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Boletim da TRAPA 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ DA TRAPA 

 Lembrando o provérbio “a maior parte 

do nosso tempo passa-se a passar o tempo”, 

apercebemo-nos que mais uma vez 

chegámos ao final do 2.º período, momento 

sempre coincidente com a Páscoa – data 

que se relaciona com a esperança de uma 

vida nova (quer se apoie na simbologia da 

“ressurreição”, entre os cristãos, quer no 

sentido simbólico da origem da palavra, o 

termo hebraico Pesach, de “passagem”). 

 Assim, não deixando simplesmente 

passar o tempo, mas tendo a esperança de 

uma vida nova, que ultrapassará esta 

pandemia que tão fatalmente nos assolou, 

eduquemo-nos (no verdadeiro sentido da 

palavra latina educere – “arrancar de dentro 

de nós”), num autoconhecimento 

perseverante que nos permitirá continuar o 

nosso percurso de aprendizagem constante, 

quer seja num ensino presencial, quer num 

E@D, pois é o nosso querer que determinará 

o poder de um futuro melhor. 

 Unemo-nos nesta responsabilidade 

partilhada de ensinar que inexiste sem 

aprender, não esquecendo, de acordo com 

Paulo Freire, que “o ensino não pode dar-se 

alheio à formação moral”, pois, “se 

educarmos a criança, não teremos 

necessidade de punir o cidadão”, como 

afirmou Pitágoras, cerca de 500 a.C. 

 Deixemo-nos, então, cair na 

radicalidade da esperança que anulará o 

pobre pensamento “sei que as coisas 

podem piorar”, face à vontade épica de 

intervir para melhorá-las. 

Feliz Páscoa! 
Prof. Teresa Cidra 
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Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 

2020, realizaram-se as Atividades de 

Interrupção Letiva de Natal 2020, na 

EBI de Santa Cruz da Trapa, que 

contaram com participação de 9 

alunos com idades compreendidas 

entre os 6 e os 13 anos. 

Foram uns dias de muita diversão e 

convívio entre todos os alunos 

participantes, em que se realizaram 

diversas atividades, desde cinema, 

atividades plásticas de natal, peddy-

paper, sessão de culinária, onde se 

fizeram uns deliciosos biscoitos de 

natal, entre outras atividades. 

A Equipa GAAF espera que todos os 

alunos que participaram tenham 

usufruído das atividades e dos 

momentos proporcionados, de 

modo a melhorar o tempo das 

férias, mesmo com as 

condicionantes da nova 

“normalidade”. 
Equipa GAAF 

Com o objetivo de reconhecer a importância da gestão 

de conflitos internos e externos em qualquer 

organização de estimular a revisão de paradigmas e 

comportamentos, no sentido de melhorar o 

desempenho pessoal e profissional realizou-se, no dia 

21 de dezembro, uma ação de sensibilização/

formação, para o pessoal não docente do 

agrupamento, sob o tema da Gestão de Conflitos. 

 
Educador Social Dário Gomes 
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No âmbito do projeto "Escola Alerta", a turma do 9.º A 

participou numa sessão de sensibilização dinamizada 

pelo Núcleo de Viseu da EAPN e pela Educadora Social, 

Dr.ª Ana Costa.  

A EAPN - European Anti Poverty Network (Rede 

Europeia Anti Pobreza) é a maior rede europeia de 

redes nacionais, regionais e locais de ONGs, bem como 

de Organizações Europeias ativas na luta contra a 

pobreza. Fundada em 1990, em Bruxelas, a EAPN está 

atualmente representada em 31 países, 

nomeadamente em Portugal. 

Reconhecendo a importância da EAPN, nas questões da 

promoção da igualdade, justiça e na luta contra a 

pobreza e exclusão social, considerou-se uma mais-

valia a sua experiência para este projeto." 

