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Eis que chega a edição de janeiro do nosso Passo a Passo…

A mesma retrata as diversas atividades que se desenvolveram du-
rante o mês de janeiro, nomeadamente as dinamizadas pela BE/CRE, 
destacando-se o Concurso Nacional de Leitura; as desenvolvidas no 
âmbito da comemoração do Dia de Reis, bem como as dinamizadas 
pelos Clubes e Projetos, designadamente do Clube de Ciência Viva, 
do Orçamento Participativo e ‘Os Super Saudáveis’. 

Destaca-se também, o facto de a Educação Pré-Escolar de Alvares 
ter ficado em primeiro lugar no Concurso Jorge Paiva, com o seu pro-
jeto do Borboletário, a quem deixamos as nossas felicitações. 

Também aproveitamos para divulgar, mais uma vez, a comemora-
ção do Carnaval, sendo que este ano será vivido de um modo diferen-
te, por causa da pandemia que continuamos a viver. Assim, contamos 
com a participação de todos: crianças e adultos.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras, 
em casa para proteção de todos, e à lareira!

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

Até ao dia 21 de janeiro de 
2021 realizou-se a primei-
ra fase do concurso que se 
concretizou com a realiza-
ção das provas escritas nos 
1º, 2º e 3º Ciclos. 

Realizaram a prova escrita 
16 alunos do 1º Ciclo, 12 do 
2º Ciclo e 22 alunos do 3º Ci-
clo. Depois desta fase foram 
apurados para a segunda 
fase (prova oral) 5 alunos do 
1º Ciclo e 6 alunos do 2º Ci-
clo. No 1º Ciclo, realizaram a 
prova oral, até ao momento, 
quatro alunos e no 2º Ciclo 
a totalidade dos alunos (6).

Assim, quando estiverem 
reunidas as condições, ter-
minar-se-á o processo a fim 
de apurar os alunos efetivos 
e suplentes que representa-
rão o Agrupamento na fase 
final.

Aproveitamos para felicitar 
todos os participantes pela 
sua prestação nas fases 
concretizadas.

Com a aproximação do Carnaval e 
dado que não haverá condições para 
realizar o tradicional Desfile que ao 
longo dos anos nos habituámos a 
ver, derivado à pandemia COVID-19, 
dinamizaremos um Concurso de Dis-
farces/Fantasias/Máscaras construí-
dos em casa com a colaboração dos 
EE/Pais/Familiares, utilizando mate-
riais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Todos os interessados devem ins-
crever-se até ao dia 29 de janeiro, 
mediante o preenchimento de uma 
ficha de inscrição que se encontra 
em cada sala de aula, das Escolas 
do Agrupamento, no PBX da Escola 
Sede do Agrupamento e na Página 
do Agrupamento em www.aegois.
com A ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverá ser entregue 
aos docentes titulares de grupo/turma e diretores de turma, que as farão 
chegar à Direção. O Pessoal Docente e Não Docente poderá entregar 
a sua inscrição no PBX. Os candidatos que preencham a ficha de ins-
crição retirada da Página do Agrupamento, em suporte digital, podem 
remetê-la para o email carnaval2021@aegois.com não havendo assim 
necessidade de impressão.

Os disfarces/fantasias/máscaras são criados e decorados única e ex-
clusivamente com recurso a materiais recicláveis e/ou reutilizáveis que 
cada participante personaliza a seu gosto.

Os disfarces/fantasias/máscaras são realizados em casa por cada um 
dos participantes com a colaboração dos EE/Pais/Familiares. 

Finalizados os disfarces/fantasias/máscaras, cada participante co-
loca/veste o seu disfarce/fantasia/máscara e tira até 3 fotografias, de 
perspetivas diferentes, que enviará para o email: carnaval2021@ae-
gois.com, até ao dia 10 de fevereiro de 2021, inclusive. As fotografias 
não devem conter qualquer moldura ou assinatura; Não são admitidas 
fotomontagens.

No email enviado, cada participante identifica-se indicando o nome, 
o ano, a turma e a Escola e atribui um nome ao seu disfarce/fantasia/
máscara.

Quando se verifique que os disfarces/fantasias/máscaras foram ad-
quiridos comercialmente, serão excluídos do concurso. 

Todos os participantes receberão um diploma de participação, no dia 
19 de fevereiro de 2021.

Serão premiados os 1.º, 2.º e 3.º lugares por nível de ensino, no mes-
mo dia (19 de fevereiro), da seguinte forma: 

o na Educação Pré-Escolar;
o no 1º Ciclo;
o no 2º Ciclo;
o 3º Ciclo/Pessoal Docente e Não Docente. 

A divulgação dos resultados na Página e Facebook do Agrupamento 
decorrerá no dia 19 de fevereiro de 2021.

