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VISITA DE ESTUDO DO 
6º A A COIMBRA - JARDIM 
BOTÂNICO E 
BIBLIOTECA JOANINA

Visita de estudo ao Parque 
Biológico da Serra da Lousã

Última Aula da Disciplina de Físico-Química - 7º B
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15º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 
ENTREGA DE PRÉMIOS

O DESAFIO DO CARAMELO

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO
LETIVO - ESCOLA BÁSICA DE GÓIS

Nesta Edição de julho são retratadas diversas atividades que se de-
senvolveram durante o mês junho, das quais destacamos: a Comemo-
ração do Dia Mundial da Criança; as visitas de estudo; as saídas de 
campo; a Comemoração do Dia da Energia; a entrega de Certificados 
e Prémios no âmbito do 15º do Concurso Nacional de Leitura; a Hora 
do Conto; as atividades dedicadas à Prevenção Rodoviária; a Exposi-
ção Final de Trabalhos; as Marchas dinamizadas pelas crianças, do-
centes e pessoal não docente; a comemoração do Final do Ano Letivo 
pelas diversas Escolas com o desenvolvimento de diversas iniciativas; 
acrescendo-se as dinamizadas no âmbito dos diversos Projetos e Clu-
bes do Agrupamento.

No decurso do ano letivo muitas foram as atividades promovidas 
pelo Agrupamento 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 pes-
soais e profissionais e que concretizem sempre os seus sonhos.

Deixo, de igual forma, uma palavra de apreço a todos os colegas 
pelo envolvimento que revelaram nesta missão notável de ensinar, 
bem como aos técnicos que cooperaram, de forma perseverante e 
dedicada, em prol dos alunos; também ao pessoal não docente, dei-
xo uma palavra de reconhecimento pelo auxílio fundamental na for-
mação das nossas crianças e jovens; às Instituições locais, também 
uma palavra especial, pelo apoio e colaboração que sempre deram 
na implementação das atividades planeadas em todas as Escolas do 
Agrupamento; e claro, ao Jornal O Varzeense, pela sua colaboração e 
disponibilidade no decurso de mais um ano escolar.

A todos um Bem-Haja e votos de boas férias e de boas leituras! 

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

No dia 3 de junho de 2022, as crian-
ças que constituem os grupos da Edu-
cação Pré-Escolar do Agrupamento de 
Escolas de Góis (Alvares, Góis e Vila 
Nova do Ceira), realizaram uma visi-
ta de estudo  ao Parque Biológico da 
Serra da Lousã, situado em Miranda 
do Corvo.

Durante a realização desta ativida-
de as crianças puderam observar e 
conhecer diversos animais (Mamíferos 
e Aves) - Fauna, assim como observar 
alguns exemplares da nossa  flora.

As crianças puderam ainda alimen-
tar os animais da quinta pedagógica  e 
fazer jogos tradicionais.

Para terminar o dia no Parque brin-
caram nos escorregas e nos baloiços.

Esta atividade foi do inteiro agrado 
de crianças e adultos que desta forma 
puderam usufruir de um dia diferente e 
de convívio.

As Educadoras 
Goreti Ribeiro, Alexandra Alvarinhas 

e Paula Santos

No dia 14 de junho, os alunos do 6º A realizaram a sua visita 
de estudo a vários espaços de Coimbra, tendo a mesma sido 
bastante proveitosa.

Foi um dia fantástico!

A última aula da disciplina de Físi-
co-Química da turma do 7ºB não foi 
uma seca! Secas estavam algumas 
sementes que observámos no âmbito 
do projecto SEED Keepers, promovi-
do pela KEEP Association e financiado 
pelo Fundo de Relações Bilaterais do 
EEA Grants #eeagrants#eeagrantspt.

Aprendemos as técnicas de con-
servação de sementes e também 
preparámos umas misturas homogé-
neas e heterogéneas, com sementes 
de funcho, e deliciámo-nos com uma 
ótima infusão!