Adaptando a sessão ao nosso contexto de pandemia, a 

sessão realizou-se em formato online, onde os Técnicos 

da EAPN, apresentaram alguns vídeos para posterior 

discussão e análise. Tendo como objetivo sensibilizar a 

turma para o respeito e defesa dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência. 

No final da sessão, realizou-se uma pequena reflexão e 

avaliação sobre a sessão que, segundo os alunos, “foi 

bastante interessante e esclarecedora”.  

Continuaremos alerta pela luta pelos direitos humanos 

das pessoas com deficiência.  
Educador Social Dário Gomes 

No dia 29 de janeiro, decorreu a terceira ação de sensibilização, do 

ano letivo 2020/2021, destinada a pais/encarregados de educação do 

AESCT, promovida pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF), em parceria com a Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

Educativos (BECRE) e com a Guarda Nacional Republicana (GNR). 

A abertura da ação foi realizada pela subdiretora do agrupamento, 

professora Ana Cabral, e pelo Coordenador da BECRE, professor Mário 

Nogueira. 

Tendo como tema “Os Perigos da Internet”, esta sessão foi dinamizada 

pela GNR e permitiu, às famílias, esclarecerem dúvidas sobre bullying 

e ciberbullying, bem como adquirirem conhecimentos sobre 

segurança na internet. 
Equipa GAAF 
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Nos dias 13 e 20 de fevereiro, 

realizou-se a primeira ação de 

formação no âmbito da Academia 

Digital para Pais, um projeto da 

Direção Geral da Educação, 

financiado pela EDP Distribuição - 

Energia, que tem como objetivo 

promover o desenvolvimento de 

competências digitais básicas das 

famílias dos alunos do 

agrupamento, permitindo assim, a 

aquisição de conhecimentos para 

apoiar os seus educandos perante 

os desafios do ensino à distância.  

A ação foi dinamizada, de forma 

voluntária, pelos alunos, Filipe 

Monteiro e Daniela Soares, do 9.º 

A.  

A implementação e a 

monitorização deste projeto está a 

cargo do Educador Social, Dário 

Gomes, que está responsável pela 

No dia 27 de fevereiro, deu-se 

início à 2.ª turma do Projeto 

Academia Digital para Pais. A 

sessão foi dinamizada pelo 

voluntário Leandro Ferreira do 9.º 

B, acompanhado pelo Educador 

Social, Dário Gomes.  

formação dos alunos voluntários, 

assim como o acompanhamento 

das ações a realizar.   

No dia 5 de março, o Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família - GAAF 

– promoveu mais uma ação de 

sensibilização online, através da 

plataforma Google Meet, 

procurando ir ao encontro das 

necessidades e interesses dos pais/

encarregados de 

educação do AESCT.  

A atividade foi 

introduzida pelo 

Diretor do AESCT, 

que passou a 

palavra ao 

dinamizador da 

temática - Nuno 

Pinto Martins - 

Coach e Formador 

na área da Disciplina Positiva, bem 

como fundador da Academia 

Educar Pela Positiva. 

No decorrer da apresentação e 

diálogo, houve oportunidade para 

aquisição de novos conhecimentos 

e partilhar desafios atuais da 

parentalidade, de forma a 

promover uma atitude mais 

positiva, potenciadora de um 

desenvolvimento saudável das 

crianças e jovens.  

 Equipa GAAF 



Página 5 Edição 16 

No âmbito do Programa Eco-Escolas | ABAE, os alunos da nossa escola e respetivas famílias foram convidados a 

celebrar o dia de São Valentim (14 de fevereiro) e a promover a 

sensibilização de todos para a importância de cuidar do nosso Planeta e 

adotar comportamentos cada vez mais sustentáveis. 

Os resultados foram bastante criativos!  
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No dia 12 de março, os alunos do 9.º A estiveram 

reunidos com a Dr.ª Susana  da SurdiSol - UASPE - 

União de Apoio ao Surdo e Populações Especiais.  