Contamos com a participação e colaboração de todos.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos Santos Martins
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PROJETO «OS SUPER SAUDÁVEIS»

Comemoração do Dia de Reis

A BANDA

No âmbito do CAA, a docente do 1º 
CEB da EB de Alvares, Ana Sofia Bas-
tos, continua a implementar o Projeto 
«Os Super Saudáveis», encontrando-
-se, agora, na fase em que há o en-
volvimento, não só dos alunos, mas 
também dos pais, na confeção de al-
moços, jantares e lanches saudáveis, 
conforme ilustram as fotografias, envia-
das pelos encarregados de educação, 
dialogando-se, em família, sobre as 
mudanças de hábitos alimentares.

Alunos, pais e professora estão de 
parabéns pelo trabalho desenvolvido 
até ao momento.

Albertina Nogueira

Foi tão belo o que aconteceu
Quando Deus Menino nasceu
Baltazar, Belchior e Gaspar
Vão a Belém para O visitar.

Levam ouro, incenso e mirra
Nos camelos vão chegar
São os reis, que vêm de longe
Para o Menino saudar.

Uma Estrela os guiou

As crianças do Centro Escolar de Al-
vares, na quarta feira, dia 6 de janeiro, 
comemoraram o Dia de Reis, cantando 
uma canção para a Comunidade. Esta 
atividade resultou da articulação efe-
tuada entre a Educação Pré-Escolar e 
o 1ºCiclo e as atividades de Coadjuva-
ção de Música e Educação Física.

Foi um momento bastante animado!

Uma estrela os guiou (uma estrela)
Nessa noite especial (especial)
O seu brilho os encantou        BIS
Porque era Natal.

Letra: Fernando Paulo Gomes
Música: Luís Matas / Ricardo Monteiro
In Comemorações em 26 Canções das Edições Convite à 

Música

Vamos todos aprender
a juntar os animais,
uns são gordos, outros magros,
iguaizinhos aos seus pais.
..

Um PORCO e outro porco
e uma porca de má cara,
juntaram-se a outros porcos
e fizeram uma VARA.
..
Um BOI e outro boi
e uma vaca malhada,
juntaram-se a outros bois
e fizeram uma MANADA.
.
Um PEIXE e outro peixe
com escamas cor de lume,
juntaram-se a outros peixes
e formaram um CARDUME.

Um POMBO dos correios
foi voando, foi voando,
juntou-se a outros pombos,
transformaram-se num BANDO.
.
Um LOBO e outro lobo,
à luz da lua cheia,
juntaram-se a outros lobos,
e fizeram uma ALCATEIA.

.
Um CÃO e uma cadela
Mais o filho e a filha,
juntaram-se a outros cães
e formaram a MATILHA.
.
Uma ABELHA, outra abelha,
uma vespa muito feia,
juntaram-se a um zângão
e fizeram uma COLMEIA.
.
Uma OVELHA e outra ovelha
Mais um “bode” muito estranho
juntaram-se a outras ovelhas
e formaram um REBANHO.

José Jorge Letria
In Caminhar – Leituras do 4º ano 

de António Mota, Gailivro, p. 70.
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Comemoração do Dia de Reis – 6 de janeiro de 2021

DIA DE REIS!

DIA DE REIS!

Clube de
Ciência 
Viva

Nos dias anteriores ao 6 de janeiro, 
os meninos da Educação Pré-Escolar 
de Góis construíram as suas coroas 
com a ajuda das Assistentes Operacio-
nais. 

No dia de Reis, deslocaram-se para 
a entrada da Escola sede e cantaram 
uma belíssima canção alusiva a esta 
efeméride, contando com a participa-
ção das Assistentes Operacionais e da 
docente de Música.

Foi um momento de alegria no meio 
desta pandemia!

No dia 5 de janeiro de 2021, os alunos da Escola e 
do Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira cantaram 
os «Reis». Como estamos em pandemia e não pude-
mos andar de porta em porta, a pedir, gravámos um ví-
deo e ficámos na escola sossegadinhos à espera que 
nos dessem os reizinhos… 

Agradecemos a todos e a todas e desejamos um 
bom ano de 2021. 

Os alunos da Escola Básica de VNC

Os alunos do 1º Ciclo da Escola Bási-
ca de Góis ensaiaram uma canção alu-
siva ao Dia de Reis, recortaram e en-
feitaram as coroas dos Reis, utilizando 
técnicas de recorte e colagem.