Os alunos do 7ºB
A docente de Físico-Química
A Engenheira Joana Maciel
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Dia Mundial da Criança

15º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - ENTREGA DE PRÉMIOS

BE/CRE - 
CONTA-ME 
HISTÓRIAS - 
ESCOLA BÁSICA
DE ALVARES

Comemoração do Dia Mundial da Energia 
e do Dia Mundial do Ambiente

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA EM ALVARES

Educação Pré-Escolar de Góis

É sobejamente reconhecido o papel da articu-
lação vertical e horizontal do currículo no desen-
volvimento de aprendizagens significativas e na 
melhoria dos resultados escolares.

As Aprendizagens Essenciais (AE), ao assu-
mirem uma redução da quantidade de matérias 
disciplinares, criaram, aos professores, oportu-
nidades para diversificarem as estratégias pe-
dagógico-didáticas que melhor se adaptem aos 
perfis específicos dos seus alunos, nos diversos 
contextos de ensino. Desta forma, os alunos tor-
naram-se agentes ativos no processo de ensinar-
-aprender, desenvolvendo maior responsabilida-
de e criatividade, bem como novas habilidades 
e respeito pelos seus pares durante o trabalho 
colaborativo.

No âmbito da comemoração do “Dia Mundial 
da Energia”, dia 29 de maio, e do “Dia Mundial 
do Ambiente”, dia 5 de junho, o Departamento de 
Matemática e Ciências Experimentais, em articu-
lação e colaboração com os Clubes Eco-Escolas 
e Ciência Viva na Escola, dinamizou, entre os 
dias 28 de maio e 8 de junho, um conjunto de 
atividades norteadas para a sensibilização e mo-
tivação da comunidade escolar para a necessi-
dade de desenvolver estratégias de eficiência 
e poupança energética, e para a promoção de 
comportamentos e atividades de proteção e pre-
servação do meio ambiente, como alerta à comu-
nidade escolar sobre o perigo de se negligenciar 
e/ou protelar o cuidado permanente e urgente do 
mundo em que vivemos. Assim, os alunos das 
turmas do 9ºano de escolaridade foram desafia-
dos a promover sessões de informação e sensi-
bilização junto dos seus colegas mais novos, do 

5º, 6º e 7ºanos de escolaridade, subordinadas 
aos temas “Eficiência e Poupança Energética”, 
“Energias Renováveis” e “Mobilidade Elétrica”, 
no sentido de: alertar para o impacto ambiental, e 
nos orçamentos familiar e comunitário, do eleva-
do consumo de água e energia; sensibilizar para 
a urgente necessidade de preservar os recursos 
naturais;   promover a escolha/utilização de fon-
tes de energia renovável (eólica, hídrica, solar, 
biomassa, entre outras) tanto a nível doméstico 
quanto industrial/comercial; sensibilizar para as 
vantagens ambientais da mobilidade elétrica.

Utilizando as aprendizagens essenciais (AE) 
adquiridas na disciplina de Físico-Química, du-
rante o final do 2º Período e início do 3º Período, 
no domínio “Eletricidade” e subdomínio “Corren-
te elétrica, circuitos elétricos, efeitos da corrente 
elétrica e energia elétrica”, para além de alguns 
recursos disponíveis na internet, sobre os te-
mas em questão, os alunos das turmas A e B do 
9ºano, em trabalho de grupo: elaboraram apre-
sentações em powerpoint, nas quais integraram 
vídeos e quizzes disponíveis online; construíram, 
de raiz, quizzes baseados nos conteúdos expos-
tos; elaboraram desenhos ilustrativos dos diver-
sos tipos de energias renováveis bem como das 
suas vantagens relativamente à utilização dos 
combustíveis fósseis. A escolha destes suportes, 
bem como a interação estabelecida com o públi-
co-alvo durante as sessões, teve como principais 
objetivos, não apenas a transmissão da informa-
ção, mas também a sensibilização de toda a co-
munidade de forma apelativa, criativa e interativa, 
e a avaliação e o feedback das suas aprendiza-
gens sobre os temas abordados.