Durante a sessão, os alunos esclareceram algumas 

curiosidades sobre a surdez e o dia a dia dos surdos, 

refletindo sobre as barreiras associadas a esta 

deficiência.  

Receberam ainda uma breve explicação sobre a Língua 

Gestual Portuguesa e a sua importância na plena 

inclusão das pessoas surdas. 

A SurdiSol constitui-se oficialmente em setembro de 

2010, em Viseu, com o objetivo de promover 

encontros, estabelecer parcerias e intercâmbios, para 

fortalecer os laços entre as famílias de pessoas surdas, 

contribuindo, assim, para a melhoria da 

qualidade de vida dos surdos e da sociedade, 

trilhando um caminho pela diversidade natural 

da humanidade.  

Mais informações sobre esta associação em:  

https://www.facebook.com/SurdiSol  
Educador Social Dário Gomes 

Não fomos fadas, super-heróis, princesas, piratas ou matrafonas! 

Ficámos em casa para proteger os outros habitantes da aldeia e a nós próprios. 

Experimentámos outra experiência 

de Alegria e de Amor para com 

todos os seres humanos. 
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(continuação) 

Este ano, a magia do Carnaval foi celebrada de um modo bem diferente… todos em casa. Foi o momento 

oportuno para fazermos e usarmos uma máscara ainda mais engraçada. 

Viva o Carnaval, viva a alegria!       4.º ano 
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Trabalhos realizados pelos alunos, na disciplina de inglês, para sinalizar o Friendship day. 

Trabalhos realizados pelos alunos do 3.º ano, na disciplina de inglês. 
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(continuação) 
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Aprenderam vocabulário nas 

diferentes línguas dos países 

envolvidos no projeto (Alemanha, 

Polónia, Letónia, Grécia e Roménia), 

cozinharam uma receita típica romena 

e dedicaram-se a um trabalho de artes, 

com motivos tipicamente romenos.  

Alguns dos alunos deixaram os seus 

testemunhos sobre esta maravilhosa 

experiência.  

«Eu gostei muito de participar no 

online meeting da Roménia. Achei que 

toda a gente era muito simpática. 

Gostei de todas as atividades que 

fizemos, mas a minha preferida foi a do 

vocabulário e da culinária, porque 

pude estar com os meus colegas. 

Espero que possa participar mais nos 

online meetings, para conhecer mais 

pessoas e mais tradições dos outros 

países.» Diana Almeida. 

«Eu gostei muito de poder participar 

no online meeting da Roménia, pois 

conheci e interagi com muitas pessoas 

de outras nacionalidades, pessoas que 

pareciam ser muito simpáticas. 

Também gostei muito das atividades, 

porque durante as atividades interagi 

muito com os colegas dos outros 

países.» David Fernandes. 

«Foi uma semana fantástica, de 

aprendizagem e de diversão. Estamos 

de parabéns. Mas quero destacar a 

paciência, a inovação, a criatividade do 

país em evidência desta semana, 

Roménia. Claro que com pontos 

negativos, em certos aspetos, mas que 

serão de certeza, para melhorar: a 

pouca convivência entre alunos, o 

reduzido tempo em videoconferência... 

concluindo, gostei muito de conhecer 

a cultura da Roménia e novos colegas.» 

Ana Beatriz Duarte 

«Achei que a semana foi muito 

divertida e produtiva, seria mais 

divertido se estivéssemos lá, mas como 

não podemos lá 

estar, por conta 

do coronavírus, 

acho que foi 

bom, tendo em 

conta os 

possíveis.  Acho 

que podíamos ter melhorado na 

comunicação, pois não falamos muito, 

só fizemos quizzes e jogos, essa foi a 

parte que eu menos gostei. A que eu 

mais gostei foi a culinária, pois 

estivemos com mais pessoas 

pessoalmente, apesar de eu não ter 

gostado dos bolos, mas isso são só 

pormenores.  

