
PÁGINA 4

Editorial

Suplemento do Jornal O Varzeense - Nº. 813
Elaborado pelo Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Góis

15 de junho de 2022 - Nº. 150

PÁGINA 3

CONCURSO 
‘UMA AVENTURA
LITERÁRIA’ 2022

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Sessão sobre
“Suporte Básico de Vida”

CONCURSO ‘THE VOICE SCHOOL’ 
DIA 1 DE JUNHO

ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO
DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE NAS TURMAS
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Eis que chega a edição de junho do nosso Passo a Passo…
Esta Edição retrata algumas atividades desenvolvidas durante o mês de 

maio e início de junho, que se traduzem no seguinte: a Semana das Leituras 
e Encontro com as Artes 2022, a participação no Concurso Uma Aventura 
Literária 2022, a participação dos alunos do 9º ano em visitas a algumas Es-
colas Secundárias, a realização de sessões de sensibilização sobre ‘Suporte 
Básico de Vida’, ‘A Biodiversidade’, ‘Doenças Sexualmente Transmissíveis’ e 
‘Comportamentos de Risco e Dependências’, as sessões dinamizadas pela 
Equipa da BE/CRE, nomeadamente a Hora do Conto, as atividades desen-
volvidas no âmbito da disciplina de Físico-Química a nível de Energia Mecâ-
nica e da Eletricidade, a Comemoração do dia Mundial da Criança com a ida 
ao Circo e a realização de outras atividades em cada Escola, a realização 
do Concurso ‘THE VOICE SCHOOL’, as atividades do Desporto Escolar, na 
modalidade de Badminton, a Comemoração do Dia Mundial do Ambiente e 
a realização de atividades no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvol-
vimento. 

No decurso deste período de tempo, os alunos do 2º, 5º e 8º anos rea-
lizaram as provas de aferição práticas. Em relação às provas de aferição 
escritas, os alunos do 5º e 8º anos já as concluíram, sendo que as do 2º ano 
ocorrerão nos dias 15 e 20 de junho, na Escola sede do Agrupamento. Os alu-
nos do 9º ano realizarão as provas finais de ciclo, nos dias 21 e 23 de junho.

O final do ano letivo, para os alunos do 9º ano, concretizou-se no dia 7 
de junho e dos restantes alunos dos 2º e 3º Ciclos será a 15 de junho. Para 
assinalar o final do ano letivo destes níveis de ensino e tendo em conta que 
os casos de Covid-19 subiram, consideravelmente, entre alunos e docentes, 
nos últimos dias, no dia 13 de junho, das 14h30m às 16h30m, realizar-se-ão 
algumas atividades destinadas aos alunos, das quais se destacam o Desafio 
do Caramelo, Karaoke, Música e dança, entrega de prémios, … Em relação 
às crianças da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, como as aulas terminam 
a 30 de junho, cada Escola do Agrupamento organizará as suas atividades 
de fim de ano localmente. 

Assim, na próxima Edição do Passo a Passo daremos conta de todas estas 
‘festividades’.

Desejamos a toda a Comunidade Educativa umas Boas Leituras, com mui-
ta saúde!

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

Parabéns a todos os alunos que participaram nesta belíssi-
ma iniciativa.

No decorrer do mês maio os 
Bombeiros Voluntários de Góis 
realizaram sessões de esclare-
cimento e demonstração sobre 
procedimentos de Suporte Bási-
co de Vida para os alunos do 9.º 
ano de escolaridade, a convite 
da professora de Ciências Na-
turais em articulação com o Pro-
jeto de Promoção e Educação 
para a Saúde (PPES).

Esta atividade realizou-se no 
quartel dos BVG e veio conso-
lidar conhecimentos, tendo-se 
atingido os objetivos: Explicar 
a importância da cadeia de so-
brevivência no aumento da taxa 
de sobrevivência em paragem 
cardiovascular; Realizar o exa-
me do paciente com base na 
abordagem inicial do ABC (air-
way, breathing and circulation); 
Exemplificar os procedimentos 
de um correto alarme em caso 
de emergência; Executar proce-
dimentos de suporte básico de 
vida, seguindo os algoritmos do 
European Resuscitation Council; 
Exemplificar medidas de socorro 
à obstrução grave e ligeira da 
via aérea (remoção de qualquer 
obstrução evidente, extensão 
da cabeça, palmadas interesca-
pulares, manobra de Heimlich, 
encorajamento da tosse); De-
monstrar a posição lateral de 
segurança.

A atividade decorreu muito 
bem e de acordo com as expec-
tativas.

Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais

Fernanda Ferreira
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Alunos do 9.º ano contactam com oferta formativa da Escola Secundária de Arganil 

SEMANA DAS LEITURAS E ENCONTROS COM AS ARTES 2022
Agrupamento de Escolas de Góis

SESSÃO INFORMATIVA E DE SENSIBILIZAÇÃO:
A BIODIVERSIDADE

A Festa da Leitura e das Artes do Agrupamento de Escolas de 
Góis concretizou-se, tendo decorrido de 26 de abril a 4 de maio, 
sob o mote “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”, pois continuamos 
a acreditar no valor da leitura e a apostar na formação de bons (e 
críticos) leitores.

A Semana da Leitura é uma iniciativa que resulta do desafio 
que o Plano Nacional da Leitura e Rede de Bibliotecas Escolares 
lançam anualmente às bibliotecas escolares e que tem como fi-
nalidade pôr todos a ler durante uma semana, com um programa 
diversificado e diário.

Na presente edição, ainda com limitação na ocupação de es-
paços, mas sem limites no que diz respeito à boa vontade, mo-
tivação, criatividade e cooperação, a equipa da BE/CRE realizou 
atividades expressamente dedicadas a cada turma, pelo que se 
multiplicaram visitas guiadas à Feira do Livro e Mostra Numismá-
tica, as sessões de cinema de animação CINANIMA, apreciação 
das leituras concorrentes do “2º Concurso de Leitura em Voz Alta”, 
e encontros on-line com os escritores Alice Cardoso, Joana Ro-
cha e Filipe Monteiro. Estes autores convidados a participarem à 
distância, disponibilizaram antecipadamente as suas obras para 
poderem ser apreciadas e adquiridas pela comunidade escolar.

A BE/CRE e o Agrupamento de Escolas de Góis agradecem 
muito aos alunos mais entusiastas, pais, professores, escritores, 
assistentes operacionais e à Porto Editora, que tornaram possível 
este conjunto de atividades festivas da leitura como ato de prazer, 
de imaginação e de conhecimento.

Continuamos convictos de que é importante insistir em ações 
que aproximem os alunos da leitura e das artes até que se sintam 
‘invadidos’ por elas!

P’la Equipa da BE/CRE - AE de Góis
José Carlos Santos

No dia 16 de maio, as duas turmas de nono ano da Escola Bá-
sica de Góis deslocaram-se à Escola Secundária de Arganil para 
assistir a uma divulgação com caráter teórico-prático dos diferen-
tes cursos de ensino secundário, na modalidade de Dia Aberto. 

Esta atividade realizou-se a convite do Agrupamento de Escolas 
de Arganil e insere-se no programa VELEJAR- programa de de-
senvolvimento pessoal e de competências de carreira ao longo da 
vida - a decorrer no Agrupamento durante o ano letivo, no sentido 
de apoiar os alunos no processo de desenvolvimento pessoal e 
esclarecer os alunos e encarregados de educação acerca da natu-
reza da decisão vocacional a tomar no final do ensino básico. Es-
tas atividades são dinamizadas por uma psicóloga escolar e pelos 
diretores de turma, contando com a colaboração de uma docente 
de educação especial. 

Conceição Fernandes
Filomena Geraldes
Joana Marta 
Luís Ramos

No dia 24 de maio, assinalou-se o Dia Internacional da Biodiver-
sidade, com uma sessão informativa e de sensibilização sobre o 
tema - A Biodiversidade, onde participaram os alunos das turmas 
do 2º ciclo. Esta iniciativa teve como propósito, o cumprimento de 
uma ação do Programa Eco-Escolas e foi dinamizada por um res-
ponsável do CERVAS (Centro de Ecologia Recuperação e Vigilân-
cia de Animais Selvagens), sediado em Gouveia. 

‘CONTA-ME
HISTÓRIAS’

Divulga-se a sessão “Conta-me Histórias!” dinamizada pelo 
professor Carlos Almeida no dia 25-05-2022, dirigida aos alunos 
da Educação Pré-escolar da EB de Góis.

“O Menino que Sonhava Salvar o Mundo”, de Filipe L. S. Mon-
teiro, foi a história escolhida e muito apreciada pelos discentes.

No final cada criança recebeu origamis construídos pelo do-
cente.
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Atividades de Educação para a Saúde nas turmas

CONCURSO ‘THE VOICE SCHOOL’ - DIA 1 DE JUNHO

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

No âmbito do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, 
realizaram-se duas atividades cujo interventor direto com os alunos 
foi o Enfermeiro Alexandre Vieira da UCC Góis Vive, concretizan-
do assim a parceria com o Agrupamento e enquanto elemento da 
equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família/Centro de Apoio 
à Aprendizagem (GAAF/CAA). 