Importa referir que os temas abordados nes-
tas sessões se inserem nas AE da disciplina de 
Físico-Química do 7º ano de escolaridade, nos 
Domínio/Subdomínio: Energia/ Fontes de ener-
gia e transferências de energia, que assim foram 
abordados em articulação vertical com as AE da 
mesma disciplina do 9ºano de escolaridade.

Levando em consideração que as AE da dis-
ciplina de Físico-Química foram elaboradas na 
perspetiva de

•Incentivar os alunos a trabalhar em grupo, co-
municando as suas aprendizagens oralmente e 
por escrito e usando vocabulário científico próprio 
da disciplina;

•Dotar os alunos, que terminam a disciplina no 
final do 3.º CEB, de competências ao nível da li-
teracia científica que lhes permitam a mobilização 
da compreensão de processos e fenómenos cien-
tíficos para a tomada de decisão, conscientes das 
implicações da Ciência no mundo atual, de forma 
a exercerem uma cidadania participada;

pode concluir-se que, no que diz respeito aos 
temas abordados, esse objetivo foi plenamente 
atingido. As sessões foram bastante gratificantes 
e enriquecedoras, tendo os dinamizadores envol-
vidos revelado, globalmente, o domínio das com-
petências do Perfil dos Alunos à Saída da Esco-
laridade Obrigatória (PASEO), nomeadamente o 
desenvolvimento do pensamento crítico e ana-
lítico, a capacidade de questionar/investigar, o 
respeito pela diferença/do outro, a organização e 
a utilização das TIC. As várias turmas do público-
-alvo puderam, assim, revisitar algumas aprendi-
zagens já adquiridas em ambiente familiar, social 
e escolar, e adquirir outras que lhes serão úteis 
num futuro próximo.

O Departamento de Matemática e Ciências Ex-
perimentais

O Clube Eco-Escolas
Os alunos do 2º e 3ºCEB
A docente de Físico-Química e coordenadora 

do CCVnE

O Dia Mundial da Criança foi assinalado com 
diferentes atividades dirigidas a todas as crian-
ças do Agrupamento de Escolas de Góis. Todos 
os alunos usufruíram de uma atividade promo-
vida pelo Município com uma ida ao Circo e foi-
-lhes oferecida t-shirts como lembrança. 

A Educação Pré-Escolar celebrou a data com 
diferentes atividades do interesse das crianças 
(histórias; música; ateliers) em articulação com 
o Primeiro Ciclo

Foi ainda realizado em articulação pelas do-
centes de atividades de Coadjuvação de Edu-
cação Física e Música e docentes da EPE, um 
peddy paper que foi dinamizado ao longo da se-
mana pelos diferentes Jardins de Infância.

As crianças mostraram grande recetividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas.

As docentes
Goreti Ribeiro; Alexandra Alvarinhas; Paula 

Santos

No dia 6 de junho, pelas 11h30m, foram entre-
gues aos alunos participantes no 15º Concurso 
Nacional de Leitura, os Certificados e prémios. A 
primeira parte da entrega decorreu na BE/CRE da 
Escola Básica de Góis, seguindo-se a ida à Esco-
la Básica de Vila Nova do Ceira. Os Certificados 
e Prémios foram entregues pela sra Diretora do 
Agrupamento de Escolas, pelo sr Presidente da 
Câmara Municipal de Góis e os Bibliotecários.

Parabéns a todos e continuem a ser uns bons 
leitores.

Nesta sessão de “Conta-me Histórias!”, o professor Rui Anjos 
apresentou o livro “Maquinações na Cidade”, de Thomas Baas, que 
contou com o entusiasmo das crianças da E. B. de Alvares.