Espero, em junho, poder ir a um país e 

falar com pessoas de outros países 

(que eu nunca vi na vida e mesmo 

sabendo que a minha mãe não deixa 

falar com estranhos, é só uma piada) e, 

claro, andar de avião.» Ana Maria 

Rodrigues 

«Eu gostei muito deste encontro, 

aprendi muitas coisas novas. Acho que 

foi muito bem organizado e fizemos 

coisas muito divertidas, mas cada 

encontro diário podia ter durado mais, 

pois passou muito rápido. Espero 

repetir mais vezes.» Eva Vasconcelos 

«No encontro com a Roménia, Letónia, 

Polónia, Grécia e Alemanha foi 

divertido conhecer pessoas novas e 

palavras novas. O que menos gostei foi 

que os alunos da Grécia gritavam mais 

do que eu e eu poderia ficar surda 

(brincadeira), mas passou muito rápido. 

Também foi divertido em conhecer as 

pessoas pelo Instagram, também 

gostei de jogar o Kahoot com o 

vocabulário que aprendemos.» Lara 

Loureiro 

Todos os alunos participantes estão de 

parabéns pelo esforço, empenho e 

dedicação a este projeto.  

Na semana de 22 a 26 de 

fevereiro, os alunos 

participantes no Projeto 

Erasmus+ viajaram até à 

Roménia, ainda que de 

forma virtual. 
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Após o visionamento do filme “A Ganha-Pão”, os alunos do 7.º ano realizaram uma tertúlia com as suas opiniões. 

http://linoit.com/users/TeresaCidra/canvases/Dia%20Internacional%20da%20Mulher 
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Neste dia, 8 de março, agradecemos o amor e o carinho recebido. Estes foram alguns dos trabalhos oferecidos às 

mulheres que fazem parte das nossas vidas.        Alunos da Turma C – 4.º ano  

Na aula de Educação Física, com o professor Bruno 

Tavares, tivemos a oportunidade de visualizar dois 

documentários, “Zion” e “A Fénix Renascida - História 

dos Paralímpicos”, disponíveis na Netflix.  Ambos sobre 

pessoas com deficiências físicas, que acabaram por ser 

uma grande inspiração para a turma do 9.º A.  

Podemos falar sobre a italiana Beatrice Vio, campeã 

paralímpica de esgrima. Quando tinha 11 anos foi 

infetada por uma grave meningite que lhe custou a 

mutilação de ambas as pernas e braços.  

Apesar de tudo isto, Beatrice nunca deixou de acreditar 

em si mesma, com a mais vivida determinação e 

positividade, lutando para chegar aos paralímpicos, 

onde chegou, e de onde trouxe uma medalha de ouro, 

é uma história enormemente inspiradora.  

Os restantes atletas mostram que as deformidades não 

são um obstáculo quando existe uma convicção maior, 

mostram que são capazes de tudo o que as pessoas 
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 O vírus Covid-19 veio virar as 

nossas vidas de “pernas para o ar”, 

as nossas vivências, a forma de 

estar com os outros e de 

demonstrar os nossos afetos.  

 Depois de um primeiro 

confinamento, um novo ano letivo 

iniciou-se cheio de esperanças, mas 

a escola está diferente, não se 

podem trazer objetos de casa para 

as brincadeiras, e o que se faz?  

E porque não descobrir novas 

brincadeiras sem 

recurso a objetos, ou 

novas formas de 

brincar? Então, com a 

ajuda e presença da 

animadora sociocultural 

do agrupamento, ao 

longo dos 1.º e 2.º períodos, foram 

sendo realizadas inúmeras 

brincadeiras nos recreios e nas 

horas de almoço.  

 Para além de se recuperarem, 

mais uma vez, brincadeiras já 

conhecidas e mais antigas, mas que 

não “passam de moda”, tais como o 

jogo da apanhada, escondidas, 

macaquinho do chinês, entre 

outros, novas formas de se brincar 

foram sendo relembradas. 