Nas turmas de sétimo e oitavo anos foi abordado o tema “Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis” no dia 18 de maio de 2022 e nas 
turmas de nono ano foi trabalhado o tema “Comportamentos de 
Risco e Dependências” na quarta-feira 25 de maio de 2022. 

Os temas desenvolvidos foram definidos durante a preparação 
técnica e pedagógica do Plano Anual de Atividades para o ano le-
tivo 2021/2022, pela equipa do GAAF/CAA, e respeitam à legisla-
ção em vigor para a implementação da Educação Sexual em Meio 
Escolar. 

Os alunos participaram de forma adequada e interessada, tendo 
havido um espaço para perguntas e respostas, às quais o Enfer-
meiro respondeu com informação clara e cientificamente precisa. 

UM DIA QUE DEVE SER TODOS OS DIAS
No dia 1 de junho, as crianças e jovens do Agrupamento assis-

tiram a uma sessão do Circo Marisol, oferecida pelo Município de 
Góis. Pelas 9h assistiram os alunos dos 2º e 3º Ciclos e pelas 11h 
os meninos da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo.

Foi uma manhã muito divertida e animada graças ao desempe-
nho e profissionalismo dos diversos atores do Circo Marisol.

Aproveitamos para deixar um agradecimento ao Município de 
Góis pela atividade proporcionada.

Feliz Dia da Criança!

No dia 1 de junho, pelas 12h45m iniciou-se o concurso The Voi-
ce School, na Biblioteca Escolar, que contou com a participação 
dos alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos. A plateia que assistiu apoiou 
todos os participantes com grande entusiasmo e animação.

A vencedora foi a Fátima Nunes do 6º A.

Felicitações a todos os participantes, à plateia, aos Júri, ao fotó-
grafo e à Professora Carla Carvalho pela organização da atividade!
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2º Torneio de BADMINTON (Escalão Infantil A e B)

ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

O princípio da Conservação da Energia Mecânica

“À VOLTA COM OS RESÍDUOS”

Divulga-se a sessão “Conta-me Histórias!” dinamizada pelo 
professor Alberto Osório no dia 24-05-2022, dirigida aos alunos 
do 2º ano da EB de Góis.

“Estranhões e Bizarrocos”, de José Eduardo Agualusa, foi a 
história escolhida e muito apreciada pelos discentes, que a ana-
lisaram com o docente.

‘CONTA-ME
HISTÓRIAS’

No dia 18 de maio realizou-se, no pavilhão Municipal de Góis, 
o 2º Torneio de BADMINTON dos escalões Infantis A e B, do Des-
porto escolar, entre as escolas de Góis e Pampilhosa da Serra. O 
torneio contou com a participação de 18 alunos acompanhados 
por 2 professores. 

Os alunos: Simão Santos e Rafael Costa, do 5ºA e os alunos 
Salvador Barata, do 6ºA e Duarte Alvoeiro do 7ºB ficaram apura-
dos e estiveram a representarem o nosso Agrupamento na Final 
Distrital, que se realizou no dia 2 de junho no Agrupamento de 
Escolas da Tocha.

Durante todos os torneios, imperou um excelente espírito des-
portivo e de fair-play, no cumprimento das regras. Os alunos do 
Grupo/equipa de Badminton da escola de Góis demonstraram 
grande empenho, afirmação e confiança no decurso de todos os 
jogos disputados, estando de Parabéns!

A Professora responsável: Aida André

No dia 7 de junho de 2022, os alunos das turmas do 6º e 8º 
anos participaram nas atividades de comemoração do dia Mun-
dial do Ambiente, dinamizadas pelo departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais, o Clube Eco-Escolas e a Associação 
Lousitânea. 

Por volta das 10 horas, os alunos iniciaram uma caminhada in-
terpretativa por um percurso pedestre, desde o Alto do Cheinho (Ai-
gra Nova) até à Aigra Velha, sob a orientação da representante da 
Lousitânea, Cátia Lucas. No início do percurso, os alunos ouviram 
uma pequena explicação da representante da Lousitânea sobre as 
espécies animais e vegetais existentes naquele local, bem como, a 
origem geológica do sítio Penedos de Góis e observaram as hastes 
pertencentes a um veado. Durante o percurso os alunos contacta-
ram com espécies autóctones da flora e da fauna da região, tendo 
sido dadas algumas informações pela orientadora do percurso.

Chegados a Aigra Velha e após uma paragem para um breve 
lanche, os alunos fizeram uma visita à Maternidade de Árvores. Ali, 
os alunos puderam observar o trabalho que é realizado no âmbito 
da criação de espécies autóctones (medronheiros, carvalhos, fo-
lhados, etc.), para florestação de áreas da região. Seguidamente, 
os alunos tiveram a oportunidade de plantar dois medronheiros da 
maternidade, à entrada de Aigra Velha. 