A Prevenção rodoviária, um dos conteúdos 
programáticos da componente da Cidadania e 
Desenvolvimento. Esta atividade foi promovida 
pela educadora Goreti Ribeiro, em articulação 
curricular, com a Professora Ana Crespo, com a 
finalidade de promover a aquisição de conheci-
mentos e capacidades, bem como a adoção de 
comportamentos e atitudes seguras no trânsito, 
enquanto passageiro, peão e ciclista. Inicial-
mente as crianças utilizaram os recursos edu-
cativos digitais de Educação Rodoviária, com o 
intuito de alertar para os fatores que desenca-
deiam sinistralidade e para os comportamentos 
de risco, quer de veículos quer de peões. A me-
lhor forma de aprender a ser peão é experimen-
tando andar na rua a pé. Como tal, as crianças e 
alunos andaram dois a dois, pelas ruas de Alva-
res, cumprindo sempre as regras básicas de se-

gurança e as docentes mostraram-lhes quais os 
comportamentos corretos. Todos demonstraram 
interesse e entusiasmo pela atividade, tornando-

-se assim cidadãos, num futuro próximo, respon-
sáveis e pró-ativos na segurança de todos.

As crianças do Jardim de Infância de Góis 
estão prestes a terminar o ano letivo, manten-
do os dias muito preenchidos com várias ati-
vidades: na sala, explorando diferentes áreas 
e domínios; nas atividades de coadjuvação de 
Educação Física e Música; nas atividades do 
“Clube das Ciências”; nas atividades de ar-
ticulação curricular com o 1º ano do 1ºCEB 

entre outras vivências. Estamos a despedirmo-
-nos da primavera e a prepararmo-nos para o 
verão, em constante descoberta! Neste período 
destacaram-se as experiências, a observação 
da natureza e a vivência de datas especiais. 
Têm sido muitos e bons momentos, dos quais 
partilhamos um pedacinho, com algumas ima-
gens. 
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Marcadores de Livros 
Dia do Ambiente – 5ºA e 6ºA

O LIVRO DO ARTISTA – Educação Visual – 5ºAno

O DESAFIO DO CARAMELO

GRUPO DE ARTES – EXPOSIÇÃO FINAL DE TRABALHOS 

Boas férias!

No âmbito da proposta apresentada pelo De-
partamento de Matemática e Ciências Experi-
mentais/Eco-Escolas, a disciplina de Educação 
Tecnológica, com as turmas do 5ºA e do 6ºA as-
sociou-se às comemorações do Dia do Ambiente, 
com a atividade de construção de marcadores de 
livros. Foi lançado o desafio aos alunos de cons-
truírem marcadores de livros, reutilizando mate-
riais (cartão, revistas, jornais), tendo sempre em 
atenção a sustentabilidade ambiental e exploran-
do as suas capacidades criativas e expressivas, 
nas interessantes colagens que produziram. Os 
alunos completaram o seu marcador com mensa-

gens, os do 5ºA alusivas à eficiência energética e 
os do 6º A relativas à proteção do ambiente/sus-
tentabilidade ambiental, conteúdos trabalhados 
também na disciplina de Educação Tecnológica. 

O projeto desenvolvido culminou no Dia do 
Ambiente, com a distribuição dos marcadores 
de livros pelos alunos do 2º e 3º CEB da nossa 
Escola. 

O balanço do trabalho desenvolvido foi positivo 
e os alunos colaboraram de forma empenhada 
na atividade, tendo os objetivos definidos para a 
mesma sido atingidos.

Professora de ET: Madalena Meco

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, “Exposi-
ção Final de Trabalhos”. 

Pretendemos com esta atividade mostrar/di-
vulgar junto da Comunidade, alguns dos traba-
lhos realizados pelos discentes do segundo e 
terceiro ciclos, ao longo do ano letivo, nas disci-
plinas de Educação Visual e de Educação Tecno-
lógica, bem como no Clube de Artes.

Os nossos alunos estão de parabéns pelos 
belos trabalhos que produziram e pela forma 
empenhada e interessada como se envolveram 
nas diversas tarefas propostas, desenvolvendo a 
sua criatividade, o seu espírito crítico e o sentido 
estético e contribuindo para o embelezamento da 
nossa Escola. 

Grupo de Artes

Olá! Viemos falar-vos novamente do “Livro do 
Artista”, tínhamos prometido dar-vos mais notí-
cias sobre o desenvolvimento deste trabalho e 
cá estamos!

