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Eis que chega a edição de março do nosso Passo a Passo com chei-
rinho a primavera…

A mesma retrata diversas efemérides assinaladas pela sua impor-
tância, bem como algumas das atividades desenvolvidas no final de 
fevereiro e durante o mês de março, nomeadamente a Comemoração 
do Carnaval, o Concurso Nacional de Leitura, as atividades do Despor-
to Escolar como o Corta Mato e o Badminton, as atividades dos GAAF/
CAA, a articulação desenvolvida entre a Educação Pré-Escolar e o 1º 
Ciclo, o livro de histórias criado pela Educação Pré-Escolar de Góis, as 
atividades concretizadas no âmbito do Projeto Our Space our Future, a 
Comemoração do Dia do Pi, a atividades desenvolvidas em prol da paz 
na Ucrânia, a Comemoração do Dia do Pai, do Dia da Árvore e do Dia 
Internacional da Floresta. 

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 umas Boas Lei-
turas com muita saúde!

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis: Cristina Maria dos 
Santos Martins No dia 3 de março, 25 

alunos do Agrupamento de 
escolas de Góis, inscritos no 
Grupo/Equipa de Badminton 
(distribuídos pelos vários 
escalões), representaram 
o seu Agrupamento na 1ª 
Jornada de competição do 
Desporto Escolar, que se 
realizou no pavilhão da Es-
cola Secundária de Arganil, 
entre as escolas de Arganil, 
Góis e Pampilhosa da Serra.

 No dia 17 de março, 16 
alunos do mesmo grupo/
equipa, participaram na 2ª 
Jornada para os escalões 
Iniciados e Juvenis, que se 
realizou no pavilhão da Es-
cola da Pampilhosa da Ser-
ra, entre as mesmas esco-
las. O aluno Ricardo Moita, 
do 9ºB, obteve o 1º Lugar 
do seu escalão, tendo ficado 
apurado para representar o 
nosso Agrupamento na final 
Distrital de Iniciados que se 
realizará no dia 5 de abril, no 

Pavilhão Municipal de Miranda 
do Corvo.

Durante todos os torneios, 
imperou um excelente espí-
rito desportivo e de fair-play, 
no cumprimento das regras. 
Os alunos do Grupo/equipa de 
Badminton da escola de Góis 

demonstraram grande empe-
nho, afirmação e confiança 
no decurso de todos os jogos 
disputados, estando de PARA-
BÉNS!

A Professora responsável: 
Aida André

Os alunos da turma B de Vila Nova do Ceira realizaram um 
belíssimo como forma de apelo à paz e manifestação de soli-
dariedade com as vítimas da guerra na Ucrânia.

ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 
DIA MUNDIAL DA FLORESTA E DA ÁRVORE

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS - COMPONENTE 
DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) HOMENAGEM AO 
POVO UCRANIANO

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS NO
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2021-2022

14 MARÇO 2022 - 
CONCURSO “DIA DO Π”
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Máscaras
Educação Visual e Educação Tecnológica – 5ºA

O Agrupamento de Escolas de Góis no
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2021-2022

CHAPÉUS CRIATIVOS
Educação Tecnológica – 6ºA

CLUBE DE ARTES
Carnaval

No âmbito da pre-
paração da ativida-
de de Carnaval, a 
Diretora de Turma 
do 5ºA propôs que 
os alunos criassem 
uma máscara que 
se enquadrassem 
no seu disfarce de 
carnaval, sendo que 
os alunos tinham es-
colhido como tema 
as Personagens de 
Animação. Assim 
começaram por de-
senhar e fazer o es-
tudo de cor da sua 
ideia na disciplina 
de Educação Vi-
sual. Seguidamen-
te, na disciplina de 
Educação Tecnoló-
gica, construíram a 

máscara em tecido, 
tendo pintado a sua 
ideia na mesma. 
Ainda no âmbito 
desta disciplina e de 
alguns dos conteú-
dos que têm vindo 
a ser trabalhados, 
analisaram este 
objeto técnico, de 
modo a perceberem 
o seu funcionamen-
to, tendo por base 
a sua função, a sua 
forma, as peças que 
o compõem, o ma-
terial de que é feito 
e a função estética 
que se pretende 
que desempenhe 
uma vez que está 
associada ao disfar-
ce de carnaval. 

No dia 28 de fe-
vereiro, na atividade 
de Carnaval dina-
mizada na Escola, 
puderam então usar 
as máscaras que ti-
nha construído.

