
Editorial

Suplemento do Jornal O Varzeense - Nº. 746
Elaborado pelo Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Góis

15 de julho de 2019 - Nº. 128

PÁGINA 3

PÁGINA 2

AGRADECIMENTO:
 ACANTONAMENTO ESCOLAR 2019

PÁGINA 4

PÁGINA 4

AGRADECIMENTO: 
FESTA FINAL DE ANO - 14 DE JUNHO DE 2019 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS 
PARTICIPOU NA FINAL DO CONCURSO
INTERMUNICIPAL E FOI PREMIADO

COMEMORAÇÃO DO
 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM

DIA DE AULAS AO AR LIVRE

Esta última Edição do ano letivo 2018/2019 retrata as diversas atividades 
que se desenvolveram no fim de maio e durante os mês de junho, nomea-
damente as aulas dinamizadas ao ar livre nas Escolas Básicas de Alvares e 
Vila Nova do Ceira; as apresentações efetuadas pelos alunos dos 1º, 2º e 3º 
Ciclos, no âmbito do Empreendedorismo; as diversas sessões de ‘Conta-me 
Histórias’, integradas nas atividades da BE/CRE; a Assembleia Municipal Jo-
vem; a comemoração do Dia Mundial da Criança; o Projeto Natação desenvol-
vido na Educação Pré-Escolar; a Comemoração do Dia Mundial do Ambiente 
e do Dia do Eco-Escolas; a realização da Cerimónia Ecuménica; a Festa Final 
de Ano do Agrupamento realizada na Escola Básica de Góis; o Acantonamen-
to Escolar; a divulgação da 6ª Edição das Coletâneas de Histórias “Jardim de 
Histórias” e “Troca Letras” da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo; e a Turma 
no TOPO 2019.

No decurso do ano letivo muitas foram as atividades promovidas pelo Agru-
pamento no sentido de proporcionarem aos nossos alunos momentos e vivên-
cias 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 profissio-
nais e que concretizem sempre os seus sonhos.

Deixo, de igual forma, uma palavra de apreço a todos os colegas pelo en-
volvimento que revelaram nesta missão notável de ensinar, bem como aos 
técnicos que cooperaram, de forma perseverante e dedicada, em prol dos alu-
nos; também 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

No dia 22 de maio, os alunos da Escola de Alvares tiveram aulas ao ar livre. 
Esta foi uma iniciativa da professora titular e da professora de inglês. 

Lancharam e fizeram jogos para encontrarem cartões escondidos com indi-
cações em inglês.

Foi uma tarde muito alegre e bem passada.

No dia 29 de maio, pelas 
14h30, as turmas A e B do 7º 
ano foram, durante algumas 
horas, deputados municipais.

O desafio tinha começado 
no início do ano letivo, com 
a proposta, por parte da As-
sembleia Municipal de Góis, 
da realização de uma Assem-
bleia Municipal Jovem.

Uma vez lançado este rep-
to, era altura de pôr em prá-
tica as ideias que “fervilha-
vam”. 

Em grupo fomos apresen-
tando ideias, tendo sido es-
colhidas as três que reuni-
ram mais apoiantes, a saber: 
Substituição dos sacos de 
plásticos por sacos de pano.; 
Aquisição, doravante, de car-

ros híbridos para o Município; 
Implementação, em Góis, de 
uns pontos de carga para veí-
culos elétricos. 

Uma vez escolhidas, era che-
gado o momento de, em sede 
de Assembleia Municipal e na 
presença de muitos dos políti-
cos democraticamente eleitos 
pelo povo de Góis, apresentar, 
explicar e discutir o que ali nos 
trazia.

Foi uma sensação inexpli-
cável! Durante cerca de 2 ho-
ras sentimos que nos foi dada 
“voz” e possibilidade de inter-
virmos no nosso concelho.