Recordamos que este projeto foi desenvol-
vido ao longo do ano, pelos alunos do 5º ano, 
na disciplina de Educação Visual. Os discentes 
tiveram oportunidade de explorar e aplicar di-
ferentes materiais riscadores e técnicas de ex-
pressão. Nas experiências que desenvolveram 
aplicaram: a grafite; o carvão; o lápis de cor; o 
lápis de cera; as canetas de feltro, explorando 
a mancha, o pontilhismo e a aplicação da linha; 
a colagem criativa na construção da capa do li-
vro. Exploraram as características destes mate-
riais e técnicas, experimentando-os e tentando 
perceber as suas potencialidades expressivas. 
Concluíram com a construção do livro em “san-
fona”, a elaboração da capa e a colagem dos 
vários trabalhos produzidos.

Os alunos, os “Nossos Artistas”, ficaram sur-
preendidos e muito agradados com os resulta-
dos obtidos. Estão de parabéns pelo empenho, 

interesse e entusiasmo colocados neste traba-
lho, bem como pelo resultado bastante positivo!

Este é um projeto ao qual poderão dar conti-
nuidade de modo autónomo, explorando e apli-
cando elementos da linguagem visual, materiais 
e técnicas, prosseguindo com as suas produ-
ções artísticas. 

A docente de EV: Madalena Meco

No dia 13 de junho os alunos do Segundo e 
Terceiro Ciclo do Agrupamento de Escolas de 
Góis participaram no Desafio do Caramelo (Sala 
14). A atividade promoveu o trabalho em equipa 
de modo a serem encontradas boas soluções 
para um problema difícil.

Foram apresentadas as regras aos alunos.
The Marshmallow Challenge (O Desafio do 

Caramelo)
Tempo: 18 Minutos
Materiais: 20 fios de esparguete, um rolo de 

fita adesiva, uma tesoura e um marshmallow.
Objetivo: Construir a estrutura autónoma mais 

alta capaz de suportar, no topo, o marshmallow.

Instruções:
Construir a estrutura autónoma mais alta.
Ganha a equipa que tiver construído a estru-

tura mais alta, medida a partir da base da mesa 
ao alto do marshmallow. Isso significa que a 
estrutura não pode ser suspensa a partir uma 
outra mais elevada, como, por exemplo, uma 
cadeira.

O Marshmallow inteiro deve estar no alto da 
estrutura, caso contrário a equipa é desqualifi-
cada.

Use a totalidade ou parte dos materiais que 

lhe forem facultados (esparguete e fita adesiva). 
A equipa não pode usar nenhum outro material 
como parte de sua estrutura.

O esparguete e a fita adesiva podem ser par-
tidos.

O desafio dura 18 minutos.
As equipas não podem segurar na estrutura 

após terminar o tempo da prova, se o fizerem se-
rão desqualificadas.

No final as equipas obtiveram estruturas re-
sistentes e altas capazes de suportar o Marsh-
mallow, prova da sua capacidade imaginativa e 
de resolução de problemas.

Findo o ano letivo 21/22 assinalou-se a ocasião 
no dia 13 de junho com atividades que incluíram 
um lanche partilhado e momentos diversos, ani-
mados com música.

Um ano ainda marcado pela pandemia que nos 
condicionou em muitos aspetos, nomeadamente, 
a forma como interagimos, limitando o desenvolvi-
mento de atividades.

No entanto, a nossa resiliência permitiu adap-
tar-nos e cumprir o que nos é exigido e foram di-
versos os momentos de partilha, aprendizagem e 
crescimento. Destaco a “Semana Ubuntu – Esco-
las” em que participaram as duas turmas do 7.º 
ano (A e B) que decorreu de forma brilhante e que 
de certo ficará na memória de todos os envolvidos. 
Uma das frases emblemáticas da Academia de Lí-
deres Ubuntu “Eu sou, porque tu és!”, dita por Nel-
son Mandela, líder sul-africano que lutou 67 anos 
pela liberdade do seu povo e que fica para a his-
tória como grande defensor dos direitos humanos, 
promotor da reconciliação entre povos e constru-
tor de pontes, fez-nos certamente refletir sobre as 
relações que estabelecemos com os outros.