 Graças à mobilidade do corpo 

humano,  em alguns recreios, 

criaram-se novas brincadeiras um 

pouco diferentes, mas interessantes 

para os alunos, pois os mesmos 

“usaram” o corpo para formarem 

palavras ou símbolos, quer fosse 

através da sombra ou através da 

junção dos corpos dos vários 

alunos. 

 Ainda no espaço de intervalo, 

a exploração da natureza esteve 

bastante presente através da 

exploração dos recursos naturais 

que a mesma nos dá, 

realizando o jogo do 

galo, com bugalhas e 

caruma, e jogando à 

bola com as bugalhas e 

as pinhas. E as bugalhas 

começaram a suscitar 

alguma curiosidade relativamente à 

sua utilidade no ecossistema, 

descobrindo, assim, que as moscas 

e as larvas colocam nas mesmas os 

seus ovos para dar origem a novas 

moscas e novas larvas.  

 As dinâmicas de recreio têm 

sido muito interessantes e 

importantes, como sempre foram 

até hoje. No entanto, nestes dias 

têm tido um peso superior, para 

que os alunos ocupem o seu tempo 

de forma mais salutar.  

Inês Alves Marques – animadora sociocultural do Agrupamento 

ditas “normais” também são capazes.  

 Por isso, porque é que continuamos a inferiorizar 

quem tem exatamente os mesmos direitos e 

capacidades que nós?  

 Em 2016, durante a realização dos jogos 

olímpicos no Brasil, os jogos paralímpicos foram 

rotulados como “de menor importância” e foi cortado 

o orçamento que lhes estaria dedicado. Não foi só uma 

desolação para os adeptos, como também uma séria 

discriminação perante estes atletas, rotulando-os 

como se fossem inferiores, e não merecessem 

competir tal como os restantes atletas.  

A deficiência não impede, a deficiência motiva. Por 

fora, somos diferentes, mas por dentro somos todos 

iguais.  
Mariana Costa 9.º A  

(continuação) 



Página 14 Boletim da TRAPA 

Olá a todos! 

Esperamos que se encontrem 

bem. Nós somos estudantes do 

oitavo ano na escola de Santa Cruz 

da Trapa, em São Pedro do Sul, 

Portugal. Vimos partilhar 

convosco uma enorme 

preocupação. Vimos igualmente 

pedir  a vossa imprescindível 

ajuda. Por favor leiam com 

atenção o  que vem a seguir. 

Todos sabemos que a Terra está 

em dificuldade devido à ação 

humana! Somos uma espécie 

demasiado consumista e 

abusamos da generosidade do 

planeta. Extraímos demasiados 

recursos e altera-mo-los para a 

nossa conveniência, tornando-os 

tóxicos para o ambiente e para os 

seres vivos. 

Plásticos, plásticos e mais 

plásticos… Olha à tua volta e 

tenta não encontrar objetos de 

plástico. Não conseguiste, certo? 

Após a segunda guerra mundial 

explodiu a utilização de plástico 

no mundo. É um material barato,  

leve, fácil de moldar  de fácil 

utilização e transporte, resistente, 

durável, versátil, usado em muitas 

áreas como produção de 

brinquedos, indústria 

farmacêutica e na medicina, 

indústria cosmética, têxtil, 

decoração,  na agricultura e 

embalagens alimentares, uso geral 

doméstico, entre muitas outras. 

Na aula de Ciências Naturais 

explorámos um documentário 

sobre as dificuldades na 

reciclagem dos resíduos plásticos 

no mundo. Descobrimos alguns 

dados que nos alarmaram... 

Ora, o plástico é fabricado a partir  

do petróleo, sendo  necessária 

uma mistura complexa de 

compostos para o produzir. As 

indústrias onde é produzido são 

altamente poluentes  da 

atmosfera, das águas e dos solos. 

