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Devido à situação da pandemia, as reuniões de início de ano letivo com os pais 
e encarregados de educação decorreram nos dias 13, 14, 15 e 16 de setembro, e, 
consoante o número de pais, a maioria das turmas foram subdivididas, de modo 
a evitar a aglomeração de pessoas na mesma sala/espaço. Nesta abordagem, 
foram dadas as boas-vindas a todas/os, agradecendo-se a presença; apelou-se 
à cooperação e partilha de ideias, no sentido de fomentar o trabalho em Equipa, 
o respeito pelo papel e função de cada um dos agentes no processo educativo 
com o objetivo final de contribuir para o bem-estar e sucesso das crianças/jovens 
do Agrupamento. Fez-se alusão: às regras de funcionamento de cada Escola, 
face às situação pandémica; à Rede Escolar aprovada para o corrente ano le-
tivo; aos docentes em falta no Agrupamento e aos que são Titulares de Grupo/
Turma e Diretores de Turma e Secretários; à manutenção das duas psicólogas a 
tempo inteiro e de meio horário da Terapeuta da Fala e do Técnico de Informá-
tica no Agrupamento; aos horários e ofertas formativas nos diversos níveis de 
ensino; aos apoios a ministrar, nomeadamente no âmbito do CAA, bem como 
as coadjuvações, tutorias, apoio educativo e apoio tutorial específico; ao Projeto 
de Leitura ‘Que farei com este Livro?’ a dinamizar junto das turmas dos 2º e 3º 
Ciclos, em articulação com a Biblioteca Escolar e algumas disciplinas; ao Projeto 
a desenvolver no âmbito da Emoções junto das crianças e jovens do Agrupamen-
to; à candidatura efetuada pelo Direção à 2ª Edição da Academia Digital para 
Pais, que, entretanto, foi aprovada; ao Projeto Educativo do Agrupamento; ao 
Plano Anual de Atividades; ao Regulamento do Cartão GIAE/Cartão Eletrónico 
efetuando-se alguns esclarecimentos; à manutenção da parceria com o Centro 
de Saúde, fazendo-se referência à mensagem deixada pelo senhor Enfermeiro 
Alexandre Vieira; e à divulgação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Di-
gital das Escolas (PADDE), distribuindo-se um panfleto a todos os pais/encarre-
gados de educação.

Aos alunos, a receção e o início da atividade letiva ocorreu no dia 17 de setem-
bro, cuja manhã foi passada com os docentes titulares de Grupo/Turma e Dire-
tores de Turma/Secretária, onde foram dadas diversas informações, incluindo as 
regras contidas no Plano de Contingência do Agrupamento. No período da tarde, 
as atividades letivas decorreram conforme o horário estabelecido. 

Em termos de atividades e destaques, salientam-se: a comemoração da en-
trada do outono com a decoração de alguns espaços, em cada uma das Escolas 
do Agrupamento; a celebração do dia mundial do desporto na escola com o de-
senvolvimento de algumas ações desportivas; a aposentação da D. Alice Martins; 
a comemoração do Dia Mundial do Animal, da Música e da Alimentação, cuja 
participação dos alunos foi de louvar; e a sessão online com o escritor Pedro 
Seromenho que decorreu no dia 7 de outubro para todos os alunos do 1 Ciclo.

Resultado do trabalho desenvolvido no ano letivo 2020/2021, divulgam-se os 
alunos que integram os Quadros de Mérito, Honra Cívico e de Distinção de Su-
cesso, felicitando os alunos, docentes e famílias pelo trabalho desenvolvido ao 
longo do ano, cuja modalidade de ensino voltou a mudar, a partir do dia 8 de 
fevereiro de 2021 com a pandemia. 

Destaca-se também a participação do Agrupamento de Escolas de Góis no 
Projeto Ubuntu e na 2ª Edição da Academia Digital para Pais. Apresenta-se, de 
igual modo, o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 
a implementar em 2021/2022 e 2022/2023 

A Biblioteca Escolar também tem participado na organização das atividades/
Projetos desenvolvidos no Agrupamento, bem como na divulgação de obras ad-
quiridas e na promoção da leitura e escrita.