Agora é tempo dos nossos alunos descansa-
rem, partilharem bons momentos com os amigos 
e a família e renovarem as sua forças para o pró-
ximo ano letivo.

Boas férias!!
Fernanda Ferreira, DT 7º A 
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ESCOLA BÁSICA DE ALVARES - 
ATIVIDADES NO EXTERIOR -
 1º CICLO

FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO - ESCOLA BÁSICA DE GÓIS

Festa Final do Ano Letivo da nossa escola

BOAS FÉRIAS - 
EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR 
DE GÓIS

No dia 13 de junho, realizaram-se diversas 
atividades ao longo do dia que marcaram o final 
do ano letivo dos alunos dos 2º e 3º Ciclos. De 
manhã, decorreu o Desafio do Caramelo dinami-
zado pelo professor de Matemática e, da parte 
da tarde, entregaram-se diversos Certificados e 
Prémios aos alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos. Segui-
damente, iniciaram-se diversos momentos musi-
cais em que os alunos do 1º ao 9º anos cantaram 
e encantaram, bem como diversos momentos de 
dança onde participaram os meninos da Educa-
ção Pré-Escolar e dos 1º, 2º e 3º Ciclos.

Foi uma tarde bastante animada para todos, 
passados dois anos de pandemia.

Deixo um agradecimento aos docentes e não 
docentes, aos alunos e famílias que contribuíram 
para a realização desta atividade.

Umas Boas Férias para todos.

A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

No dia 29 de junho, pelas 11h30m, iniciaram-
-se as marchas dos meninos da Educação Pré-
-Escolar e do 1º ano do 1º Ciclos, que envolveram 
as respetivas docentes e pessoal não docente.

Foi um momento de muita alegria e animação.

MARCHAS 
DE SÃO PEDRO
NA ESCOLA 
BÁSICA DE GÓIS

Os Santos Populares foram o mote para as 
crianças da EPE e alunos do 1º CEB de Alva-
res, que articularam diversas atividades, par-
tilhando saberes, experiências e afetos, quer 
culminaram com a apresentação da “Marcha 
da Escola”, no Centro Social de São Mateus, 
no dia 29 de junho. Depois de cartarmos e 
dançarmos, fomos surpreendidos com a apre-
sentação de uma marcha popular, organizada 
pelas auxiliares do lar e por um belo poema em 
homenagem a todos os alunos, o qual foi escri-
to por uma das utentes. 

Docentes da EPE e 1ºCEB de Alva-
res 

A EPE de Góis 
despediu-se do 
ano letivo com 
muita alegria e 
deseja a toda 
a comunidade 
educativa uma 
boa interrupção 
letiva e excelen-
tes férias de verão. 

“Os entendidos em educação falam de au-
las no exterior como instrumento facilitador 
da aprendizagem bem como de benefícios 
físicos, cognitivos e emocionais. No dia 14 de 
junho, em articulação com a professora titular 
de turma e restantes alunos, os grupos de In-
glês tiveram uma atividade conjunta de língua 
estrangeira, Estudo do Meio e educação Físi-
ca e motora e experimentámos esses benefí-
cios. Fomos a pé até à Ribeira do Sinhel, em 
Alvares, onde, depois de observarmos alguns 
elementos da natureza e dos cinco sentidos 
em Inglês, fomos, de sandálias e tudo, para 
dentro de água! E foi toda uma aventura à 
descoberta de rãs, peixinhos, peixes, pedras 
e tipos de rochas, tentativas vãs de fazer sal-
tar os seixos na água, muito chapinhar e, aci-
ma de tudo, muita diversão.

De regresso às respetivas salas de aula, os 
conteúdos até foram apreendidos com mais 
afinco e menos chatice!

Uma tarde magnífica.”
A Professora de Inglês do 1º Ciclo: Mara 

Tomé