Por último, os alunos fizeram uma visita livre ao Núcleo de Inter-
pretação Ambiental onde observaram aves, mamíferos, insetos da 
região, espécies invasoras entre outras informações disponíveis.  

Durante a tarde, os alunos do 5ºano de escolaridade distribuíram 
marcadores de livros aos alunos presentes nas salas de aula, da 
escola sede. Os marcadores foram construídos pelos alunos do 
2ºciclo, na disciplina de Educação Tecnológica com material rea-
proveitado e continham frases alusivas à proteção do Ambiente.  

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, ao abordar o 
domínio - desenvolvimento sustentável, foram trabalhados os te-
mas - Produção e consumo sustentáveis e Biodiversidade. Nes-
tes temas, foram abordadas atividades que levassem os alunos 
a reconhecer e adotar comportamentos e práticas de consumo 
responsáveis que visem a redução, reutilização e a reciclagem de 
resíduos e a valorização dos diferentes tipos. Assim, a docente 
desta disciplina, lançou um desafio aos alunos do 6ºA, para sen-
sibilizarem os pais a reciclar, nomeadamente o óleo de cozinha 
usado e todos os meses trouxessem para o oleão da escola, pelo 
menos, uma garrafa desse óleo usado. 

Tendo contado com a empenhada colaboração de todos, a ativi-
dade decorreu de forma bastante positiva e os objetivos definidos 
para esta atividade foram cumpridos.

A turma do 6ºA lança, também, este desafio a toda a comunida-
de de Góis, para que adotem comportamentos e práticas adequa-
das e coloquem os diferentes tipos de resíduos, nos respectivos 
ecopontos, reconhecendo as consequências das atividades e ati-
tudes humanas na biodiversidade.

A disciplina de Físico-Química, no Ensino Básico, visa contribuir 
para o desenvolvimento da literacia científica dos alunos, desper-
tando a curiosidade acerca do mundo que nos rodeia e o interesse 
pela Ciência. Visa também desenvolver uma compreensão geral e 
alargada das principais ideias e estruturas explicativas da Física e 
da Química, bem como da metodologia da Ciência.

As Aprendizagens Essenciais (AE) desta disciplina foram elabo-
radas numa dupla perspetiva, destacando-se, no final do 3ºCEB, a 
aquisição de competências ao nível da literacia científica que per-
mitam, aos alunos, a mobilização da compreensão de processos 
e fenómenos científicos para a tomada de decisão, conscientes 
das implicações da Ciência no mundo atual, de forma a exercerem 
uma cidadania participada.

Assim, fazendo a revisitação e a consolidação das AE do 9º ano 
de escolaridade relativas ao Domínio Movimentos e Forças e ao 
Subdomínio Forças, Movimentos e Energia, os alunos das turmas 
A e B do 9ºano foram convidados a representar graficamente o 
princípio da Conservação da Energia Mecânica.

Num sistema isolado constituído por corpos que interagem ape-
nas com forças conservativas, ou seja, desprezando quaisquer 
forças de atrito, a energia mecânica total permanece constante. 

O princípio da Conservação da Energia Mecânica é de grande im-
portância para a Humanidade, provando que é impossível obter 
trabalho do nada e, por conseguinte, qualquer sistema em funcio-
namento consome energia de uma determinada fonte.

Num corpo em queda livre, a energia potencial gravítica diminui, 
progressivamente, mas, ao mesmo tempo, aumenta a velocidade 
com a qual ele cai, aumentando também a sua energia cinética. 
Desprezando a resistência do ar, a diminuição da energia potencial 
gravítica em qualquer ponto do percurso é igual ao aumento de 
energia cinética. Do mesmo modo, se um corpo for lançado para 
cima, o aumento da energia potencial gravítica entre dois pontos é 
igual à diminuição da energia cinética.

Um exemplo prático deste princípio, baseado na contínua trans-
formação de energia potencial gravítica em energia cinética, consi-
derando desprezáveis os atritos, é o caso da montanha-russa que 
existe nos parques de diversões.

Este princípio também pode ser aplicado a sistemas em que há 
transformação de energia potencial elástica em energia cinética, 
e vice-versa.

Os discentes, durante a realização dos trabalhos, mostraram, 
para além da sua já comprovada criatividade, o domínio das apren-

dizagens associadas ao tema em questão, adquirindo e/ou refor-
çando as suas competências ao nível da literacia científica.

Os alunos das turmas A e B do 9ºano
A docente de Físico-Química e coordenadora do CCVnE