As pessoas que vivem próximo 

destas indústrias sofrem de 

inúmeras doenças, uma vez que 

estão expostas diariamente aos 

produtos que estão na base da 

sua formação. Sentem aperto na 

garganta, dificuldades 

respiratórias como tosse e asma 

crónicas, enxaquecas, fadiga, 

vómitos e vários tipos de cancros. 

Para além desta poluição no 

fabrico, o que se passa como os 

resíduos? O que fazemos com o 

plástico que já não queremos e 

que diariamente descartamos? 

Enviamos para a reciclagem? 

Colocamos no lixo? 

Descobrimos que países ricos 

como é o caso dos Estados Unidos 

da América  se 

desresponsabilizam dos seus 

desperdícios de plástico, 

vendendo-os a países em 

desenvolvimento como China e 

Malásia, “inundando-os” de sucata 

de plástico, com a qual já não 

conseguem lidar. Ora estes países 

também já não conseguem lidar 

com tamanha quantidade de 

plástico, havendo inúmeras 

empresas ilegais de reciclagem 

que não respeitam as regras 

ambientais, nomeadamente 

queimando-o, lançando-o ao mar 

ou deixando-o em lixeiras ao ar 

livre. As imagens que vimos são 

chocantes! Ficámos muito 

preocupados com a quantidade 

de plástico que não se consegue 

reciclar. Os produtos de plástico 

têm componentes muito diversos 

e,  como tal, não podem ser 

reciclados da mesmo forma, não 

havendo indústrias/processos 

suficientes para reciclar a 

gigantesca quantidade de plástico 

que deitamos fora, nem que 

trabalhem 24h/dia durante 7dias/

semana. 

Verificámos que os  governos de 

muitos países/estados não se 

interessam ou não têm 

capacidade económica para fazer 

frente a indústria  petroquímica, e 

são incapazes de aprovar leis que 

diminuam a poluição. 

Quanto ao plástico que é lançado 

no mar, acaba por se transformar 

em microplástico e é confundido 

com alimento por espécies 

marinhas,  entrando nas cadeias 

alimentares e acabando por 

chegar ao nosso prato, uma vez 

Carta aberta 
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que somos o último consumidor 

de muitas destas cadeias. Os 

microplásticos têm uma 

toxicidade aumentada, pois 

absorvem dioxinas e bactérias 

como E. coli e a bactéria que 

transmite cólera. 

Umas das formas de reduzir este 

gravíssimo problema é reduzir a 

quantidade de plástico produzido 

e substitui-lo por outros materiais 

mais "amigos do ambiente", feitos 

à base de desperdícios de plantas 

e animais (ex. milho, trigo, 

carapaças de caranguejo – 

materiais biodegradáveis), 

contudo a quantidade destes 

materiais ainda é escassa. 

 

Assim, o melhor que podemos 

fazer é REDUZIR o uso de plásticos 

no nosso dia a dia. Recusa 

plásticos de utilização única, 

como palhinhas, cotonetes, louça 

descartável, sacos de gramagem 

fina. Quando fores às compras 

leva sempre sacos reutilizáveis. 

Podes levar os sacos de papel do 

pão ou sacos de pano para 

trazeres tudo o que se compra a 

granel.  Sempre que possível 

escolhe produtos alimentares (e 

outros) embalados em cartão, 

alumínio e vidro.  REUTILIZA todos 

os plásticos que conseguires e 

envia para RECICLAGEM o 

máximo. Em Portugal devemos 

colocar no ecoponto amarelo os 

seguintes plásticos: sacos, garrafas 

de água, embalagens de sumo, de 

óleo, de iogurtes, de manteiga, de 

arroz e massa, de batatas fritas e 

aperitivos, de detergentes e 

produtos de higiene, bisnagas de 

molhos e pastas de dentes… 

(mais informação na imagem) 

Chegámos à conclusão que os 

governos necessitam de investir 

mais na formação das populações, 

através da divulgação de 

informação relevante e de 

campanhas de sensibilização para 

a redução da utilização de 

plástico/ incremento da  

separação para reciclagem. Seria 

importante que todas as pessoas 

tivessem acesso documentários 

sobre esta realidade, para tal estes 

deveriam passar nos canais 

abertos da televisão. 