Na terça-feira, dia 5, os alunos, da 
turma A, juntaram-se ao presépio, na 
entrada da Escola e cantaram a can-
ção acompanhada com o acordeão da 
professora de música, Carla Carvalho, 
gravaram um pequeno vídeo que foi 
enviado aos respetivos encarregados 
de educação e à turma da Educação 
Pré-escolar. De seguida, cantaram 
para as assistentes operacionais e 
para as turmas A e B. Posteriormente, 
realizaram uma pesquisa sobre a tradi-
ção dos Reis em Portugal e em outros 
países da Europa, nomeadamente em 
Espanha.

Na quarta-feira, dia 6, os alunos das 
turmas B e C, juntaram-se na entrada 
da Escola, com o devido distanciamen-
to, e cantaram a canção para as as-
sistentes operacionais; posteriormente 
gravaram um pequeno vídeo que foi 
enviado aos respetivos encarregados 
de educação. Também, no hall do 1º 

andar, os alunos cantaram para os alu-
nos e professora da turma A.

Um grupo de alunos mais pequeno 
deslocou-se ao espaço do PBX e tam-

bém animou alunos, docentes e assis-
tentes operacionais e técnicos com as 
suas lindas vozes.

Aproveitaram também para desejar a 
todos um Bom Ano novo. 

Aps um primeiro contacto com o Plane-
tário do Porto e Centro de Astrofísica da 
Universidade do Porto e dando cumpri-
mento à realização das ações previstas 
e aprovadas aquando da candidatura do 
nosso Agrupamento ao Projeto Clubes 
Ciência Viva na Escola, deu-se início à re-
quisição e calendarização das atividades 
que se passa a referir:

1. Uma sessão no Planetário portá-
til e dois laboratórios/workshops;

2. Duas interações remotas/pales-
tras (por zoom, ou usando a plataforma da 
escola);

3. Observação diurna com os te-
lescópios do Centro de Astrofísica da Uni-
versidade do Porto e acompanhadas pela 
explicação dos seus astrónomos;

4. Duas ações de capacitação do-
cente – ACD – dinamizadas pelo Centro 
de Astrofísica da Universidade do Porto 
(Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto).

Estas atividades destinam-se a todos os 
alunos do Agrupamento, sem exceção, e 
encontram-se enquadradas didaticamente 
nas Aprendizagens Essenciais de diver-
sas áreas/disciplinas.

Quanto à sua calendarização, as ses-
sões remotas, tiveram início no passado 
dia onze de janeiro, para as turmas do 
segundo e terceiro ciclos, encontrando-se 
a decorrer na semana de 18 de janeiro, 
as primeiras sessões para as turmas da 
Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo e 
as segundas sessões para o segundo e 
terceiro ciclos. As sessões remotas serão 
concluídas, entretanto, com a realização 
da segunda sessão para as turmas da 
Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo. 
Para além destas também se realizarão as 
sessões no Planetário portátil, laboratórios 
e observação diurna. 

Convém, ainda, referir que estas ativida-
des visam a promoção do ensino experi-
mental das ciências na escola, no segui-
mento da nossa candidatura à “Rede de 
Clubes Ciência Viva na Escola”, promovi-
da pela DGE e pela CV-ANCCT para os 
anos letivos 2018/2019 e 2019/2020, e 
que estiveram inicialmente previstas para 
o ano letivo transato, tendo, posteriormen-
te, de ser adiadas e recalendarizadas, por 
indicação da DGE e do POCH e devido 
à situação pandémica em que ainda nos 
encontramos, tendo como prazo limite de 
realização o dia trinta e um de janeiro de 
dois mil e vinte e um.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA 2021

Prémio Jorge Paiva

Em meados de janeiro foi publicada informa-
ção sobre esta iniciativa.

O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) 
é um processo democrático, com várias etapas, 
que garante aos estudantes a possibilidade de 
participarem, de acordo com as suas ideias, pre-
ferências e vontades, no desenvolvimento de um 
projeto que contribua para a melhoria da sua es-
cola. O mesmo pretende fomentar o espírito de 
participação e de cidadania e valorizar a opinião 
dos estudantes em decisões que os afetam dire-
tamente. Com o OPE estimulam-se as escolhas 
responsáveis, a familiaridade com os mecanis-
mos do voto e a participação na execução das 
escolhas efetuadas.

Podem participar nesta iniciativa os estudan-
tes do 3.º Ciclo do ensino básico e do ensino se-
cundário, em qualquer via de ensino, e que fre-
quentem estabelecimentos públicos de ensino.

O orçamento participativo de cada escola é 
igual a 1 euro por cada aluno do 3.º ciclo do ensi-
no básico e/ou do ensino secundário. No caso de 
escolas com menos de 500 alunos elegíveis, o 
valor do orçamento participativo é de 500 euros.