 Os Clubes e Projetos existentes, no Agrupamento, têm contribuído 
para que os nossos alunos tenham outras atividades de enriquecimento do currí-
culo, no sentido de lhes propiciar uma formação integral com o objetivo de desen-
volver a criatividade, a autonomia e a responsabilidade.

A todos os alunos, docentes e funcionários envolvidos nas atividades que se 
realizaram, no Agrupamento, o meu profundo agradecimento e votos de empenho 
para futuras concretizações.

Termino desejando a toda a Comunidade Educativa uma boa leitura da nossa 
primeira Edição do Passo a Passo de 2021/2022, e muita saúde.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos Santos Martins

OUTONO - 
TURMA A DO 1º CICLO
DE VILA NOVA DO CEIRA

Chegou o ou-
tono à turma A de 
Vila Nova do Ceira.

As andorinhas 
vão para países 
mais quentinhos, 
as árvores perdem 
as folhas. O sol já 
não aquece tanto. 
A chuva vai caindo 
lentamente...

A professora, 
Leonilde Garcia

O dia 30 de setembro de 
2021, foi o último dia de tra-
balho da D. Alice Martins, na 
nossa Escola.

Em nome do Agrupamen-
to de Escolas de Góis, agra-
deço-lhe o seu trabalho e 
empenho dedicados a esta 
casa, ao longo destes anos, 

e que foram muitos.
Visite-nos sempre que puder 

e desejar, pois as portas es-
tarão sempre abertas para a 
receber e, para nós, será um 
gosto.

Desejo-lhe as maiores feli-
cidades e muita saúde nesta 
etapa da vida, que agora se 

inicia.

Um beijinho com muito cari-
nho,

A Diretora do Agrupamento: 
Cristina Martins
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DE QUADRO DE MÉRITO, HONRA CÍVICO E 
DISTINÇÃO DE SUCESSO

QUADRO DE DISTINÇÃO DE SUCESSO – 2020/2021Devido à situação pandémica e à semelhança do ano 
letivo anterior, o Agrupamento de Escolas de Góis, este 
ano, não realizou a habitual Cerimónia de entrega dos di-
plomas de Quadro de Mérito, Quadro de Honra Cívico e de 
Distinção de Sucesso, tal como se anunciou nas reuniões 
de início de ano com os encarregados de educação/pais. 
Assim, a entrega dos prémios e certificados concretizou-se 
turma a turma e por Escola, nos dias 29 e 30 de setembro e 
1 outubro de 2021. Os alunos que já não se encontram na 
Escola/Agrupamento, os Encarregados de Educação foram 
contactados a fim de se definir o modo de terem acesso 
aos respetivos certificados e prémios.

Esta atividade não visa apenas premiar os bons resulta-
dos ou os comportamentos exemplares dos alunos, mas, 
acima de tudo, reconhecer e valorizar o esforço e o exer-
cício de uma cidadania responsável e ativa, assim como 
estimular o gosto por aprender e a busca da excelência.

No presente ano letivo espero que os alunos homena-
geados mantenham e melhorem este nível e que outros 
colegas se juntem, a estes, pois como se referiu, este é 
um momento não só de reconhecimento, mas também de 
incentivo a todos os alunos do Agrupamento.

Parabéns a Todos!

A Diretora do Agrupamento
Cristina Maria dos Santos Martins

QUADRO DE HONRA CÍVICO – 2020/2021
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA
DE 1 A 8 DE OUTUBRO DE 2021

QUADRO DE MÉRITO – 2020/2021

QUADRO DE MÉRITO – 
2020/2021

QUADRO DE HONRA CÍVICO – 2020/2021

O dia Mundial da Música, assinalou-se no dia 1 de outubro, e foi 
comemorado no Agrupamento de Escolas de Góis até ao dia 8 de 
outubro, com várias iniciativas.

No âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular e da articula-
ção entre ciclos, os docentes de Educação Musical/ Música, Carla 
Carvalho; Educação Visual e Educação Tecnológica, Madalena 
Meco; Português, Fátima Martins; o Professor Bibliotecário, José 
Carlos Santos, bem como as docentes da Educação Pré-Escolar e 
as docentes do Primeiro Ciclo proporcionaram aos alunos ativida-
des no sentido de comemorar o Dia Mundial da Música.

