano letivo chegou ao fim e o Grupo de 
Artes levou a cabo a atividade prevista no Plano 
Anual de Atividades do Agrupamento, “Exposição 
Final de Trabalhos”. Pretendemos com esta ativi-
dade mostrar/divulgar junto de toda a Comunidade 
Educativa e Comunidade Local alguns dos traba-
lhos realizados pelos discentes do segundo e ter-
ceiro ciclos, ao longo do ano letivo, nas disciplinas 
de Educação Visual e de Educação Tecnológica.

Também a construção de elementos decorati-
vos e a ornamentação do espaço onde decorreu a 
tradicional Festa de Final de Ano Letivo do Agrupa-
mento (palco e arraial) esteve a cargo dos alunos 
do 5º Ano, nas disciplinas de Educação Visual e 
de Educação Tecnológica bem como do Clube de 
Artes.

Os nossos alunos estão de parabéns pelos be-
los trabalhos que apresentaram e pela forma em-
penhada e interessada como se envolveram nas 
várias tarefas propostas, desenvolvendo a criati-
vidade, o seu espírito crítico e o sentido estético e 
contribuindo ativamente para o embelezamento da 
nossa Escola, nomeadamente da nossa Festa.

Autora: Professora Madalena Meco

Quando entrei para o primeiro ano tudo na 
minha cabeça era brincadeira. E quando me 
sentei na cadeira pequena, em frente de uma 
mesa quadrada, lembrei-me das educadoras de 
infância Carla e Anita, da Cristina e da Teresa 
do Rocha Barros.

Tudo foi uma questão de tempo até conseguir 
pôr na minha cabeça alguma aprendizagem. 
Sim, porque agora estou no quarto ano e não 
sei toda a matéria, já brincadeiras, sei todas e 
mais algumas!

Quando passei para o terceiro ano já era di-
ferente, ou seja, cresci! Já sabia que a minha 
professora desde o primeiro ano até agora só 
queria o nosso bem, queria ensinar-nos para 
nos preparar para o quarto ano, mas mesmo as-
sim eu não aprendi tudo, tinha de ficar alguma 
coisa por aprender!

Mais tarde, no quarto ano, aprendi que real-
mente aprender é bom, mas como sou um pou-
co preguiçoso, chateei muitas vezes a professo-
ra, por não ter feito os trabalhos!

Ainda continuo a brincar mais do que apren-
do…

Diogo Paulo Barata - EB Góis – Turma D O primeiro Ciclo
Quando eu entrei para o primeiro ano, pela pri-

meira vez, sem saber nenhuma palavra em portu-
guês, fiquei a pensar que o Primeiro Ciclo já tinha 
começado e que eu tinha de aprender esta língua 
estrangeira para depois passar para o Colégio.

O primeiro ano na minha escola foi o mais 
difícil para mim, porque, como sou inglesa, não 
sabia muito português, mas a minha professora 
ajudou-me a perceber e a trabalhar português e 
no final passei para o segundo ano.

Depois das longas férias de verão, a treinar 
um bocado de português, voltei para trabalhar, 
novamente na escola com os meus colegas e 
professora.

No segundo e terceiro anos, eu aprendi muitas 
coisas novas.

Quando finalmente cheguei ao quarto ano, eu 
sabia muito mais português do que antes, mas 
sabia que este ano ia ser o mais importante por 
causa das provas finais, para nós passarmos de 
ano e frequentar o quinto ano. Mas, quando aca-
bei descobri que eram muito fáceis e que talvez 
passaria de ano.

Quando finalmente chegar ao outro lado, vou 
ter muitas saudades da professora, mas também 
fico contente, porque passei o meu longo cami-
nho, desde o primeiro até quarto anos, a apren-
der e a fazer novos amigos.

Millie Romer - EB de Góis – Turma D

 Quando entrei para o 1º ano de escolarida-
de era pequenita e falava pouco. Gostava muito 
da escola, da professora e dos meus colegas, 
alguns deles vieram comigo do Jardim de In-
fância. Com o passar do tempo aprendi muitas 
coisas, fui fazendo novos amigos e também fui 
crescendo como pessoa.

Sinto saudades das brincadeiras que tínha-
mos na escola, de alguns amigos que foram 
para outras escolas e das festas que faziamos 
com a ajuda dos pais na escola da Ponte do Só-
tão. Mas falemos de mim.

Ao longo destes quatro anos, aprendi muito 
e também mudei fisica e psicologicamente. En-
quanto nos dois primeiros anos falava pouco, 
mas era meiga, no 3º ano já dava mais à língua 
e, às vezes, era rabugenta.

No 4º ano tudo mudou! A nossa escola fechou 
e tivemos de vir para Góis. A escola é bonita, 
mas há muita confusão. Tenho alguns amigos 
novos e uma professora que não conhecia. Es-
tou mais velha, mais alta e aprendi coisas muito 
interessantes. Estes quatro anos são o começo 
de uma nova vida que em breve irá começar.

Soraia Queirós -  EB Góis -Turma D

As minhas 
mudanças
Como estou quase a chegar ao fim do 1.º Ci-

clo, vou recordar e dizer a todos vocês o que fiz 
na história da minha vida na escola.

No 1.º ano, quando comecei a ir para a esco-
la, só queria brincar, pois pensava que aprender 
a ler e a escrever era uma chatice, e não preci-
sava daquilo.

No 2.º ano, comecei a estar mais atenta nas 
aulas para tirar boas notas e não pensar no re-
creio e na brincadeira.

No 3.º ano, percebi logo que aprender a ler e  
a escrever era essencial, por isso, em casa, tive 
que me aplicar mais e estudar.  
Ao longo dos anos, fui crescendo e agora aqui 
estou eu no 4.º ano, preparada para ir para o 5.º 
ano, uma nova vida.

No 4.º ano, fui mais empenhada naquilo que 
fiz e estive mais atenta. Com boas notas nas 
provas finais, irei para o 5.º ano!

E é assim que vai terminar o 1.º Ciclo, cheio 
de felicidade, boas notas e esperança!

Mariana Rosa, Turma D, 4.ºano, n.º 12

Em Setembro de 2011 eu entrei para o primeiro 
ano de escolaridade. Como a minha mãe estava 
a trabalhar em Alvares, foi a minha avó Natércia 
que me foi levar à escola. Nessa altura eu era 
muito trapalhão, muito amável, chato, preguiçoso 
e inteligente, mas com o passar dos anos eu mu-
dei como todas as outras pessoas mudam.

Agora, ainda sou trapalhão, já não sou tão 
amável, sou um pouco mais chato do que antes, 
já não sou tão preguiçoso, mas sou muito mais 
inteligente do que era, porque aprendi muitas coi-

sas interessantes.
A cada ano que eu passava fazia novos amigos.
Eu vivi coisas boas e coisas menos boas, mas 

sempre gostei do que fazia. Agora isso vai mudar 
porque vou começar uma nova etapa, vou passar 
para o segundo ciclo, e vou esquecer algumas das 
coisas que vivi no Primeiro Ciclo, mas há algo que 
nunca irei esquecer, que são os meus amigos. 
Esta é a minha história.

Diogo Simões - EB Góis -Turma D


