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APADRINHAMENTO NA ESCOLA 

“ OS MEDOS DOS FILHOS… DE MÃOS 
DADAS COM OS MEDOS DOS PAIS”

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ALVARES

Iniciou-se o ano letivo 2022/2023! E com ele regressou a alegria e a 
agitação das crianças e dos jovens pelos corredores e recreio das Escolas.

Ao fim de dois anos de pandemia, esperamos que este ano seja, o mais 
próximo possível, daquilo a que apelidamos de ‘normal’.

As reuniões de início de ano letivo com os pais e encarregados de edu-
cação decorreram nos dias 14, 15 e 16 de setembro, nas Escolas Básicas 
de Góis, Vila Nova do Ceira e Alvares, respetivamente. Nesta abordagem, 
foram dadas as boas-vindas a todas/os, agradecendo-se a presença; apre-
sentaram-se os resultados da avaliação interna do Agrupamento e respeti-
vo Plano de Ação; 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: ao funcionamento de cada Escola; à Rede Escolar aprovada para 
o corrente ano letivo; aos docentes em falta no Agrupamento e aos que 
são Titulares de Grupo/Turma e Diretores de Turma; à manutenção do nú-
mero de Técnicos no Agrupamento dois psicólogos a tempo inteiro e de 
meio horário da Terapeuta da Fala e do Técnico de Informática no Agru-
pamento; aos horários e ofertas formativas nos diversos níveis de ensino; 
aos apoios a ministrar, nomeadamente no âmbito do CAA, bem como as 
coadjuvações, apoio educativo e apoio tutorial específico; à continuidade 
do Programa de Mentorias e do 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 Ubuntu; ao Projeto 
Educativo do Agrupamento, ao Plano Anual de Atividades e ao Regulamen-
to Interno efetuando-se alguns esclarecimentos; à manutenção da parceria 
com o Centro de Saúde, fazendo-se referência à mensagem deixada pelo 
senhor Enfermeiro Alexandre Vieira; entre outros.

Na Escola Básica de Alvares, agora denominada de Escola Básica An-
selmo dos Santos Ferreira, foi dinamizada pelo Município de Góis, a Ce-
rimónia de atribuição do Patrono, estando presentes diversas Entidades.

 Aos alunos, a receção e o início da atividade letiva ocorreu no dia 16 de 
setembro, onde foram dadas diversas informações. No período da tarde, as 
atividades letivas decorreram conforme o horário estabelecido. 

Em termos de atividades e destaques, salientam-se: a comemoração do 
Dia da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu do Desporto na 
Escola com o desenvolvimento de algumas ações; o desenvolvimento de 
sessões no âmbito do Programa de Mentorias, nomeadamente o apadri-
nhamento, promovendo-se assim, a integração plena dos alunos do Agru-
pamento; a sessão dinamizada pelo GAAF, no âmbito da Temática dos ‘Me-
dos’; a comemoração do Dia Mundial da Música e da Alimentação; o projeto 
financiado pelo programa Erasmus+, SEEDS - Sementes EmpreEndedoras 
para o Desenvolvimento Sustentável, promovido pela Associação KEEP – 
Associação para a Paz, as Pessoas e o Planeta, juntamente com o seu 
parceiro espanhol SCEA – Sociedade Catalã de Educação Ambiental, o 
Agrupamento de Escolas de Góis e o Agrupamento de Escolas do Sabugal

A Biblioteca Escolar também tem participado na organização das ativi-
dades/Projetos desenvolvidos no Agrupamento, bem como na divulgação 
de obras adquiridas e na promoção da leitura e escrita, destacando-se a 
entrega da Mala dos Sonhos.

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

Resultado do trabalho desenvolvido no ano letivo 2021/2022, realizou-se 
o Encontro alusivo à Entrega dos Certificados dos diversos Quadros, even-
to que decorreu no dia 22 de outubro de 2022, felicitando-se os alunos, 
docentes e famílias pelo trabalho desenvolvido.