Esta comemoração teve como objetivos, criar o gosto pela músi-
ca; prevenir o abandono escolar no ensino básico; estimular atitu-
des e comportamentos de respeito pelo outro de responsabilidade 
e participação; aumentar competências comunicativas em contex-
tos formais; envolver a comunidade escolar; conceber a escola 
como espaço educativo que estimula a participação da comunida-
de escolar nas diversas atividades e fomentar a articulação entre 
diferentes disciplinas e a BE/CRE. As atividades realizadas foram 
diversificadas e contaram com a criação de textos, construção de 
uma parede musical, exploração de sons na parede musical e in-

terpretação de uma sequência rítmica, visualização de uma parte 
do filme dos Stomp, desenhos e pinturas e exposição de todos os 
trabalhos na Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos.

Este desafio foi elaborado pelos alunos do 4º ano, da Turma 
D, da Escola Básica de Góis, na sessão de Apoio Educativo que 
decorreu no dia 14 de outubro de 2021, no âmbito das atividades 
de comemoração do Dia da Alimentação. 

Nesse dia, a Rita e o Diogo estiveram a trabalhar com a Inês, a 
Mafalda e o Paulo, por isso também participaram nesta atividade. 
A Zulmira estava doente, só contribuiu com o seu trabalho na 
sessão seguinte.

Numa primeira fase, o desafio foi individual, cada aluno cons-
truiu uma “Sopa de letras” com identificação de alimentos saudá-
veis que devemos incluir na nossa alimentação. Posteriormente, 
com a colaboração de todos escolhemos os alimentos que de-
veríamos colocar na “Sopa de letras” de grupo, para publicar no 
jornal escolar.  Da criatividade de cada aluno e do trabalho indivi-
dual e coletivo surgiu este desafio, a “Sopa de letras Saudável”, 
que cada um de vós pode tentar resolver. 

Prometemos partilhar a solução na próxima edição do suple-
mento “Passo a Passo”. 

COMEMORAÇÃO DO
DIA DA ALIMENTAÇÃO
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SEMANA 
DA ALIMENTAÇÃO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE GÓIS INTEGRA O PROGRAMA

ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO – 
E.B. DE VILA NOVA DO CEIRA

DIA MUNDIAL DO ANIMAL – 4 DE OUTUBRO – EB DE VILA NOVA DO CEIRA

Com o objetivo de “Inspirar a comunidade 
escolar a ser ativa (#BeActive) podemos ajudar 
a reverter estas tendências alarmantes. E qual-
quer um pode fazê-lo, independentemente da 
idade, do contexto ou da condição física. Salte, 
dance, nade, corra... mexa-se!”

Iniciativa comemorada na Escola Básica de 
Góis, com a sensibilização de um estilo de vida 
saudável, das deslocações diárias serem a pé 
ou bicicleta sempre que possível, bem como da 
realização de caminhadas em percursos na na-
tureza com as turmas dos 2° e 3° ciclos durante 
esta semana.

Com o objetivo de comemorar o Dia 
Mundial do Animal foi pedido aos alu-
nos que criassem, juntamente com a 
família, um “desenho” do seu animal 
preferido utilizando materiais reciclá-

veis. 
Todos participaram apresentando os 

trabalhos que estão em anexo. 

Parabéns a todos!

Entre 13 e 22 de outubro o Projeto de Pro-
moção e Educação para a Saúde (PPES) do 
Agrupamento de Escolas de Góis vai dina-
mizar diversas atividades no âmbito do Dia 
Mundial da Alimentação que se celebra a 16 
de outubro. Esta celebração teve início em 
1981 e atualmente são já mais de 150 paí-
ses que a consideram importante para cons-
ciencializar a opinião pública sobre questões 
relativas à nutrição e à alimentação.