Fomos capazes e, logo ali, 
sentimos que também as se-
nhoras presidentes, quer a da 
Assembleia Municipal, quer a 

do Município, partilhavam as 
nossas preocupações e se dis-
puseram a ajudar-nos na con-
cretização de uma das nossas 
propostas. Aliás, foi-nos lança-
do um desafio que acolhemos.  

Fomos orientados nesta ta-
refa pela professora Fátima 
Martins que nos disse, desde o 
primeiro momento, que confia-
va em nós, nas nossas ideias e 
na nossa vontade de participar, 
incentivados pela Diretora do 
Agrupamento e apoiados pelos 
nossos professores. O trabalho 
foi de parceria, de colaboração 
e no final a nossa empresa, a 
EcoEscolhas, continuará a la-
borar em vista à concretização 
dos nossos objetivos.  

Afinal somos jovens de Góis!
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NO DIA 23 DE MAIO ASSINALOU-SE O DIA DE AULAS AO AR LIVRE 
NA EB DE VILA NOVA DO CEIRA, COM AS CRIANÇAS DA 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS PARTICIPOU 
NA FINAL DO CONCURSO INTERMUNICIPAL E FOI PREMIADO

CONTA-ME HISTÓRIAS HORA DO CONTO - NO LAR DE ALVARES

A aprendizagem ao 
ar livre melhora a 
saúde das crianças, 
motiva-as a aprende-
rem e estimula uma 
maior ligação com a 
natureza. As aulas 
lecionadas ao ar livre, quer sejam de matemá-
tica, ciências ou português, muitas vezes ficam 
connosco para a vida. Estar no exterior ajuda as 
crianças a concentrarem-se, fomenta a sua cria-
tividade e imaginação e pode simplesmente ser 
mais divertido.

Quando brincam ao ar livre o comportamento 
das crianças melhora, e isso reflete-se na escola.

Brincar não só ensina competências funda-
mentais de vida como a resiliência, o trabalho em 
equipa e a criatividade, como também é essencial 
para a criança aproveitar a sua infância.

Brincar é não só fundamental para a criança 
aproveitar a infância, como ensina também com-
petências de vida essenciais, tais como resolução 
de problemas, trabalho em equipa e criatividade.

Quando os adultos recordam as memórias 
mais felizes da sua infância, é comum recorda-
rem a alegria de brincar ao ar livre.

E foi assim na nossa Escola em Vila Nova do 
Ceira…. 

Realizámos atividades, brincadeiras, aprendi-
zagens e lanche ao ar livre!

No dia 25 de maio, sábado, realizou-se a Final 
do Concurso Intermunicipal no Pavilhão Gimno-
desportivo de Vila Nova de Poiares.

O Agrupamento de Escolas de Góis esteve 
muito bem representado com dois stands, um 
alusivo ao 2º Ciclo, apelidado de Artes Tradicio-
nais e do 3º Ciclo – Eco Escolhas de Góis.

Os trabalhos apresentados pelos alunos resul-
taram das atividades dinamizadas, ao longo do 
ano letivo, no âmbito dos Clubes de Empreende-
dorismo dos 2º e 3º Ciclos, que o Agrupamento 
possui.

As docentes orientadoras foram Carla Carva-
lho e Fátima Martins, contando com a colabora-
ção do senhor José Cerdeira, mentor do Projeto 
do 2º Ciclo (que também esteve connosco na 
Final). Além destes intervenientes, ambos os 
Projetos contaram com a colaboração de outros 
docentes e não docentes, pais/encarregados de 
educação, da Técnica do Município, do Município 
de Góis, e claro, dos alunos participantes.

Os discentes de ambos os Clubes apresen-
taram a cada um dos Júris as suas ideias e o 

produto final do seu trabalho, estando todos de 
Parabéns pela forma empenhada com que o fi-
zeram.

