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Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa 
inaugurou polo do Labi9 
O Labi9 é um projeto educativo baseado 
na metodologia STEAM (Science, Techno-
logy, Engineering, Arts e Mathematics), 
ou seja, assenta na resolução de proble-
mas, no desenvolvimento de projetos e 
na integração de saberes e conhecimen-
tos ligados a várias disciplinas. Possibilita 
a formação e programação de Arduíno, 
a formação em desenho e impressão 3D, 
a programação de micro:bit, a participa-
ção em workshops e em ações de capa-
citação. Valoriza, também, a inovação, a 
criatividade e o empreendedorismo dos 
alunos, capacitando-os para o desenvol-
vimento de projetos de inovação e para 
a participação em concursos promovidos 

por entidades externas à escola.
Foi oficialmente inaugurado o LabI9-Jovim, 
no dia 3 de dezembro. Está equipado com 
um painel digital dinâmico, que apoiará a 
formação de programação com placas mi-
cro:bit, uma impressora 3D, kits de progra-
mação com placas micro:bit e kits educacio-
nais de construção de robôs. Muito deste 
equipamento foi oferecido pela CMG.
O Labi9 está aberto a todos os alunos e 
verifica-se uma grande adesão dos alunos 
dos vários ciclos de ensino em Jovim.
Presentemente, estão a dinamizar ativi-
dades e projetos para serem apresenta-
dos nos concursos "Cansat Júnior" 2020-
2021 (construção e programação de um 

microssatélite por alunos do 9ºB) e " À 
Velocidade do Sol" (construção de um 
carrinho solar por duas equipas da EBJFS). 
No presente ano letivo, o LABI9 conquistou o 
1º lugar no concurso "Prémio Portugal, País de 
Excelência em Engenharia", promovido pela 
COTEC e destinado aos alunos do 3ºCiclo. 
Com a participação nestas atividades, 
pretende-se formar 
e capacitar os alu-
nos para os desafios 
do século XXI.

Ana Moreira, 9ºB
Escola Básica de Jo-
vim e Foz do Sousa

Em tempos de pandemia, o AEG1 reinventa-se!  Associação de Estudantes eleita por voto eletrónico. 
A 18 de novembro, foram realizadas as eleições 
para a associação de estudantes. Concorreram 
três listas. Venceu a Lista S. Foi grande a parti-
cipação dos alunos neste ato de democracia e 
com uma votação bastante alargada aos vários 
níveis de ensino. Sendo necessário manter a 
segurança de todos, apostamos numa votação 
online, sobretudo por ser mais fidedigna. 
Os princípios que defendemos são a comunica-

É com imenso pesar que expressamos os nossos senti-
mentos à família de Diogo Fernandes. Foi aluno da Escola 
Secundária de Gondomar e frequentava, presentemente, 
o 2º ano da Licenciatura em Engenharia Informática. Des-
cansa em paz, Diogo.

Foram 6 anos, durante os quais fiz boas 
amizades e aprendi muito com professo-
res e colegas; foram anos de estudo, mas 
também de formação pessoal. Por volta 
dos meus 12/13 anos, comecei a prati-
car ciclismo por desporto, inicialmente, 
e depois, por paixão. E como me sagrei, 
este ano, campeão nacional de ciclismo, 
vou correr, no próximo, numa equipa de 
Madrid. Ainda frequentei o curso de Ge-
ografia na FLUP durante 3 meses, mas 
terei que suspender as aulas para me 
focar somente no ciclismo. Mais tarde, 
voltarei à universidade.

TESTEMUNHOS
O que dizem os ex-alunos da ESG? 
A passagem pela ESG foi uma das fases mais importantes na minha vida. 

ção, a cooperação e a integração. 
Enquanto Associação de Estudantes, estamos 
abertos a todas as sugestões e dispostos a 
apoiar todos no que for necessário.
Por um ano seguro e, ainda assim, surpreen-
dente, 
a associação de estudantes   
#staysafe
 Joana Camões

26.11.20 - Aula Aberta (por videoconferência) 
no auditório da Escola Secundária de Gondomar 
com o investigador da Universidade de Aveiro, 
Jacob Keizer, sobre o projeto “LIFE REFOREST”.
O objetivo principal deste projeto é atenuar 
a erosão e a perda de solo em áreas afeta-
das por incêndios florestais. 
Jacob Keiser disponibilizou-se a colaborar 
no Projeto Eco-Escolas e a dar uma aula 
“interativa” aos alunos do 8º3, inserida no 
tema “Solos” (“A Terra – um Planeta com 
Vida”), do Programa do 8º da disciplina de 
Geologia-Biologia. 
Em novembro, estes alunos trabalharam 
as aprendizagens essenciais relativas a este 
conteúdo, preparando esta aula, dinami-
zada por eles e pelo Núcleo de Estágio de 
Biologia e Geologia da Secundária de Gon-
domar (NEBGESG). Neste pequeno projeto/
desafio, tiveram um papel ativo no seu pro-
cesso de aprendizagem e demonstraram 
uma enorme satisfação.
Ao abrigo do PROGRAMA LIFE, da CE, e no 
âmbito da área prioritária Ambiente & Efici-
ência de Recursos – este Projeto pretende 
demonstrar novas estratégias para mitigar 

a perda de solo associada a episódios pós-
fogo em áreas florestais, aplicando uma 
tecnologia inovadora, de forma a evitar a 
erosão do solo e aumentar a regeneração 
natural de áreas florestais queimadas.
Esta sessão agradou muito aos alunos e 
aos organizadores.

João Silva