 A Professora de 
EV e ET

Madalena Meco

Os alunos do 6º ano, no âmbito da disciplina 
de Educação Tecnológica, têm estudado dife-
rentes materiais, as suas características e pro-
priedades, as suas qualidades, as ferramentas e 
utensílios mais adequados à sua transformação. 
Também temos abordado as principais técnicas 
de transformação, de ligação e de união de di-
versos materiais.

Assim, de modo a aplicarem alguns dos con-
teúdos que têm vindo a ser trabalhados, foi-lhes 
proposto que construíssem Chapéus Criativos, 
aliando a temática do seu projeto de trabalho ao 
período carnavalesco que se estava a aproximar.

 Deviam organizar as diferentes fases do seu 
projeto de trabalho, serem criativos, imaginativos 
e criarem um projeto tridimensional, tendo por 
base uma cartola construída em cartolina. Sur-
giram diferentes ideias, cartolas: musicais, de 
mágicos, de coelhinhos, da Alice no País das Ma-
ravilhas… entre outras. Aplicando e explorando 
diversos materiais e técnicas, estão de parabéns 
pelos trabalhos realizados!

A Professora de ET
Madalena Meco

Os alunos 
do Clube de 
Artes não 
q u i s e r a m 
deixar de 
p a r t i c i p a r 
na come-
moração do 
C a r n a v a l 
criando uma 
e s c u l t u r a 
temática e 
d e c o r a t i -
va, que foi 
usada para 
ornamentar 
um espaço 
na entrada 
da nossa 
Escola.  O lema 
para este projeto era 
alegria, cor, brilho, 
disfarces e fantasia. 
Usaram diversos 
materiais: tubos de 
cartão, diferentes ti-

pos de papel, cartolina 
eva, penas… Explora-
ram a sua criatividade 
e imaginação e estão 
de parabéns pelo re-
sultado obtido e pelo 
colorido do seu traba-
lho, tão característico 

do Carnaval!
A Docente Dinami-

zadora do Clube de 
Artes: Madalena Meco

 A 15ª edição do Concurso Nacional de Leitura, 
promovida pela Rede de Bibliotecas Escolares, 
Plano Nacional de Leitura, Direção-Geral do Livro 
e das Bibliotecas, Instituto Camões, Direção-Ge-
ral de Administração Escolar/Direção de Serviços 
de Ensino e Rádio Televisão Portuguesa, decorre 
de 8 de outubro de 2021 a 4 de junho de 2022.

Na 1ª fase, organizada pelas bibliotecas do 
concelho, participaram 37 alunos concorrentes (6 
do 4º ano; 10 do 2º CEB; 21 do 3º CEB) que leram 
e exploraram empenhadamente as obras indica-
das para cada ciclo de estudos, sempre com o 
apoio dos docentes Albertina Nogueira, António 
Oliveira, Clara Garcia, Fátima Martins e Leonilde 
Garcia.

Pelo excelente desempenho nas provas escri-
tas e orais, foram selecionados para a fase Inter-
municipal do Concurso, os(as) alunos:

- Bianca Martins, Bruno Barata e Lourenço Ba-
rata (1º CEB);

- Ana Pinto, Fátima Nunes e Mariana Ferreira 
(2º CEB);

- Francisco Ferreira, Gonçalo Santos e Sofia 
Lopes (3º CEB).

Estes alunos, disputarão a fase Intermunicipal 
nos dias 20 e 27 de abril, respetivamente a prova 
escrita (on-line na Biblioteca Municipal de Góis) 
e a prova de palco (no Hotel Palácio da Lousã), 
sendo esta última apenas destinada aos concor-
rentes com melhor desempenho para selecionar 
os representantes da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra na Fase Final Nacional do 
Concurso.

Os Docentes e Direção do AEG felicitam todos 
os alunos concorrentes pelo empenho com que 
preparam a sua participação e pelo entusiasmo 
que têm manifestado, merecedor de bons resul-
tados na fase que se aproxima.

O p o r t u n a m e n t e , 
proceder-se-á à atri-
buição de certificados 

de participação e distri-
buição de prémios aos 
vencedores.

José Santos | Pro-
fessor Bibliotecário do 
AEG
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Corta Mato Escolar – 
Fase Distrital

As emoções e o cérebro
Programa GUIAR- programa de desenvolvi-
mento de competências emocionais

ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO 
ENTRE A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
E O 1º ANO DE GÓIS

14 MARÇO 2022 - 
CONCURSO “Dia do π”

A fase distrital do 
Corta Mato Escolar 
decorreu no dia 8 de 
março nas instalações 
do Centro Náutico de 
Montemor-o-Velho, 
contando com a pre-
sença de todas as 
escolas do distrito de 
Coimbra, este ano 
apenas nos escalões 
de iniciado e juvenil, 
onde correram pela 
promoção de um estilo 
de vida saudável, mas 
também pelo acesso 
à fase Nacional desta 
prova, a decorrer nos 
dias 1 e 2 de abril, em 
Valença.

Para a deslocação 
da comitiva foi funda-
mental o apoio da Au-
tarquia de Góis, que 
garantiu o transporte 
até Montemor-o-Velho, 
tal como já o tinha feito 
para os alunos de Vila 
Nova do Ceira partici-
parem na fase de es-
cola que se realizou 
na Quinta do Baião em 
Góis.

Estas atividades 
inserem-se no projeto 
do Desporto Escolar, 
sendo o ponto alto do 
plano de atividades do 
grupo de Educação 
Física, que procura 
promover a prática de 
atividade física e de 
estilos de vida saudá-
vel.

Os alunos foram 
acompanhados pelos 
professores Aida An-

dré e Luis Ramos, e 
pela assistente opera-
cional Paula Martins.

Participantes:

Iniciado feminino:
Ana Luís, 7º ano; 

M.ª Eduarda Neves, 
8º ano; Camila Barata, 
7º ano

Iniciado masculino:
Ricardo Moita, 9º 

ano; Micael Carvalho, 
9º ano

Juvenil feminino:
Inês Costa, 9º ano

Juvenil masculino:
Luis Fernandes, 9º 

ano; David Loureiro, 
7º ano; Rodrigo Rosa, 
8º ano; Rúben Fer-
nandes, 8º ano; Diogo 
Simões, 9º ano; Bruno 
Costa, 9º ano

No dia 8 de março 
foi promovida mais 
uma atividade de 
articulação entre a 
EPE e o 1º ano da 
Escola Sede. Os me-

ninos da EPE de Góis 
realizaram a trans-
plantação de couve 
(semeada e obser-
vada em contexto de 
sala) e os alunos do 

1º ano plantaram alfa-
ces. No fim colocaram 
as placas identificati-
vas com os nomes e 
desenhos realizados 
anteriormente pelos 

alunos das duas tur-
mas. Estes demons-
traram muita motiva-
ção e empenho no 
cultivo da pequena 
horta escolar.

Os alunos do pri-
meiro ao terceiro 
ciclo participaram 
num conjunto de ati-
vidades que preten-
dem concretizar uma 
abordagem exposi-
tiva e participativa 
com os/as alunos/as, 
através de sessões 
em turma para pro-
mover o desenvolvi-
mento socioemocio-
nal. 

Foram apresenta-
dos e desenvolvidos 
alguns conceitos 
das neurociências, 
nomeadamente a re-

lação entre o cérebro 
e as emoções e com-
portamentos. 

Pretende-se pro-
mover a literacia emo-
cional e potenciar o 
crescimento socioe-
mocional das crianças 
e jovens que frequen-
tam o Agrupamento, 
acompanhando as 
boas práticas de pro-
gramas e projetos de-
senvolvidos por todo 
o país em contexto 
escolar. 

Joana Marta 
Marta Castro

AEG - BE/CRE - TRABALHO DESENVOL-
VIDO TENDO POR BASE A ADAPTAÇÃO 
DA HISTÓRIA “ELMER E O TEMPO” -  
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE GÓIS

No dia 11 de mar-
ço, no período da 
tarde, as crianças da 
EPE de Góis foram 
à Biblioteca Escolar 
fazer a requisição de 
livros e aproveitaram 
para deixar um tra-
balho que desenvol-
veram ao longo de 
algumas semanas 
para oferecer. Esta 
modesta contribui-
ção das crianças da 
EPE de Góis surgiu 
após a sugestão, da 
colega que dinamiza 
a hora do conto, de 
apresentarmos um 
registo coletivo das 
crianças acerca de 
uma história dina-
mizada (“Elmer e o 
tempo”), utilizando 
umas fotocópias que 
entregou às crianças 
para colorirem ... 

Aceitamos o de-
safio, mas decidimos 
desenvolvê-lo de 
forma um pouco dife-
rente ...

Esperamos que 
gostem!

No dia 14 de 
março de 2022, 
foram expostos 
na Biblioteca da 
sede do Agrupa-
mento de Escolas 
de Góis os traba-
lhos alusivos ao 
Dia do Pi.

Os alunos acei-
taram o desafio 
de elaborar um 
trabalho gráfico, 
em formato A4, 
inspirado numa 
palavra com pi. 
Todos os partici-
pantes estão de 
parabéns pela 
imaginação co-
locada nas pala-
vras utilizadas e 
na qualidade dos 
desenhos.

O Pi (π), cujo 
valor aproxima-
do a duas casas 
decimais é 3,14, 
celebra-se no dé-
cimo quarto dia 

do terceiro mês 
do calendário e 
pretende subli-
nhar a importân-
cia deste número 
(quociente entre o 
perímetro de uma 
circunferência e 
o seu diâmetro). 
Atualmente o dia 
14 de março é 
também o Dia 
Internacional da 
Matemática.

Até ao final des-
ta semana, a co-
munidade educa-
tiva poderá votar 
no seu trabalho 
favorito, apelan-
do-se, assim, a 
todos os alunos, 
pessoal docente 
e não docente, 
que visitem a Bi-
blioteca Escolar 
para apreciação 
dos trabalhos ex-
traordinários aí 
expostos e que, 

aproveitando a 
o p o r t u n i d a d e , 
deixem o seu 
voto. Os restan-
tes elementos da 
comunidade edu-
cativa – Pais e 
Encarregados de 
Educação – po-

derão também, 
se assim enten-
derem, enviar o 
seu voto pelo(s) 
r e s p e t i v o ( s ) 
educando(s).

Os nossos “Ar-
tistas do Pi” agra-
decem!
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ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 
DIA MUNDIAL DA FLORESTA E DA ÁRVORE

Trabalho de Projeto desenvolvido pelas turmas do 7º e 8º anos
em interação com a Comunidade Educativa e com o meio no qual 
a Escola está inserida

Recordando informação veiculada anteriormente, 
algumas turmas do 3ºCEB do Agrupamento de Es-
colas de Góis, mais concretamente as turmas A e B 
do 7ºano de escolaridade e a turma A do 8ºano, esti-
veram, nos últimos meses, envolvidas numa série de 
ações do Projeto “Our Space Our Future” que tiveram 
como principal objetivo promover a exploração espa-
cial de forma diferente e divertida. Assim, professores, 
alunos e toda a comunidade educativa foram convida-
dos a participar neste projeto e a mudar a forma como 
a Astronomia e a Exploração Espacial são percebidas.

Com efeito, o projeto europeu “Our Space Our Fu-
ture” mostra a alunos, professores e comunidade em 
geral como a Exploração Espacial tem impacto no nos-
so dia-a-dia e engloba um leque muito variado de pro-
fissões, que muitos desconhecem, inspirando todos os 
alunos a perseguir os seus sonhos no alcance de toda 
e qualquer carreira profissional. Neste âmbito, e numa 
perspetiva de interseção de aprendizagens de dife-
rentes disciplinas, explorando percursos pedagógico-
-didáticos em que se privilegia o trabalho prático e/ou 
experimental e o desenvolvimento das capacidades de 
pesquisa, a relação e a análise, o trabalho de projeto 
desenvolvido pelos nossos discentes integrou-se num 
Domínio de Autonomia Curricular (DAC) envolvendo 
as disciplinas de Físico-Química, TIC, Música, Inglês, 
Francês, Português, Ciências Naturais, Geografia, 
História, Educação Física, Matemática, Educação Vi-
sual e Cidadania e Desenvolvimento, e ainda o Clube 
Ciência Viva na Escola.

No trabalho de projeto, os alunos construíram o 
conhecimento de forma autónoma, através da realiza-
ção de pesquisas e de fichas de trabalho direcionadas 
para o desenvolvimento de um projeto final. Por con-
seguinte, o conhecimento não foi transmitido apenas 
pelas(os) dinamizadoras(es) das diferentes sessões 
do projeto “Our Space Our Future” e pelos professores 
do AE de Góis, mas construído pelos alunos através 
de uma relação entre conteúdos adquiridos anterior-
mente e novas pesquisas, em interação com os res-

ESCOLA BÁSICA DE GÓIS - 
COMPONENTE DE APOIO 
À FAMÍLIA (CAF) HOMENAGEM 
AO POVO UCRANIANO

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE 
VILA NOVA DO CEIRA

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PAI 
1º CICLO DA ESCOLA BÁSICA
DE VILA NOVA DO CEIRA

No âmbito da CAF da Esco-
la Básica de Góis, os alunos e 
os responsáveis decoraram o 
espaço do R/C do 1º Ciclo em 
homenagem ao povo Ucrania-
no, com o desejo de a guerra 
terminar o quanto antes.

Divulgam-se os 
trabalhos elabora-
dos pelas crianças 
da Educação Pré-
-Escolar de Vila 
Nova do Ceira, no 
âmbito da comemo-
ração do Dia do Pai.

No dia 21 de marco 
de 2022, o Clube Eco-
-Escolas e o Departa-
mento de Matemática e 
Ciências Experimentais 
levaram a cabo as ati-
vidades de comemora-
ção do Dia Mundial da 
Floresta e do Dia da 
Árvore, previstas no 
Plano Anual de Ativida-
des, que decorreram no 
interior da escola sede 
do Agrupamento de Es-
colas e no Parque do 
Cerejal de Góis. 

Pelas 12h10 min e 
na entrada da esco-
la sede, realizou-se a 
cerimónia do Hastear 
da Bandeira Verde do 
Eco-Escolas, galardão 
atribuído pelo traba-
lho desenvolvido com 
os alunos em prol do 
ambiente no Programa 
Eco-Escolas, no ano 
letivo transato. Nesta 
cerimónia foi hasteada 
a Bandeira Verde, ao 
som do Hino do Eco-
-Escolas, interpretado 
pelos alunos do 5º e 6º 
anos e do Clube de Mú-
sica, sob orientação da 
docente de Educação 
Musical, Carla Carva-
lho.

Todos os alunos pre-
sentes nesta cerimónia 
tiveram, também, a 
oportunidade de par-
ticipar numa atividade 
de construção de um 
placard alusivo ao dia 
Mundial da Floresta, no 
qual redigiram peque-
nas frases e slogans, 
sobre a importância 
das árvores na vida 
do Homem e no meio 
ambiente. Aos alunos 
participantes, foram 
distribuídas suculentas, 
plantadas em recipien-
tes reaproveitados e 
enfeitados pelos alunos 
que frequentam o Clu-

be Eco-Escolas.
Na tarde do mesmo 

dia, as atividades con-
tinuaram com a parti-
cipação das turmas do 
6ºA e 9ºB num jogo de 
pistas, em grupos de 
alunos, que se realizou 
no Parque do Cerejal 
e foi dinamizado pela 
“Associação Lousitâ-
nea- Liga de amigos 
da Serra da Lousã”, 
parceiro do Programa 
Eco-Escolas. As ativi-
dades terminaram com 
a plantação de várias 
espécies autóctones no 
interior do recinto esco-
lar, pelas turmas envol-
vidas no jogo de pistas. 
No final foi possível ob-
servar a satisfação dos 
alunos pela realização 
destas atividades.

Em contexto de aula, 
e nas disciplinas de 
Matemática e Físico-
-Química, os alunos 
do 9ºano fizeram o cál-
culo da quantidade de 
carbono presente num 
pinheiro existente nas 
imediações da escola 
sede. Utilizando uma 
ficha concebida para 
o efeito e aplicando di-
versas competências 
adquiridas nestas e 
noutras disciplinas ao 
longo do seu percurso 
académico, com es-
pecial destaque para 
os conteúdos “Áreas e 
Volumes”, “Trigonome-
tria” e “Resolução de 
Problemas” do tema 
“Geometria e Medi-
da” da disciplina de 
Matemática do 9ºano, 
procedeu-se ao cálculo 
da altura e do volume 
da árvore. Articulando 
as aprendizagens já 
mencionadas com as 
da disciplina de Físico-
-Química, associadas 
aos Domínios “Classi-

ficação dos Materiais”, 
procedeu-se ao cálculo 
da massa de dióxido 
de carbono captura-
do pela árvore. Numa 
das próximas aulas, 
os alunos irão terminar 
a resolução da ficha, 
calculando a sua pe-
gada anual de dióxido 
de carbono, fazendo, 
assim, uma estimativa 
da quantidade de dióxi-
do de carbono por eles 
produzida durante um 
ano. Nessa fase, tam-
bém serão mobilizadas 
as aprendizagens do 
Domínio “Eletricidade” 
da disciplina de Físico-
-Química.

Para concluir, con-
vém destacar, mais 
uma vez, o objetivo da 
comemoração destas 
efemérides: o reconhe-
cimento das funções 
essenciais e extraor-
dinárias das árvores 
para o crescimento da 
vida na Terra. À seme-
lhança dos oceanos, as 
árvores, principalmente 
durante o seu cres-
cimento, são um dos 
principais mecanismos 
de captura de emissões 
de carbono no nosso 
planeta, na medida em 

que absorvem e arma-
zenam o dióxido de 
carbono da atmosfera. 
Por outro lado, também 
produzem oxigénio, 
essencial a todos os 
seres vivos aeróbios, 
incluindo o ser huma-
no, permitindo-lhes 
respirar. 

O contributo vital das 
florestas para o ser hu-
mano não se limita à 
produção de oxigénio, 
pelo que devem ser 
reconhecidos e preser-
vados os seus contri-
butos na purificação da 
água, no fornecimento 
de alimento e matérias-
-primas e, acima de 
tudo, no perpetuar da 
biodiversidade e no 
controlo das alterações 
climáticas. E esta sua 
função é cada vez mais 
premente.

A restauração flores-
tal como método es-
sencial para atenuar as 
alterações ambientais 
perigosas é algo reco-
nhecido e apoiado inter-
nacionalmente, embora 
sejam ainda pontuais e 
descontinuados as me-
didas, os esforços e as 
práticas realizados para 
a sua efetivação. Para 

além de aumentarem a 
área florestal como um 
todo, as florestas plan-
tadas absorvem mais 
carbono do que as de 
igual dimensão mas 
constituídas por árvo-
res mais velhas, que 
acabam por se tornar 
emissoras de dióxido 
de carbono devido à 
decomposição.

Uma vez que serão 
necessárias décadas 
até que as novas flo-
restas amadureçam e 
atinjam o seu potencial, 
temos de agir já, sen-
sibilizando os nossos 
alunos e toda a comu-
nidade educativa para 
a restauração florestal 
e para a redução, ao 
máximo possível, das 
emissões de dióxido 
de carbono e de outros 
gases que contribuem 
para o efeito de estufa, 
através da inovação 
tecnológica e da ado-
ção de procedimentos 
menos poluentes e 
com melhor desempe-
nho, sobretudo a nível 
industrial.

O Departamento de 
Matemática e Ciências 
Experimentais

O Clube Eco-Escolas
 

Divulgam-se os 
trabalhos elaborados 
pelos alunos do 1º 
Ciclo da EB de Vila 
Nova do Ceira alu-
sivos ao Dia do Pai: 
porta-chaves, cartão 
e saco presente.

tantes elementos da turma e, claro, com os professo-
res de diferentes disciplinas, ou seja, através de um 
trabalho colaborativo. 

De forma evolutiva, as aprendizagens adquiridas 
pelos nossos alunos, nas diversas sessões do projeto 
“Our Space Our Future” e no desenvolvimento do seu 
trabalho com os docentes, foram sendo relacionadas 
e enraizadas nas aprendizagens previamente adquiri-
das nas diversas disciplinas curriculares.

Numa segunda fase, os discentes das turmas A e B 
do 7ºano e A do 8ºano redigiram e aplicaram inquéritos 
à sua Comunidade (alunos, funcionários, familiares, 
professores, vizinhos), através dos quais auscultaram 
o conhecimento dos inquiridos sobre o tema da Ex-
ploração Espacial (profissões associadas, investimen-
to, Universo, Sistema Solar, importância desta área 
no desenvolvimento científico e tecnológico noutras 
áreas do conhecimento como a medicina, aviação, 
equipamento desportivo, vestuário, comunicações, ali-
mentação, agricultura, artes, viagens espaciais, entre 
outros). Embora o início desta etapa tenha sido um 
pouco tardia, por questões organizacionais dos pró-
prios alunos, habitual no desenvolvimento de qualquer 
trabalho autónomo, todas as turmas se empenharam 
na aquisição de diversas competências previstas no 
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigató-
ria (PASEO), nomeadamente o trabalho de grupo, a 
pesquisa, a organização e seleção dos materiais reco-
lhidos e a utilização de ferramentas digitais. Os dele-
gados de turma, e não só, desempenharam um papel 
fundamental na organização do trabalho e no envolvi-
mento de todos os elementos das turmas, com vista à 
consecução dos objetivos propostos.

Seguiu-se a fase de auscultação dos discentes 
sobre o tema a desenvolver no trabalho de projeto a 
apresentar à comunidade e com o qual a sua participa-
ção no Projeto “Our Space Our Future” ficaria concluí-
da. Entre os temas inicialmente propostos, as turmas 
A e B do 7ºano optaram pela organização de um banco 
de sementes de frutas e legumes (A Arca de Noé das 

Sementes) a transportar para o Espaço, mais concre-
tamente para Marte, numa eventual colonização deste 
planeta. Neste âmbito, procederam à recolha, em casa 
e/ou na restante comunidade, de diversas sementes 
de frutas e legumes à sua escolha; classificaram as 
sementes (nome científico) e elaboraram a ficha digital 
da espécie, na qual consta toda a informação sobre 
as condições necessárias e indispensáveis, na Terra, 
para a sua germinação, nomeadamente a presença de 
sais minerais e outros nutrientes, a luminosidade e a 
água, as quais deverão ser reproduzidas, por exem-
plo, em Marte; trocaram sementes dentro da mesma 
turma e entre turmas. Quanto à turma A do 8ºano,o 
tema escolhido, unanimemente, foi o da exploração 
das características do som em Marte, nomeadamente, 
por comparação entre as condições atmosféricas des-
te planeta e as da Terra, importantes na definição dos 
atributos do som e na perceção, pelo ouvido humano, 
do som produzido na Natureza, pelos nossos instru-
mentos musicais, pelas cordas vocais, entre outrs. 
Para tal, recolheram diversos sons gravados na esco-
la e/ou em casa, produzidos com os seus instrumen-
tos musicais, por animais e outros, convertendo-os, 
posteriormente. Por fim, todas as turmas envolvidas 
elaboraram, em estreita colaboração com os docentes 
de TIC, Físico-Química, Inglês/CD e Música, a apre-
sentação do seu trabalho de projeto à comunidade, uti-
lizando uma plataforma para a construção de websites 
extremamente intuitiva, o Google Sites. O site, assim 
produzido, pode ser visto no endereço: https://sites.
google.com/aegois.com/our-space-our-future.

«Nunca deixar de partilhar saber e informação. 
Como? Ativo e passivo, 
usado, na língua france-
sa, tanto para o docente 
como para o discente, 
o verbo apprendre (que 
inclui os sentidos de 
‘aprender’ e de ‘ensi-
nar’) deveria descrever 

uma interação simétrica. Ninguém, efetivamente, sabe 
mais do que qualquer outro, pelo menos sempre e em 
todas as coisas. Então ele tem o dever de partilhar a 
sua ciência e de permutá la com o que a ignora, pela 
que ele ignora. Diz me como amassar a massa do 
pão e far te ei ver a física nuclear: eis nos, de súbito, 
docentes e discentes, do mesmo modo; aprendemos 
um com o outro, iguais de direito. Equivalente, o inter-
câmbio supõe que, tanto como os homens, todos os 
saberes, práticos ou teóricos, se equivalem, inclusive 
os que a arrogância não quer reconhecer, devido à sua 
condição humilde e baixa. Todos os saberes são livres 
e iguais de direito.» (Serres, 1997: 174)

Terminamos, recorrendo à narrativa de Sérgio Niza, 
reputado por António Nóvoa (2012, p. 17) como “a 
presença mais constante, mais coerente e inspirado-
ra da pedagogia portuguesa dos últimos 50 anos”: «é 
necessário criar ambientes onde os alunos possam 
falar, possam dizer o conhecimento, escrever o co-
nhecimento e pô lo a circular, principalmente na sua 
comunidade, para perceberem, desde logo, como 
conhecer é socialmente útil. Eu não estou a aprender 
para amanhã. Eu estou a aprender para já. Tudo o que 
eu aprender tenho de partilhá lo com os outros para 
ajudar os outros, e se estou a fazer um estudo eu apre-
sento o aos outros e submeto o ao juízo dos outros. É 
ali que ganha sentido. Não é ao professor que eu vou 
ensinar. O professor é uma figura um pouco imaginá-
ria. O aluno tem de produzir para as pessoas reais, 
com o professor também lá dentro e que o ajuda a ir 
mais longe».

Ana Paula Varela