As atividades pretendem abranger todos 
os ciclos de ensino, do Pré-escolar ao 3º 
ciclo, numa perspetiva de articulação com 
diversas estruturas e intervenientes do Agru-
pamento: Gabinete de Apoio à Família, UCC 
Góis Vive, Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais, Projeto Ciência 
Viva, Biblioteca Escolar, Diretores de Turma, 
Alunos, Encarregados de Educação e Co-
munidade local.

As diversas atividades pretendem envol-
ver os alunos quer como intervenientes/pro-
motores quer como recetores da mensagem 
“Cuida da tua saúde/Alimentação saudável”. 

Assim, no dia 13 de outubro foi construí-
da uma Roda dos Alimentos, com alimentos 
oferecidos pelos alunos, docentes e outros. 
Após a realização desta atividade foi dado 
uso adequado aos alimentos. Procedeu-se à 
medição do Índice de Massa Corporal (IMC) 
extensiva a toda a comunidade escolar e 
realizaram-se sessões de sensibilização 
sobre “Excesso de peso e obesidade” para 
os alunos do 2º ciclo. Foi distribuída fruta 
(peras, maças e bananas) nos dias 13 e 14 
de outubro por toda a comunidade escolar, 
tendo para esta atividade contribuído com 
alguma fruta a superfície comercial local – 
Minipreço.

Com o intuito de sensibilizar para a impor-
tância de uma alimentação racional e equili-
brada trabalharam-se, deste modo, diversas 

Para comemorar o Dia Mundial da Alimenta-
ção, as turmas A e B de Vila Nova do Ceira de-
cidiram confecionar uma sobremesa saudável 
-  gelatina!

Apesar do Dia da Alimentação só se come-
morar a 16 de outubro, sábado, tivemos que 
fazer a gelatina no dia 14 para poder solidifi-
car e provarmos no dia 15. Nesse dia, com a 
colaboração das nossas professoras e com a 
professora de Apoio Educativo, fizemos as ge-
latinas, sem açúcar, e de vários sabores: me-
lancia, ananás e frutos do bosque. Seguindo a 
receita e respeitando as quantidades de água 
(o que nos permitiu recordar alguns conteúdos 
do ano passado) fizemos as sobremesas, tendo 
todos nós participado na sua confeção, depois, 
claro, de desinfetar as mãos.  Colocámos cada 
sabor de gelatina em um recipiente plástico que 
foi levado ao frigorífico para solidificar. No dia 
seguinte, como já estavam solidificadas, foram 
cortadas aos cubinhos, misturadas numa gran-

de taça e distribuídas em taças mais pequenas. 
Todos os alunos, professoras e assistentes 

operacionais provaram um bocadinho de cada 
sabor. Foi um momento “fresquinho” que lem-
brou a todos como é tão simples fazer um doce 
saudável.

O Agrupamento de Escolas de Góis aderiu 
ao programa Academia de Líderes UBUNTU 
– Escolas, promovido pelo Instituto Padre An-
tónio Vieira (IPAV) e pelo programa Academias 
Gulbenkian do Conhecimento. Inspirado por 
modelos de referência mundial de líderes ser-
vidores (Nelson Mandela, Martin Luther King, 
Madre Teresa de Calcutá, Desmond Tutu, 
Malala…), este projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de competências sócio emo-
cionais, tais como a empatia, a resiliência ou a 
gestão de conflitos, junto de crianças e jovens 
em contexto escolar, capacitando-os como 
agentes de transformação ao serviço das suas 
comunidades. Centra-se no desenvolvimento 
de uma cidadania global, tal como preconizado 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, na Estratégia Nacional de Educa-
ção para a Cidadania e no Plano de Mentoria 
entre Pares.

No momento, o Agrupamento já identificou os 
6 Educadores participantes (Professores, Psi-
cólogos e Assistentes Operacionais), que reali-
zarão dois dias de formação on-line no final de 
outubro/início de novembro e dois dias de for-
mação presencial, no final de novembro.

No presente ano letivo, o programa destina-
-se aos alunos do 3º Ciclo e no próximo, esten-
de-se aos do 1º e 2º Ciclos. 

Aguardamos com expetativa o início da for-
mação!

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

competências contribuindo desta forma para 
alunos/cidadãos mais informados e cons-
cientes.

Fernanda Ferreira, PPES
AE Góis