Tem cuidado com o BPA! Quando 

necessitares de adquirir artigos de 

plástico como 

recipientes, tupperwares, garrafas 

de plástico ou latas de conserva, lê 

com atenção o rótulo da 

embalagem e verifica se é livre de 

bisfenol A (BPA), um dos seus 

componentes mais tóxicos. 

Para preservarmos o nosso 

planeta e termos um futuro mais 

saudável PRECISAMOS DE TI! 

Lembra-te de que, quanto menos 

plástico usares, menos será 

produzido;  quanto mais plástico 

enviares para reciclagem, mais 

matérias-primas virgens são 

poupadas. 

Juntos conseguiremos construir 

um futuro melhor, salvando o que 

ainda é possível salvar. 
Os alunos do 8.º A e 8.º B 

 

 

 

http://www.biorumo.com 

(continuação) 
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Durante o E@D, na disciplina de francês, o Padlet foi a ferramenta encontrada para que os alunos pudessem, 

progressivamente (co)construir, de forma orientada, as novas aprendizagens, nos domínios da compreensão, 

interação e produção, oral e escrita. Difícil é selecionar as excelentes contribuições de todos os alunos, sem 

exceção, ficando aqui apenas alguns exemplos que, de certo, suscitarão a vossa curiosidade.  
    Prof. Lucília Rocha 

 https://padlet.com/luciliarocha/Bookmarks 

https://padlet.com/luciliarocha/t3kul80b7gnra5h6 

 https://padlet.com/luciliarocha/hi2icetwlymzmxqm 
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Av. S. Mamede do Baroso,  

n.º 112 - Eiras 

3660-255 Santa Cruz da Trapa 

 

Tel: (+351) 232700050 

Fax: (+351) 232798441 

ebisantacruztrapa@gmail.com 

AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE SANTA CRUZ 

DA TRAPA 

O agrupamento encontra-

se durante este ano a fazer 

uma recolha de rolhas de 

cortiça no âmbito do 

Projeto Green Cork.  

No AESCT estamos 

unidos pelo ambiente.  

Vê o vídeo sobre a cortiça 

em: 

https://youtu.be/

EqlYSMKI9Qg 

Entre 15 e 19 de março de 2021, no 

âmbito da Semana do Cérebro, os 

alunos dos diferentes ciclos do 

agrupamento receberam formação 

promovida pelo Proaction Lab. A 

iniciativa é uma campanha 

internacional de comunicação de 

Ciência, levado a cabo pela Dana 

Foundation e pela Federação de 

Sociedades Europeias de Neurociência 

(FENS). A Semana do Cérebro teve 

como objetivo fomentar o interesse 

público nas ciências do cérebro através 

da partilha das maravilhas da 

Neurociência e Psicologia. Geralmente 

acontece todos os anos em março e são 

muitos os países e investigadores que 

se juntam às comemorações. 

Este ano, devido à pandemia COVID-19, 

estas atividades foram virtuais, mas não 

menos divertidas e interessantes. Desta 

forma, os investigadores do Proaction 

Lab partilharam as maravilhas do 

cérebro, junto dos nossos alunos, no 

âmbito do projeto "Neurocientistas à 

disposição". 

Os alunos do 1.º Ciclo, debruçaram-se 

sobre as regiões do cérebro e as 

funções cognitivas, abordando a 

importância do cérebro e a sua 

influência no corpo humano. 

Já os do 2.º e 3.º Ciclos, centraram-se na 

questão da visão, discutindo e 

partilhando ideias sobre como a 

informação visual viaja dos olhos até ao 

cérebro, passando ainda pelo tema das 

ilusões óticas. 
Educador Social Dário Gomes 