Já depois das 19h, chegou a hora da entrega 
dos Prémios, nas diversas categorias, e o Agru-
pamento de Escolas de Góis foi premiado, a ní-
vel do 3º Ciclo, pelo facto de ser o Stand Mais 

Ecológico. Tal deixou-nos muito contentes e or-
gulhosos, por ser o reconhecimento do belíssimo 
trabalho, que esteve à vista de todo o público que 
nos visitou.

Deixo assim, um agradecimento e felicitações 
a todos os que tornaram possível as apresenta-
ções que no dia 25 de maio estiveram a público 

na Final do Concurso e que deixou o Agrupamen-
to de Escolas muito orgulhoso.

Bem Hajam!

Góis, 26 de maio de 2019
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins 

Dando continuidade às atividades planificadas 
no âmbito do projeto da biblioteca - “ Conta-me 
Histórias”, realizou-se nos dias 21 e 28 de maio, 
com os alunos das turmas A e B de Góis e em 
articulação entre os diferentes professores, a úl-
tima atividade programada para este ano letivo. 
Assim, com o professor Pedro Antunes, foi traba-
lhada com os alunos a história “A Menina Gotinha 
de Água”, de Papiano Carlos.

Após a leitura e uma breve reflexão sobre a 
mesma, os alunos expressaram a sua opinião 
relativamente aos personagens e à viagem rela-
tada na história.

Construiu-se ainda um diagrama ilustrado di-
nâmico sobre o ciclo da água, para o qual os alu-
nos, organizados em alguns grupos de trabalho, 
coloriram e recortaram os diferentes elementos.

Após a montagem do diagrama os alunos pu-
deram observar o seu funcionamento.

Estes demonstraram bastante interesse e em-
penho no desenvolvimento da atividade, partici-
pando ativamente na sua concretização.

No dia 29 de 
maio, viveu-se um 
momento de leitura 
diferente, pois com 
a ajuda da Prof.ª 
Leonilde e da D. 
Ana, fomos ao Lar 
visitar os idosos. 
Os meninos ajuda-
ram alguns utentes 
a virem sentar-se 
mais próximos de 
modo a permitir a 
leitura do conto, 
que foi lido pela 
Prof.ª Leonilde 
Garcia, figura co-
nhecida de muitos 
deles que ficaram 
visivelmente ani-
mados com a sua 

presença. 
No final, houve 

algumas cantigas 
e a D. Clotilde e o 

Sr. António até nos 
cantaram o fado.

Foi um momento 
de grande alegria 

para todos.

A docente Sandra 
Mortágua
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO
AMBIENTE E DO DIA DO ECO-ESCOLAS

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
DESENVOLVIDO NO ÂMBITO 
DO EMPREENDEDORISMO
 - 1º CICLO - 12 DE JUNHO DE 2019

MISSA TAIZÉ - PEQUENA CERIMÓNIA 
ECUMÉNICA - 11 DE JUNHO DE 2019 - 16H 
NA ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO

COLETÂNEA DE HISTÓRIAS DA EDUCA-
ÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO - 2019

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

PROJETO NATAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

No dia 3 de junho, comemorou-se o Dia Mun-
dial da Criança na Escola sede do Agrupamento. 

As atividades organizadas pelo Agrupamento 
de Escolas de Góis destinaram-se a todas as 
crianças do concelho (o convite estendeu-se às 
Instituições Particulares do Centro Social Rocha 
Barros e Centro Paroquial de Alvares), tendo par-
ticipado também os utentes do Polo da ARCIL, 

sediado em Góis. As ações desenvolvidas incluí-
ram Pinturas Faciais, Jogos Tradicionais, dois 
insufláveis, a visualização de filmes de animação 
e as atividades desenvolvidas pelo Exploratório 
de Coimbra, que consistiram na dinamização de 
um Workshop sobre a água e a realização de 
‘Bolas de Sabão’, em ‘tamanho gigante’. Todas 
as atividades foram desenvolvidas no Espaço do 

Recreio da Escola, na Sala de Alunos e na Biblio-
teca Escolar.