Tal como consta no regulamento, o OPE tem 
as seguintes etapas:

1. Apresentação da iniciativa nas esco-
las: até ao final de janeiro;

2. Desenvolvimento e apresentação das 
propostas: até ao final de fevereiro;

3. Divulgação e debate das propostas: 
nos 10 dias úteis anteriores à votação;

4. Votação das propostas: 24 de março, 
Dia do Estudante;

5. Divulgação dos resultados: até ao final 
de março;

6. Planeamento da execução pela esco-
la: até ao final de maio;

7. Execução da medida: até ao final do 
respetivo ano civil.

Os objetivos deste Projeto traduzem-se no 
seguinte: estimular a participação democrática 
dos estudantes, valorizando as suas opiniões, e 
a sua capacidade argumentativa, reflexiva e de 
mobilização coletiva, assim como o seu conheci-
mento prático de alguns mecanismos básicos da 
vida democrática. É também intenção do OPEs-
colas combater o défice de confiança e o afasta-
mento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, 
relativamente às instituições democráticas. Com 
o OPEscolas pretende-se, também, reforçar a 
gestão democrática das escolas, estimulando a 
participação dos estudantes.

Cada proposta pode ser entregue, até ao final 
de fevereiro, online https://opescolas.pt/inscri-
cao/  ou então presencialmente na secretaria do 
estabelecimento de ensino, ou através de correio 
eletrónico, para um endereço definido pela esco-
la para o efeito.

Cada proposta de OPEscolas deve:
– Ser subscrita individualmente ou em grupo, 

num máximo de 5 estudantes proponentes;
– Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos es-

tudantes com direito de voto (estudantes do 3.º 
ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário 
que frequentem o respetivo estabelecimento de 
ensino), através da indicação do nome, número 
de estudante e assinatura.

Desde a terceira edição que é possível entre-
gar a proposta online, de forma muito rápida e 
fácil. Basta entrares no separador Inscrição ou 
clicares https://opescolas.pt/inscricao/ . Depois 
só tens de preencher os campos: nome da esco-
la; o teu primeiro nome; número de aluno e ano 
de escolaridade, bem como dos teus colegas, se 
apresentares a proposta em grupo. Segue-se o 
nome da tua proposta e uma descrição da tua 
ideia em 1000 palavras. E, por fim, tens apenas 
de anexar a folha onde reuniste os apoios que 

são precisos para que a tua proposta seja consi-
derada válida (5% dos alunos que frequentam o 
3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secun-
dário na tua escola). Para isso poderás tirar foto-
grafia à(s) folha(s) onde reuniste as assinaturas 
dos teus colegas, que terão de se identificar com 
nome, número de aluno e assinatura. Ao invés da 
fotografia podes também digitalizar a(s) folha(s). 
São aceites ficheiros com vários formatos.

Esta novidade trouxe também a possibilidade 
de poderes ficar a saber quais as propostas a vo-
tação na tua escola e em outras escolas do país. 
E, no final do OPE, saberes quais foram as ideias 
vencedoras nas outras escolas.

Os requisitos são os seguintes:
. A proposta não pode exceder o valor do 

OPEscolas;
. Deve poder ser executada até ao fim do res-

petivo ano civil;
. Deve indicar uma melhoria na escola, através 

da aquisição de bens e/ou serviços;
. Deve beneficiar o espaço escolar e/ou a for-

ma da sua utilização ou melhorar os processos 
de ensino, do qual possam beneficiar ou vir a be-
neficiar todos os estudantes;

. Tem de ter o apoio expresso de 5% dos es-
tudantes do 3.º ciclo e/ou do ensino secundário 
da escola;

. Não devem ser consideradas propostas que 
apenas beneficiem o grupo de alunos que as 
apresentam, que esgotem a sua finalidade no 
ano em que são implementadas (exemplo: visita 
de estudo para a turma x) ou que sejam contrá-
rias à Lei.

A proposta deve ser clara e prever os custos 
que implica a sua concretização.

Para ajudar nesta tarefa, no início de março, 
cada escola deve promover uma reunião entre 
a Coordenação Local do OPEscolas e os vários 

proponentes, no sentido de clarificar e ajustar 
as propostas ao valor do OPEscolas. Destes 
encontros poderá resultar a melhoria, fusão ou 
desistência de propostas que não cumpram os 
requisitos.

A responsável pelo Projeto no Agrupamento 
de Escolas de Góis é a docente Ana Apóstolo 
Almeida.

Contamos com a participação dos alunos do 
nosso Agrupamento como tem sido habitual.

É com muita alegria que informamos 
que o JI de Alvares ganhou o Prémio 
Jorge Paiva 2020, Projetos de nature-
za Ambiental, em conjunto com o JI de 
Arganil.  

Neste desafio abraçamos a constru-
ção de um “Borboletário” na sala de 
atividades, de forma a contribuir para 
a reprodução de uma espécie em vias 
de extinção.

Parabéns a todos os envolvidos.