A todos os alunos, docentes e pessoal não docente envolvidos nas ativi-
dades 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 
primeira Edição do Passo a Passo de 2022/2023, e muita saúde.

 
A Diretora do Agrupamento: Cristina Maria dos Santos Martins

Foram muitos os pais, familiares e 
amigos dos alunos galardoados, do-
centes, pessoal não docente e entida-
des parceiras que, na tarde de 22 de 
outubro, compareceram no Auditório 
da Casa da Cultura de Góis, para as-
sistirem à entrega dos Certificados e 
Prémios do Quadro de Mérito, Quadro 
de Honra Cívico e Distinção de Suces-
so. Este evento teve como finalidade 
reconhecer os alunos, que no ano le-
tivo 2021/2022, se distinguiram pelo 
seu desempenho académico e cívico, 
nos 1º, 2º e 3º Ciclos, valores expres-
sos nos documentos orientadores do 
Agrupamento.

A abertura da sessão coube à pro-
fessora Fátima Martins, que apresen-
tou o programa da tarde, seguindo-se 
o primeiro momento musical com os 
alunos do 2º Ciclo, bem como os dis-
cursos da Diretora do Agrupamento e 
do Presidente da Câmara Municipal.

O evento prosseguiu com a apre-
sentação das várias categorias pre-
miadas e que constituem o Quadro 
de Distinção de Sucesso, o Quadro 
de Honra Cívico e o Quadro de Mérito.

O Quadro de Distinção de Sucesso 
destina-se aos alunos que ao longo do 
ano letivo obtiveram sucesso acadé-
mico pleno ao não apresentarem ne-
nhum nível inferior a três ou menção 
qualitativa insatisfatória.

O Quadro de Honra Cívico destina-
-se aos alunos que no final do ano 
letivo 2021/2022, os Conselhos de 
Docentes e de Turma consideraram, 
unanimemente, ter cumprido os seus 
direitos e deveres, previstos na Lei n.º 
51/2012, de cinco de setembro (Esta-
tuto o Aluno e Ética Escolar) e Regu-
lamento Interno do Agrupamento, de 
forma exemplar e perseverante, cons-
tituindo-se como referências e mode-
los de comportamento inequívocos 
para a restante comunidade escolar.

O Quadro de Mérito, no caso do 1º 
Ciclo, aos alunos que no final do ano 
letivo 2021/2022 não tiveram nenhu-
ma menção de “Insuficiente” ao longo 
do ano; a partir do segundo período, 
inclusive, tiveram cinco classificações 
de “Muito Bom”, das quais obrigatoria-
mente, a saber: 

- Primeiro e segundo anos: a Por-
tuguês, a Matemática, a Estudo do 
Meio e a mais duas áreas curriculares 
e obrigatórias. Classificação de “Bom” 
nas restantes áreas, a partir do segun-
do período, inclusive;

- Terceiro e quarto anos: a Portu-

guês, a Matemática, a Estudo do Meio, 
a Inglês e a mais uma área curricular e 
obrigatória. Classificação de “Bom” nas 
restantes áreas, a partir do segundo 
período, inclusive; e sem a aplicação 
de Medidas Disciplinares Sancionató-
rias. No 2º e 3º Ciclos, aos alunos que 
no final do ano letivo 2021/2022 não 
tiveram nenhum nível inferior a três, al-
cançando uma média mínima de quatro 
vírgula quarenta e cinco (4,45) e sem 
procedimentos disciplinares nem faltas 
injustificadas.

A finalizar a Cerimónia, a Diretora 
do Agrupamento agradeceu, mais uma 

vez, ao Município de Góis a presença, 
a cedência do espaço e o apoio técnico 
para aquele momento tão especial para 
o Agrupamento de Escolas de Góis. 
Deixou um agradecimento à Equipa de 
decoração, fotógrafo de serviço, apre-
sentadora e à colega de música pelos 
momentos musicais, bem como a todos 
os docentes, técnicos, pessoal não do-
cente e aos presentes no evento.

Sem o trabalho de todos, de partilha 
e de colaboração, não seria possível a 
implementação e concretização desta 
iniciativa.

Da criatividade de cada aluno e do trabalho individual e coletivo surgiu este 
texto. Um abecedário elaborado com o contributo oral dos alunos das Turmas B, 
C e D da EB Góis nas sessões iniciais de Apoio Educativo: a Bianca; a Carmi-
nho; o Mohamad; o César; o Miguel; a Letícia; o Salomon; a Daniela; a Inês; a 
Mariana e a Matilde.

Numa primeira fase, o desafio foi individual e dirigido aos meninos e meninas 
do 2º ano, que estavam a recordar o abecedário. Mais tarde surgiu a ideia de 
criar um abecedário com palavras relacionadas com o nosso regresso à escola 
e… como a tarefa era um pouco difícil só para este grupo, resolvemos pedir 
ajuda aos meninos e meninas do 3º e 4º ano, que rapidamente encontraram as 
palavras com as letras em falta.  

Assim, ainda que em grupos diferentes, com a colaboração de todos escolhe-
mos as palavras e as frases para o nosso “Abecedário… de regresso à escola 
“, que partilhamos com todos os leitores deste jornal escolar, lançando o desafio 
para que escolham um tema e criem também um abecedário.

continua pág. 4
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Dia Europeu do Desporto na Escola - 30 de setembro

Apadrinhamento na Escola 

“ Os medos dos filhos… de mãos dadas com os medos dos pais”

Comemoração da Semana Europeia da Mobilidade

VISITA DE ESTUDO AO PORTO

Anualmente de 16 a 22 de setembro, os cida-
dãos europeus têm a oportunidade de gozar uma 
semana inteira de atividades dedicadas à mobi-
lidade sustentável, com o objetivo de se facilitar 
um debate alargado sobre a necessidade da mu-
dança de comportamentos relativamente à mobi-
lidade, em particular no que toca à utilização do 
automóvel particular.

Os objetivos principais desta iniciativa são:
- Encorajar o desenvolvimento de compor-

tamentos compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável e, em particular, com a proteção da 
qualidade do ar, com a mitigação do aquecimento 
global e com a redução do ruído;

- Consciencializar os cidadãos para os efeitos 
que a sua escolha de um modo de transporte, te-
rão na qualidade do ambiente;

- Proporcionar aos cidadãos oportunidades 
para se deslocarem a pé, utilizarem a bicicleta e 
os transportes públicos, em vez do automóvel pri-
vado e, ainda, promover a intermodalidade;

- Proporcionar aos cidadãos uma oportunidade 
para redescobrirem a sua cidade ou vila, os seus 
habitantes e o seu património, num ambiente 
mais saudável e agradável.

Disponível em https://www.apambiente.pt/apa/
semana-europeia-da-mobilidade-0. Acesso em: 
22 set. 2022.

Neste âmbito, no passado dia 20 de setembro, 
tiveram lugar duas sessões informativas subor-
dinadas ao tema “Segurança Rodoviária”, junto 
dos grupos-turma de alunos das turmas A do 6º e 
9ºanos, dinamizadas pelos elementos da Escola 
Segura da Guarda Nacional Republicana (GNR) 
da Lousã, pretendendo atuar de forma pedagógi-
ca junto da comunidade escolar.

Esta atividade foi proposta pela técnica do Mu-
nicípio, Vanessa Serra, junto do docente coorde-
nador do Programa Eco-Escolas e foi integrada 
nas ações do referido programa. A docente Ana 
Varela manifestou interesse em associar a turma 
do 9º ano a esta atividade, uma vez que os temas 
da Segurança e Prevenção Rodoviárias estão 
contemplados nas Aprendizagens Essenciais da 
disciplina de Físico-Química.

Na sessão dirigida aos nossos alunos mais 
novos, foi dada especial atenção às práticas se-
guras a adotar na sua condição de peões e con-
dutores de velocípedes, bem como às situações 
potencialmente perigosas de certos comporta-
mentos.

Assim, enquanto peões:
Devem transitar pelos passeios, pistas ou pas-

sagens a eles destinados ou, na sua falta, pelas 
bermas.

Só podem utilizar a faixa de rodagem para a 
atravessar, ou nela transitar no caso de se tra-
tarem de vias públicas em que esteja proibido o 
trânsito de veículos.

Quando não existam passeios, bermas, pistas 
ou passagens ou, ainda, quando transportem 
objetos que, pelas suas dimensões ou nature-
za, possam constituir perigo para o trânsito dos 
outros peões, estes utentes devem circular pela 
esquerda da faixa de rodagem o mais próximo 
possível do seu limite.

Sempre que circulem nas bermas, é aconse-
lhável fazê-lo pela berma do lado esquerdo da 
faixa de rodagem, no sentido contrário ao dos 
veículos.

Enquanto condutores de velocípedes, porque a 
sua dimensão é mais reduzida do que a da maio-

ria dos veículos; porque são mais vulneráveis, 
por não possuírem carroçaria; porque são menos 
estáveis e, por isso, mais sensíveis ao estado do 
pavimento, às condições atmosféricas ou relacio-
nadas com o ambiente rodoviário e às fortes des-
locações de ar que, por vezes, podem levar os 
seus condutores a realizar desvios de trajetória 
bruscos e imprevisíveis, há particularidades que 
podem estar na origem de alguma insegurança 
e que importa conhecer a fim de assegurar uma 
condução responsável, confiante e segura.

De acordo com a atual legislação, os jovens 
com idade entre os 14 e 16 anos podem habilitar-
-se a conduzir veículos de duas ou três rodas e, 
posteriormente, poderão vir a ter um volante nas 
mãos. Assim, na sessão dedicada aos alunos do 
9ºano, foi dado especial ênfase à formação no 
sentido da responsabilidade cívica, promovendo 
a adoção de atitudes e comportamentos sociais 
adequados, tendo em vista um melhor ambiente 
rodoviário e uma mobilidade sustentável e segu-
ra.

Por outro lado, a segurança dos veículos em 
movimento e dos seus passageiros, e a pre-
venção de acidentes rodoviários envolvem mui-
tos dos conceitos e leis físicas que integram as 
Aprendizagens Essenciais da disciplina de Físi-
co-Química do 9ºano.

Os formadores e dinamizadores desta sessão 
alertaram para o facto de haver um conhecimen-
to geral e assumido das regras, avisos e amea-
ças de multas, transmitidos pelas autoridades à 
exaustão. No entanto, todos os dias é possível 
observar os mais variados comportamentos de 
risco na estrada, em desrespeito pelas regras 
do código, condutores, peões e ambiente, agra-

vados quando da condução sob condições me-
teorológicas adversas, sob o efeito de bebidas 
alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas, e sob 
o efeito do cansaço.

Durante a sessão, os alunos assistiram à 
apresentação e explicação de imagens sobre 
alguns comportamentos de risco que ocorrem 
com peões, ciclistas, motociclistas, passageiros 
e condutores e foram alertados para as graves 
consequências que resultam dos mesmos.

Esta atividade cumpriu plenamente os objeti-
vos propostos, dada a grande interação dos nos-
sos discentes com os palestrantes que, por sua 
vez, elogiaram a postura e o interesse manifes-
tados pelas turmas envolvidas, solicitando-lhes a 
disseminação dos princípios subjacentes à res-
ponsabilidade cívica que deve orientar a seguran-
ça e prevenção rodoviárias.

Os Dinamizadores: José Palmeiro, Ana Varela, 
Carla Carvalho, Elementos da Escola Segura da 
Lousã (GNR) e Vanessa Serra.

Integrado na Semana Europeia do Desporto 
(23 a 30 de setembro), com o tema associado ao 
Evento “Green in Sport – Desportos na Natureza”, 
o objetivo foi o de “Inspirar a comunidade escolar 
a ser ativa (#BeActive), incentivando também a ex-
ploração dos espaços verdes dentro e/ou fora do 
recinto escolar.

E qualquer um pode fazê-lo, independentemen-
te da idade, do contexto ou da condição física. 
Ande, 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 rea-
lização de caminhadas em percursos na natureza 

com as turmas do 2° e 3° ciclo durante esta se-
mana.

No âmbito do Programa de Mentoria do Agru-
pamento, foi implementada uma nova medida 
este ano letivo, com o objetivo de fomentar a 
compreensão e entreajuda entre os alunos de di-
ferentes anos de escolaridade. 

A medida Apadrinhamento pretende promover 
a integração plena dos alunos nas escolas do 
AE de Góis, educando para a convivência, fo-
mentando a aprendizagem de comportamentos 
assertivos e empáticos, isto é, fomentando a não-
-violência escolar. 

Os alunos do 1.º ano serão apadrinhados prefe-
rencialmente pelos alunos do 3.º ano e os alunos 
do 5.º ano serão apadrinhados preferencialmente 
pelos alunos do 8.º ano. O apadrinhamento é feito 
para um período de dois anos letivos. 

Os padrinhos estarão disponíveis para ajudar 
os afilhados a sentirem-se confiantes na adapta-
ção às novas escolas, desenvolvendo com eles 
uma relação privilegiada de amizade. A sua ação 
centrar-se-á, igualmente, na colaboração ao nível 
da valorização da escola e do estudo, bem como 
no desenvolvimento da sua cidadania. 

Os docentes, pessoal não docente e técni-
cos fazem também parte desta nova iniciativa, 
apoiando a sua concretização e garantindo a sua 
supervisão. 

Todos os alunos aderiram e gostaram muito 
de dar o pontapé de partida nesta nova aventu-
ra. Quer com a experiência vivida, quer com os 
registos fotográficos construíram-se bonitas me-
mórias. 

As técnicas do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família (GAAF) do Agrupamento, deram início às 
atividades desenvolvidas com todas as turmas do 
Agrupamento elegendo a temática do Medo como 
pano de fundo para uma sessão de sensibiliza-
ção. Esta atividade decorreu no mês de outubro. 

Com o mesmo enquadramento temático, reali-
zaram-se reuniões em todos os estabelecimentos 
de ensino, destinadas aos pais e encarregados 
de educação no sentido de abordar as questões 
de transição desenvolvimental e escolar, propon-
do-se uma reflexão sobre o funcionamento e as 
regras familiares, o ambiente social e os amigos 
e a gestão individual e familiar do medo.

Considerou-se, ainda, fundamental, com esta 
atividade, demonstrar a disponibilidade das técni-
cas do GAAF em apoiar as famílias no desafio do 
regresso à escola.

No próximo dia 17 de novembro, a turma A de 
9º ano irá deslocar-se ao Porto, numa visita de 
estudo organizada pela Diretora de Turma, pro-
fessora Maria Esperança Costa, e pelo professor 
de História, Alberto Osório.

Entre os locais a visitar, destacamos a exposi-
ção de arte contemporânea do Museu de Serral-
ves, a Livraria Lello e o Museu do Holocausto que 
abriu as suas portas ao público em abril de 2021.

Trata-se do primeiro Museu do Holocausto na 
Península Ibérica e é tutelado por membros da 

Comunidade Judaica do Porto cujos pais, avós e 
familiares foram vítimas do Holocausto.

A visita a este espaço servirá de ponto de par-
tida para o desenvolvimento de um Projeto de 
Pesquisa subordinado ao tema “No Museu do 
Holocausto, descobri(mos) que …”. Pretende-se 
com este Projeto, fazer uma abordagem interdis-
ciplinar, já que a temática do Holocausto deve, no 
nosso entender, ser tratada sob as mais diversas 
perspetivas.

O mito de que o estudo do Holocausto constitui 

um exclusivo da ciência histórica e dos professo-
res de História, é passado!

Os objetivos que presidem à visita e, em par-
ticular, a este espaço museológico, podemos 
resumi-los ao combate a todas as formas de an-
tissemitismo. E, isso, conduz-nos, igualmente, à 
necessidade de promover uma cidadania respon-
sável, num quadro de valores democráticos e, 
por consequência, de promover o respeito pelos 
direitos humanos. Numa abordagem interdiscipli-
nar, esta visita de estudo abordará um projeto que 

inclui temas de disciplinas como Inglês, Ciências 
Naturais, Físico-Química, Português, Matemáti-
ca, Educação Visual, Arte e Design, entre outras.

Esperamos que a visita seja do agrado de to-
dos contribuindo para as aprendizagens e, sobre-
tudo, que nos possibilite tornarmo-nos melhores 
pessoas e reforçar os laços de solidariedade e de 
entreajuda que nos unem, pois disso depende o 
êxito da nossa missão!

Alberto Osório
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A teoria cinético-corpuscular da matéria: efeito da temperatura

A teoria cinético-corpuscular da matéria: a difusão

Projeto “MALAS DOS SONHOS”  |  2008-2022
No dia 12 de outubro, iniciou-se o 14º ano de difusão de leituras no concelho de Góis!

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ALVARES

No presente ano letivo os alunos do 8ºano de 
escolaridade aprenderam que:

- Toda a matéria é constituída por partículas 
muito pequeninas denominadas corpúsculos

- Os corpúsculos interagem uns com os outros, 
de forma mais ou menos intensa

- Os corpúsculos estão em constante movi-
mento

- Entre os corpúsculos existem espaços vazios

Tudo o que nos rodeia é feito de matéria:
- O ar que respiramos
- O nosso corpo
- A água da chuva, dos rios e dos mares
- Os minerais, os planetas, as estrelas
Aprenderam também que quanto maior a tem-

peratura da/o substância/material, maior é a agi-
tação dos seus corpúsculos!

Assim, ao adicionar uma porção de permanga-

nato de potássio, um sólido que confere uma cor 
rosa intensa à água na qual se dissolve, em dois 
copos de água a temperaturas distintas – água 
retirado do frigorífico e água acabada de ferver, 
foi notória a maior agitação dos corpúsculos da 
água quente. Com efeito, enquanto que na água 
fria o sólido se depositou no fundo do copo, con-
ferindo a cor rosa apenas à água que o cobria, na 
água quente foi visível a movimentação autóno-
ma dos corpúsculos da água que, assim, incor-
poraram os corpúsculos de cor rosa, conferindo 
cor rosa homogénea a toda a massa de líquido 
do copo.

Conclusão: quanto mais elevada é a tempera-
tura, maior é a agitação dos corpúsculos da água. 
Porque entre os corpúsculos da água existem es-
paços vazios, os corpúsculos do permanganato 
de potássio vão ocupar esses espaços, sendo 
esta tarefa facilitada pela maior agitação dos cor-

púsculos da água, não sendo 
necessário qualquer instrumen-
to auxiliar para homogeneizar a 
cor da solução resultante.

- Quando se adiciona açúcar 
ao chá bem quente, até pode-
mos dispensar a colher para 
que este se dissolva e confira o 
sabor doce ao chá. 

- Quando se adiciona açúcar 
ao chá gelado, é indispensável 
uma colher para que este se 
dissolva e confira o sabor doce 
ao chá. Os corpúsculos do açú-
car não contam com a ajuda da 
agitação dos corpúsculos da 
água gelada, uma vez que estes que se movem 
muito lentamente.

Os alunos das turmas A e B do 8ºano
A docente de Físico-Química e coordenadora 

do CCVnE

No presente ano letivo os alunos do 8ºano de 
escolaridade aprenderam que:

- Toda a matéria é constituída por partículas 
muito pequeninas denominadas corpúsculos

- Os corpúsculos interagem uns com os ou-
tros, de forma mais ou menos intensa

- Os corpúsculos estão em constante movi-
mento

- Entre os corpúsculos existem espaços vazios

Tudo o que nos rodeia é feito de matéria:
- O ar que respiramos
- O nosso corpo

- A água da chuva, dos rios e dos mares
- Os minerais, os planetas, as estrelas
Assim, ao adicionar uma porção de corante ali-

mentar à mesma porção de água de dois copos:
- Um copo contém água “simples”;
- Um copo contém uma solução aquosa satu-

rada com cloreto de sódio (sal de cozinha), isto 
é, a água contém a quantidade máxima de sal de 
cozinha que é possível dissolver, naquele volume 
e àquela temperatura.

Os resultados demonstram que, porque os cor-
púsculos do corante se deslocam/difundem mais 
facilmente – conferindo a cor do corante a toda a 
porção de líquido – na água “simples”. Na água 

salgada, a presença do sal dis-
solvido, que ocupa os espaços 
vazios entre os corpúsculos 
da água, torna mais lenta a 
agitação destes e, consequen-
temente, torna mais lenta a di-
fusão dos corpúsculos do co-
rante que, assim, se mantém 
bastante tempo à superfície do 
líquido.

Os alunos das turmas A e B 
do 8ºano

A docente de Físico-Quími-
ca e coordenadora do CCVnE

Com os protocolos celebrados entre o Agru-
pamento de Escolas Góis (AEG), a Câmara Mu-
nicipal de Góis e o Plano Nacional de Leitura, 
no âmbito do desenvolvimento de uma rede de 
bibliotecas de incidência concelhia, tem-se con-
solidado a promoção da cooperação e o acesso 
à informação num quadro de gestão eficiente e 
eficaz dos recursos disponíveis nas Bibliotecas 
Escolares e Municipal de Góis.

Com o projeto de itinerância documental, as 
“Malas dos Sonhos” pretendem continuar a po-
tenciar o alcance das leituras em diversos supor-
tes, fazendo chegar a Biblioteca Escolar/ Centro 
de Recursos Educativos (BE/CRE) a todas as 
crianças em idade escolar.

Este projeto pretende criar um conjunto de 
possibilidades nos estabelecimentos escolares, 
que induzam o recurso ao livro e a outros meios 
de enriquecimento do percurso escolar dos alu-
nos, fomentando o gosto pela leitura, a criação 
de hábitos de pesquisa e uso da informação no 
trabalho escolar, bem como o alargamento do 
âmbito e qualidade das práticas pedagógicas.

Este intercâmbio solidário abrange as escolas 
da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico público que se encontram fisicamente dis-
tantes da Escola-sede do Agrupamento, concre-
tamente a de Alvares e a de Vila Nova do Ceira.

Os conjuntos documentais integram livros, 
filmes, jogos didáticos (CD-ROM), etc., com o 
objetivo de proporcionar à comunidade escolar e 

suas famílias bons momentos de entretenimento 
e aquisição de conhecimento, enquadrados por 
critérios definidos pelo Grupo de Trabalho Con-
celhio de Góis.

As “Malas” têm um período de permanência 
nas escolas de destino, findo o qual retornam à 
BE/CRE para redistribuição adequada dos docu-
mentos em função do grupo destinatário seguin-
te. O transporte é assegurado pela Direção do 
AEG, Professor Bibliotecário, Docentes/ Assis-
tentes Operacionais.

Desejamos um bom ano escolar … com ópti-
mas leituras!

  A Direção e PB do AEG

De 10 a 14 de outubro, na EB Anselmo dos 
Santos Ferreira as crianças, alunos, docentes e 
assistentes operacionais assinalaram o Dia da 
Alimentação Saudável. Foram promovidas ativi-
dades de articulação curricular entre a EPE e o1º 
CEB.

Foi num ambiente de grande entusiasmo e mo-
tivação que todas as crianças participaram em 
algumas iniciativas relacionadas com os temas 
“Ser Saudável, Ser Ativo e Ser Sustentável!”. As 
atividades foram:

- Participação Digital no Programa “Lanchinho 
Booom” que consistiu em contribuir para uma 
geração mais saudável e consciente. O maior 
desafio foi incutir nela a qualidade nutricional dos 
lanches! Esta atividade realizou-se através da co-
laboração nas propostas pedagógicas do projeto. 
Estas foram muito divertidas, destacando-se o de-
bate sobre Alimentação Saudável e a exploração 
da roda dos alimentos, também houve histórias 
para ouvir e ler, atividades de artes visuais, jogos 
interativos e fichas pedagógicas.

- Todos os alunos trouxeram de casa uma ou 
várias peças de fruta apelando que fossem frutos 

da época. Em conjunto, descascou-se e partiu-
-se a fruta, após ser lavada, para a elaboração de 
uma deliciosa salada de fruta que serviu de sobre-
mesa ao almoço.

Considera-se que os lanches têm um papel im-
portantíssimo no crescimento saudável, na aten-
ção e na aprendizagem das crianças o que moti-
vou todo este empenho por parte da comunidade 
educativa.

Docentes Goreti Ribeiro e Natália Santos

ABECEDÁRIO… 
DE REGRESSO À ESCOLA

A de ALEGRIA, AMIZADE, AULAS e …ARCO-ÍRIS também.
B de “BOM DIA!”, de BRINCAR e de BRUNO que é o nosso professor.
C de CORAÇÃO e de CARMINHO. 
D de DESCULPA e de DIANA que é a amiga da Benedita.
E de ESTUDAR para aprender mais…
F de FELIZ e de FILA quando vamos para almoçar. 
G de GINÁSTICA e de GIZ para escrever no quadro.
H de HORA do intervalo para correr e brincar.
I de INTELIGENTE e de “IDIOTA” quando dizemos disparates…
J de JANELA da nossa sala.
L de LER para aprender e de LÁPIS para escrever e de LÁPIS cor para pintar.
M de MOCHILA e de MÃE que faz o lanche para comer na escola.
N de NÓS e de NUNO que é o pai da Carminho.
O de OBRIGADO e de OLÁ para dizer aos amigos e aos professores.
P de “POR FAVOR!” e “POSSO ENTRAR?”
Q de QUERES brincar comigo?”.
R de RIO Ceira que se vê do recreio da nossa escola.
S de SOL que brilha e nos aquece.
T de TIA do Yuri que trabalha na outra escola.
U de URSO da história que tu contaste.
V de VELA do bolo dos anos.  
Z de Zé da turma do 3º ano. 



4 PASSO A PASSO
30 de outubro

Encontro alusivo à entrega dos certificados dos quadros de 
mérito, honra cívico e distinção de sucesso: 22 de outubro de 2022

Na sua intervenção, frisou o papel dos pais/en-
carregados de educação no sucesso dos alunos. 
«Nesta senda, é fundamental a presença contí-
nua dos Encarregados de Educação, aos quais 
alertamos para a responsabilidade na educação 
e acompanhamento dos seus filhos/educandos. 
O Agrupamento continuará a constituir-se como 
um complemento fundamental da família, mas 
reconhecemos que sem o empenho dos pais/EE, 
o trabalho dos professores e da Escola torna-se 
uma tarefa verdadeiramente árdua e com possibi-
lidade de menos sucesso, se não existir este em-
penhamento dos pais. Contamos com os Pais/EE 
e apelamos para que não se demitam e continuem 
a participar de forma ativa, sistemática, assertiva 
e respeitosa, na educação e formação dos vossos 
filhos. A Escola agradece.».

No final do seu discurso destacou que «os alu-
nos que têm sucesso não são necessariamente 
aqueles que estão mais bem preparados, mas 
aqueles que mais se esforçam para atingir as me-
tas que estabeleceram para si próprios; aqueles 
que, com paixão, fazem aquilo que gostam e nun-
ca desistem; aqueles que, com o rigor, não abdi-
cam dos princípios e dos valores, independente-
mente das dificuldades; e aqueles que, com ética, 
trabalho e rigor, mantêm o seu percurso.

Durante o corrente ano letivo espero que conti-
nuem empenhados e que a vós se juntem outros 
colegas, pois como referi na primeira intervenção, 
este é um momento de reconhecimento e também 
de incentivo a todos os alunos do Agrupamento.

Desejo-vos um resto de bom fim de semana.
Muito obrigada.»
A Diretora do Agrupamento: Cristina Martins

continuação da pág. 1