A manhã terminou com o almoço no edifício 
do 1º Ciclo, tendo no final as crianças recebido 
um balão.

Deixamos assim, um agradecimento às Insti-
tuições que aceitaram o nosso convite para par-
ticiparem nas atividades, bem como ao Pessoal 

Docente e Não Docente do Agrupamento, ao Ex-
ploratório de Coimbra, à Associação de Pais, ao 
Município de Góis e à Empresa ICA, pela colabo-
ração e apoio prestados na implementação desta 
atividade, que foi do agrado das crianças e dos 
adultos que as acompanharam.

Um bem haja a todos!
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

A exemplo do que tem acontecido nos anos 
anteriores, os/as meninos/as dos grupos de Edu-
cação Pré-escolar de Góis e Vila Nova do Ceira, 
participaram nas diversas sessões desenvolvi-
das na Piscina municipal da Lousã, no âmbito do 
Projeto de Natação, promovido pelo Município 
em parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Góis. 

 As sessões foram muito divertidas e com muita 
aprendizagem… ainda que alguns(mas) dos/as 
meninos(as) mais pequeninos(as),  que durante 
o ano letivo, foram integrando o grupo, por vezes 
se sentissem mais inseguros(as) e ansiosos(as).

De um modo geral tivemos “atletas” muito res-
ponsáveis e assíduos(as), que nunca ou quase 
nunca faltaram… só quando estiveram doen-
tes…  mas também outros(as)…  que foram mais 

preguiçosos(as) e  arranjaram algumas descul-
pas para não participar nas atividades.

Foi muito bom poder partilhar momentos de 
alegria, muitos jogos e brincadeira na água, mas 
também, muitos exercícios e atividades.

O ano letivo está a terminar, queremos muito 
agradecer a todos aqueles que nos proporcio-
naram esta experiência, aos responsáveis pelo 
projeto (Município e Agrupamento de Escolas) 
e a todos os que em cada sessão asseguraram 
esta participação (pais, docentes, não docentes 
e outros intervenientes) … MUITO OBRIGADO!

Só nos resta afirmar que muito gostaríamos 
de continuar esta “aventura” e voltar à piscina no 
próximo ano letivo … para continuar a brincar, a 
aprender e a crescer!

Graça Alves

No dia 5 de junho - Dia Mundial do Ambiente 
inserido no Projeto Eco - Escolas, as crianças 
do Jardim de Infância de Góis participaram com 
duas canções: “Proteger a Natureza” e “Gosto de 

Flores”.
As atividades foram do agrado de todos.
A educadora 
Paula Ramos

No dia 11 de junho de 2019, pelas 16h, na 
Escola sede do Agrupamento realizou-se uma 
Cerimónia Ecuménica, que foi presidida pelo 
senhor Padre Pedro.

A mesma foi organizada pela docente de 
EMRC do Agrupamento, que contou com a 
colaboração de diversos docentes do Agrupa-
mento e pessoal não docente.

Foi uma ocasião de reflexão, que integrou di-
versos momentos musicais, cuja orientação es-
teve a cargo da docente de Educação Musical.

Deixamos assim, um agradecimento a todos 
que possibilitaram a implementação desta ativi-
dade e que participaram na mesma.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

No dia 12 de junho de 
2019, pelas 10h30m, 
na Casa da Cultura de 
Góis, os alunos do 4º 
ano da Escola Básica 
de Góis, orientados 
pela sua professora 
Ascensão Dutra, apre-
sentaram o trabalho 
desenvolvido ao longo 
do ano letivo, tendo o 
mesmo sido um su-
cesso.

Parabéns!

“JARDIM DE HISTÓRIAS” e “TROCA LE-
TRAS”, são a sexta edição da Coletânea de 
Histórias que o Agrupamento produz com o 
objetivo de contribuir para a promoção das 
competências de leitura e escrita, e para o 
aumento da aquisição do vocabulário e do co-
nhecimento geral das crianças da Educação 
Pré-Escolar e do 1º Ciclo.

As histórias reunidas nestes livrinhos são 
o resultado da colaboração empenhada das 
Educadoras e Docentes do 1º Ciclo, das crian-
ças destes dois níveis de ensino, que nos fize-
ram chegar diversas produções e ilustrações, 

estando assim todos de Parabéns pelo trabalho 
desenvolvido.  

Digitalizámos os trabalhos apresentados, 
procedendo posteriormente ao seu tratamento, 
impressão e encadernação, concretizando-se 
assim, mais uma etapa. 

Assim sendo poderemos concluir, que esta-
mos em condições de pegar nestas belíssimas 
obras, passeá-las e divulgá-las ao “Mundo”.

Votos de Boas Leituras!

 A Diretora do Agrupamento de Escolas: Cristi-
na Maria dos Santos Martins
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AGRADECIMENTO:
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AGRADECIMENTO: FESTA FINAL DE ANO - 14 DE JUNHO DE 2019 

No dia da realização da Festa foi finalizada a 
montagem da Exposição de Trabalhos elabora-
dos pelos alunos e docentes do Agrupamento, 
que esteve patente ao público nos Corredores do 
Rés-do-chão, Redondo e Espaço do Bar.

No dia 14 de junho, durante a manhã, efetuou-
-se a decoração do palco e espaço circundante, 
e, pelas 17 horas, iniciou-se a preparação das 
Barraquinhas no espaço do recreio da Escola, 
onde as diversas turmas do 2º e 3º Ciclos, com 
a orientação dos Diretores de Turma e de outros 
docentes procederam à sua organização.

Pelas 18h iniciou-se o Concurso ‘Talentos 
à Solta’, dinamizado pela Associação de Pais, 
seguindo-se a entrega de Certificados e prémios 
aos diversos participantes.

Pelas 19 horas deu-se início ao Espetáculo, 
que integrou diversas atuações, entrega de certi-
ficados e prémios, e sorteios de rifas e respetiva 
entrega de prémios.

Todos os momentos registados foram fruto 
do trabalho desenvolvido por diversos docentes 
e alunos, a quem agradeço o empenho que de-
monstraram no decurso do presente ano letivo. 

Agradeço também o empenho e trabalho de 
todos os Alunos, Pessoal Docente e Não Docen-
te do Agrupamento e Pais/Encarregados de Edu-
cação nas diversas iniciativas que decorreram 
neste dia. Agradeço de igual modo, o prestimoso 
apoio e a colaboração prestados pelas diversas 
Entidades do concelho.

Felicito e agradeço aos elementos da Equi-
pa de Eventos do Agrupamento, o trabalho que 
desenvolveram, bem como o empenho e a dedi-
cação que revelaram na organização e planea-
mento deste espetáculo, assim como às apre-
sentadoras do espetáculo. 

Sem este trabalho de Equipa, de Partilha e de 
Colaboração, não teria sido possível a implemen-
tação e concretização desta grandiosa iniciativa.

Um Bem-Haja a Todos!
A Diretora do Agrupamento de Escolas
Cristina Maria dos Santos Martins

A Direção do Agrupamento e a Equipa Res-
ponsável agradecem a colaboração de todos os 
docentes e não docentes, pais e encarregados 
de educação, alunos, instituições locais e em-
presas patrocinadoras e demais Comunidade 
Extraescolar que colaboraram, pois sem este 
trabalho conjunto não teria sido possível a im-
plementação e concretização desta atividade, 
tão emblemática do Agrupamento de Escolas de 
Góis e que anualmente proporciona momentos 
e vivências únicas e, por vezes, inesquecíveis 
aos seus participantes.

Um Bem-haja a todos!

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins


