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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ DA TRAPA 

Os nossos alunos são muito especiais. Eis alguns 

trabalhos muito bem elaborados,  com muita criatividade 

e imaginação. Parabéns! Refletem, ao mesmo tempo, a 

inclusão de conceitos tão importantes nos dias de hoje 

como : reutilização/ reciclagem/ redução/ reparação. 

Como o tempo passa!  

Chegámos ao final do 1.º 

período! Chegámos ao 

Natal que, por tradição, é 

um tempo de reflexão e de 

emoções fortes. 

E, este ano, as emoções 

estão efetivamente ao 

rubro, devido à quadra 

natalícia que se aproxima, 

mas, sobretudo, devido às 

condições adversas que 

vivemos, em virtude desta 

pandemia que tão 

fatalmente nos assolou. 

Contudo, apesar de todas 

as dificuldades, 

continuámos aqui, a 

aprender, a crescer e a 

sonhar! Enfrentámos os 

desafios, adaptámo-nos e 

reinventámo-nos. 

Prova disso, são todas as 

iniciativas, os trabalhos e os 

projetos desenvolvidos na 

escola que este Boletim tão 

bem vem ilustrar. 

Ousamos então dizer que 

valeu a pena todo o 

esforço! 

E, por isso, juntos vamos 

continuar a ser resilientes e 

vamos continuar a 

"abraçar" a vida. 

Um Bom Natal para todos! 

Prof. Fátima Gomes 
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Cogumelos  

 

Brotam do solo em círculos belos 

As lindas fadas semeiam os cogumelos.  

No outono sem sono vamos aos prados verdejantes 

Dançar à volta dos fungos brilhantes. 

 

Pega no cestinho de vime e busca nos bosques 

Os cogumelos amarelos, castanhos ou lilases. 

Leva-os para casa com muito jeitinho 

Cozinha-os com amor e carinho. 

 

Mas tem cuidado! Há espécies que matam 

Escolhe com os pais aqueles que deitas no caldeirão. 

Degusta em família estes presentes da Mãe Terra 

Faz uma grande festa e tudo acabará bem. 

 
João, Tomás, Gabriel, Mariana, Leonor, Miguel, África, Catarina 

e Sónia 

Na semana de 12 a 16 de outubro, o 

Projeto Educação para a Saúde (PES), 

juntamente com os Departamentos de 

Matemática e Ciências Experimentais, de 

Expressões e a Biblioteca Escolar, 

promoveram a comemoração do “Dia 

Mundial da Alimentação”,   através da 

pesquisa e análise de informação relativa 

à higienização e consumo de alimentos 

nesta época de pandemia. No âmbito 

desta comemoração, no blogue da 

Biblioteca da Escola, foram divulgados os 

seis passos da higienização dos vegetais 

crus que permitiram aos alunos 

aprenderem a consumir alimentos em 

segurança. 

Na semana de 2 a 6 de outubro, o Projeto Educação 

para a Saúde (PES), promoveu 

a comemoração do “Dia da 

Consciencialização do Stress”. 

Nesse âmbito, os alunos dos 

4.º, 6.º e 9.º anos da Escola de 

Santa Cruz da Trapa  realizaram algumas técnicas 

respiratórias e exercícios de relaxamento que induzem 

à calma.  Esta atividade teve como principal objetivo 

sensibilizar os alunos  para a importância de uma 

respiração adequada no controle do stress/ansiedade 

e decorreu nas aulas de Educação Física.  



Página 3 Edição 15 

 

As crianças do Jardim de Infância de Carvalhais 

separaram e agruparam os alimentos saudáveis.  

Identificaram os alimentos que provocaram dor de 

barriga à “Lagartinha Comilona”. 

E concluíram que comer sopa todos os dias, faz bem à 

saúde… 

Prova de sumos. 

Eis como devemos consumir os sumos naturais, porque os comprados podem fazer 

mal à saúde devido aos açúcares e outros adicionantes que contêm. Fizemos na 

máquina os seguintes sumos: uva, ameixa, cenoura, laranja, tangerina, pera, maçã e 

limão.  

A banana não deu sumo nenhum.  

Provámos e estavam muito bons. Gostámos mais dos sumos de ameixa, de uva e o 

de maçã. 

O de limão não provámos, porque era muito ácido.  

No fim, juntámos os sumos todos e bebemos à 

hora do almoço. 
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O ano de 2020 tem sido um pouco 

diferente.  

Mas, ainda assim, os alunos do 1.º Ciclo 

não se esqueceram 

de comemorar o 

São Martinho!  

No dia 16 de outubro, na turma C, do quarto ano, do Polo Pedagó-

gico de Carvalhais, realizaram, com empenho, algumas atividades 

para comemorar este dia tão importante para sermos saudáveis, 

crescermos fisicamente, mas também mentalmente. 

Construímos um “Semáforo dos Alimentação” com miniaturas para 

recordarmos os alimentos mais e menos saudáveis e recolhemos 

provérbios sobre alimentação que depois ilustrámos e apresentá-

mos aos colegas.  

Foram atividades divertidas, e úteis que nos ajudam a comer bem e 

a ficar saudáveis.  

Alunos da turma C, 4.º ano do Polo Pedagógico de Carvalhais 

No Dia Mundial da Alimentação, fomos, mais 

uma vez, sensibilizados para preferirmos os 

alimentos que nos ajudam a crescer de uma 

forma mais saudável e feliz… 

O colorido e o sabor desses alimentos 

convidaram-nos para brincarmos um pouco 

com eles, estimulando a nossa criatividade. 

Eis o resultado! 

Os alunos do 2.º B 
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Em tempo de pandemia, as crianças do Jardim de 

Infância de Carvalhais viveram a tradição de São 

Martinho, visualizando a Lenda através de teatro de 

sombras, registando através do desenho a referida 

Lenda e elaboraram uma castanha. 

Na escola de Manhouce a tradição ainda é o que alegra o nosso coração. 

 

Amor de Martinho 

O menino Martinho lançava o pião. 

Num dia de tempestade estalou um trovão. 

Cheio de medo correu para junto do sacristão, 

Ouvir com atenção uma bela oração. 

 

Seu pai era general romano. 

Quis agradar ao Imperador 

Tornando seu filho um soldado lutador. 

Partiu Martinho para França dedicando todo o seu amor. 

 

Debaixo de tenebrosa tempestade 

Encontrou Martinho pelo caminho 

Um mendigo esfarrapado e esfomeado. 

Então, decidiu dar-lhe metade da sua capa com carinho. 

 

Como por milagre divino 

A chuva cessou e o Sol brilhou. 

Com isto aprendemos o prazer de dar o que temos. 

Para sempre neste dia celebramos o Amor de Martinho. 

João, Tomás, Gabriel, Mariana, Miguel, Leonor, África, Catarina e Sónia 
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Susto 

Foi um dia muito, muito assustador na escola de Manhouce. 

Por fim, acabou tudo a dançar e a cantar na aula de Educação Musical do Professor Saúl. 

Agradecemos aos Encarregados de Educação que alinharam neste susto através das assustadoras caracterizações 

dos respetivos educandos. 

ESTE ANO FOI ASSIM 

Trabalhos realizados pelos alunos do 4.º ano 

No âmbito da Educação para a Cidadania, as 

crianças elaboraram e decoraram um painel de 

Regras de Convivência. Cada criança referiu o que 

devemos e não devemos fazer para conviver em 

harmonia, percebendo que o mais importante é o 

respeito pelo outro. 
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Durante a semana de 23 a 27 de 

novembro, cinco alunas do nosso 

Agrupamento de Escolas estiveram 

em atividades de Erasmus+. O nosso 

projeto intitula-se TEAM - Tolerant 

Europeans Achieve More e visa a 

comunicação entre membros da 

Comunidade Europeia, bem como o 

trabalho de equipa.  

Assim sendo, e na impossibilidade de 

podermos viajar, devido à pandemia 

que atravessamos, os alunos 

receberam os parceiros europeus 

(Alemanha, Grécia, Letónia, Roménia 

e Polónia), virtualmente, com os quais 

desenvolveram atividades. 

Aprenderam novas expressões nas 

cinco línguas, cozinharam em equipa, 

elaboraram trabalhos de artes... 

Aproveitamos este espaço para 

parabenizar todas as alunas pelo 

empenho, dedicação e resiliência 

que demonstraram ao longo da 

semana! 

A equipa do Projeto Erasmus+ 

Os alunos da EB1 de Manhouce realizaram a sua Festa privada de Natal. 

Produziram narrativas, poemas, postais, fizeram anjinhos para enfeitar a sala, teatro, 

dançaram e cantaram. 

Estamos muito gratos pela colaboração das professoras Tânia (Inglês), Ana (EMRC) e 

Carolina (AEC). 

O vídeo da festa 

poderá ser visionado no canal do youtube em 

Estação Trapa. 

Boas Festas! 
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Princesa das Neves 

 

Era uma vez uma princesa chamada Princesa das 

Neves que vivia nas Montanhas Mágicas de S. Pedro do 

Sul. Era alta, elegante, tinha o cabelo ruivo comprido e 

olhos da cor das avelãs. Sempre foi uma rapariga 

destemida, aventureira, divertida e com um coração 

puro e doce. 

Adorava subir às montanhas nevadas montada no seu 

cavalo preto chamado Ébano. No sopé da montanha 

costumava parar na floresta para fazer tai-chi descalça 

no fofo solo. 

Num dia frio, mas com muito Sol, durante o passeio 

pela montanha coberta de neve, encontrou um 

homem caído no chão. Parou rapidamente, 

desmontou do Ébano e aproximou-se do homem, 

perguntando aflita: 

- Como te chamas? O que te aconteceu? 

O homem sussurrou: 

- Álvaro Adónis… Perdi-me!  

- Tem calma, vou ajudar-te! - Disse carinhosamente a 

princesa.  

Em seguida pediu ao Ébano para se agachar e 

conseguiu pôr o homem na garupa do cavalo. 

Cavalgaram rapidamente até ao palácio para pedir 

ajuda aos pais. Imediatamente, o rei mandou chamar 

com urgência o Mago Curandeiro. Muito preocupada 

com o estado de saúde do Álvaro, perguntou ao Mago: 

- Senhor Mago, é muito grave? Acha que vai 

sobreviver? 

- Sim minha querida, vai ficar tudo bem! O Universo 

protege-nos! Vai à floresta apanhar folhas da árvore 

mais antiga, alguns pelos da crina de um unicórnio e 

terra que nunca seque. Traz num cestinho três romãs, 

sete dióspiros e nove nozes. 

Passada uma semana, o Álvaro Adónis abriu os olhos e 

contou a sua história: 

- Há muitos anos a bruxa Bianca lançou-me uma 

maldição, professando que eu não merecia ser amado 

nem feliz. Para contrariar aquele maldito feitiço resolvi 

fugir para a montanha e nunca mais ver ninguém. 

Rezei, rezei anos a fio a pedir ao Universo que a 

felicidade viesse ao meu encontro. Passados alguns 

anos, decidi regressar à minha aldeia natal porque já 

me sentia forte e com coragem para conviver com as 

outras pessoas. Nessa viagem de regresso perdi-me no 

meio de uma tempestade de neve. 

Na primavera seguinte, durante um passeio meditativo 

pela floresta, entreolharam-se e descobriram que 

estavam apaixonados. Pararam junto à árvore mais 

antiga e abraçaram-se ternamente. No calor daquele 

momento a Princesa das Neves disse baixinho ao 

ouvido do Álvaro: 

- Meu amor, mereces ser amado e respeitado! 

- Minha Princesa, queres casar comigo? 

- Siiimmm!!! 

No dia do Solstício de verão casaram-se e viveram 

felizes por toda a eternidade. 

Alunos da EB1 de Manhouce 

Poema de Natal  

 

No dia 25 de dezembro nasceu o menino Jesus, 

Apareceu a tradição do Natal, que tem sempre muita 

luz. 

 

No Natal, comemos couve, bacalhau, sonhos e aletria, 

Para celebrarmos este dia com muita alegria. 

 

A noite é tão fria que perto da lareira nos vamos 

aquecer, 

E com a família conviver. 

 

Admiramos o pinheirinho com fitas e bolas a enfeitar, 

Porque o Natal é sentir, sonhar e aproveitar. 

 

O Pai Natal vem no seu trenó com renas a guiar, 

E quando desce da chaminé, leite e bolachas vai 

encontrar. 

 

Deixa as prendinhas debaixo da árvore que está a 

brilhar, 

Nesta época festiva, o importante é partilhar. 

 

Mas já sabem... que ele não dá prendas a quem se porta 

mal! 

Por isso, toca a portar bem, para ser um dia super 

especial! 

Alunos da EB1 de Manhouce 
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Os recursos da linda natureza 

de Carvalhais ajudaram as 

crianças a construir a nossa 

árvore de Natal.  

No âmbito da celebração da vida do 

grande divulgador de Ciência, professor 

Rómulo de Carvalho, instituiu-se em 

Portugal, desde 2005, o “Dia Nacional da 

Cultura Científica”. Comemora-se a 24 de 

novembro, em homenagem ao grande 

educador, professor e pedagogo, 

Rómulo de Carvalho. Também o 

conhecemos pelo seu pseudónimo, 

António Gedeão. Mas são os seus feitos 

científicos, nomeadamente os livros e 

artigos de divulgação da Ciência, com 

explicação de vários fenómenos, de 

forma simples, mas muito correta, que 

se celebram… 

O nosso Agrupamento associou-se a 

estas comemorações, em parceria com o 

Planetário do Porto. Os alunos do 3.º ano 

da EBI assistiram a um workshop online, 

para aprenderem mais sobre os planetas 

do Sistema Solar. Foram desafiados a 

construir o seu modelo do Sistema Solar, 

respeitando as dimensões relativas dos 

planetas. Assim, o nosso planeta é um 

grão de bico, sendo Júpiter, um coco 

natural. Neptuno e Úrano são da 

dimensão de uma noz… e a Lua, a nossa 

companheira é do tamanho de um grão 

de quinoa… Com o apoio da professora 

de Físico-Química, e da biblioteca 

escolar, construiu-se o modelo à nossa 

escala! 

Ainda, celebrando a Ciência e a sua 

importância, foi construída a Árvore de 

Natal decorada com “As moléculas que 

nos protegem…”. Os alunos do 8.º B e 

do 7.º A colaboraram, elaborando, em 

cartolina, os modelos das moléculas de 

sabão e de álcool etílico, utilizadas como 

enfeites da Árvore. O presépio de Natal 

Químico e a Árvore de Natal estão na 

nossa biblioteca, celebrando a 

importância da Ciência… 

Em ano de pandemia, todos 

dependemos destas substâncias: sabão 

e álcool etílico, que nos ajudam a 

prevenir e a conter a propagação do 

vírus Covid-19. A lavagem e a desinfeção 

das nossas mãos são essenciais! 

Feliz Natal, com saúde! E, não te 

esqueças: lava 

frequentemente as 

mãos com sabão ou 

desinfeta-as usando 

álcool etílico! 

Prof. Isabel Cardoso 
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“À medida que o mundo se recupera da 

pandemia, devemos garantir que as 

aspirações e os direitos das pessoas com 

deficiência sejam incluídos e contabilizados num mundo pós COVID-19 de forma 

abrangente, acessível e sustentável. Essa visão só será alcançada através da consulta 

ativa às pessoas com deficiência e às suas organizações representativas.”   

Guterres, 2020 

Anualmente, no dia 3 de dezembro 

assinala-se o Dia Internacional das 

Pessoas com Deficiência, com o principal 

objetivo de aumentar a compreensão e a 

consciencialização em relação aos 

assuntos relativos à deficiência, bem 

como uma maior mobilização para a 

defesa da dignidade, dos direitos e do 

bem estar, de forma a criar-se um 

mundo mais inclusivo 

e equitativo para as 

pessoas com 

deficiência, seja ela 

física ou mental.  

A comemoração desta 

data foi proclamada 

em 1992 pela 

resolução 47/3 da 

Assembleia Geral das 

Nações Unidas. 

Em 2006, foi adotada a 

Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência.  

Em 2019, foi lançada a Estratégia das 

Nações Unidas para a Inclusão de 

Pessoas com Deficiência. Neste 

documento, as Nações Unidas reafirma 

que a realização plena e completa dos 

direitos humanos das pessoas com 

deficiência é uma parte inalienável, 

integral e indivisível de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais.  

Sendo este um dia bastante importante, 

que deve ser aberto à participação de 

todos, é um momento significativo para 

a afirmação e defesa dos direitos 

humanos, especialmente das pessoas 

com deficiência, cuja realidade no dia a 

dia passa por enfrentar as barreiras que 

as impedem de participar ativamente na 

sociedade, em condições de igualdade 

com as outras pessoas.  

A crise global da COVID-29 está a 

aprofundar as desigualdades pré-

existentes, colocando ainda mais 

evidente a exclusão 

social das pessoas 

com deficiência. 

Importa salientar que 

mesmo em 

circunstâncias normais, 

as pessoas com 

deficiência têm menos 

probabilidade de ter 

acesso a cuidados de 

saúde, educação, 

emprego e de 

participar na 

comunidade, sendo cada vez mais 

premente, uma abordagem integrada 

para garantir que as pessoas com 

deficiência não sejam deixadas para trás.  

Sendo a escola, um espaço 

privilegiado de formação e 

desenvolvimento de cidadãos, 

acreditamos que o desenvolvimento 

do nosso projeto “Escola Alerta”, é 

uma oportunidade para 

sensibilizarmos a nossa escola e a 

nossa sociedade, para que o mundo de 

amanhã seja mais justo e inclusivo.  

Escola Alerta – 9.º A  
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Uma Comunidade de 

Aprendizagem é um 

projeto que visa a trans-

formação de uma escola 

ao nível educacional e 

social, ou seja, promover 

o sucesso educativo e a 

coesão social, integran-

do a comunidade onde 

está inserida. 

Para se tornar uma Comu-

nidade de Aprendizagem, 

a escola precisa de passar 

por um processo de trans-

formação e aplicar as 

Atuações Educativas de 

Êxito, baseadas nos princí-

pios da Aprendizagem 

Dialógica. 

Promovido pela Comissão 

Europeia, este projeto 

assenta numa base cientí-

fica muito sólida, o Projeto 

Includ-ed desenvolvido ao 

longo de muitos anos, por 

um grupo de especialistas 

de diversas áreas do co-

nhecimento que identifi-

cou e analisou estratégias 

educacionais que superam 

desigualdades e melho-

ram os resultados da 

aprendizagem. 

A tertúlia dialógica é uma 

dessas estratégias. Neste 

momento, estão a ser 

implementadas no pré-

escolar, no polo de Carva-

lhais, e no 3.º ciclo do 

ensino básico.  Os alunos 

do 3.º ciclo estão a desen-

volver tertúlias literárias 

dialógicas com as obras “O 

Conto de Natal” de Char-

les Dickens e “A Odisseia” 

de Homero. 

As tertúlias literárias dialó-

gicas consistem numa 

reunião onde as pessoas 

partilham excertos de um 

livro da literatura clássica 

universal e dialogam so-

bre o mesmo.  

As tertúlias dialógicas 

têm demonstrado que 

aumentam o vocabulá-

rio, melhoram a expres-

são oral e a compreensão 

de texto. Ao mesmo 

tempo, é um exercício de 

respeito, de diálogo 

igualitário, que transfor-

ma o contexto das pesso-

as e cria sentido. 

Estamos, assim, a trabalhar 

para sermos uma Comuni-

dade de Aprendizagem e 

para isso necessitamos da 

participação de toda a 

comunidade educativa. 

Iremos continuar a traba-

lhar e, em breve, iniciar 

mais uma fase deste pro-

jeto, o sonho. Vamos 

todos sonhar a escola que 

desejamos para o futuro! 

Prof. Alexandra Bica 

O que é uma Comunidade de Aprendizagem? 
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No dia 23 de outubro realizou-se a primeira ação de 

sensibilização, do ano letivo 2020/2021, para pais/

encarregados de educação do AESCT.  

Esta sessão permitiu reconhecer a problemática da 

COVID-19, adquirir conhecimentos relativamente às 

medidas de prevenção e esclarecer dúvidas acerca do 

Plano de Contingência do Agrupamento. Esta 

atividade foi dinamizada pela enfermeira Rosa Gomes 

da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 

São Pedro do Sul e pelo Dr. António Martins, diretor 

do AESCT. 

Face à situação pandémica que estamos a atravessar, 

a ação foi realizada em dois formatos (online e 

presencial), sendo que presencialmente foram 

adotadas todas as regras sanitárias aconselhadas pela 

Direção Geral da Saúde. 

Agradecemos a colaboração de todos os 

participantes! 

Equipa GAAF 

No dia 27 de novembro, realizou-se a segunda ação de 

sensibilização, deste ano letivo 2020/2021, destinada a 

pais/encarregados de educação do AESCT.  

Intitulada “A família em tempos de pandemia: 

estratégias para gerir a ansiedade”, esta sessão 

permitiu às famílias apresentarem os seus receios e/ou 

dúvidas no atual contexto de saúde e educação, bem 

como adquirirem algumas estratégias para a gestão da 

ansiedade em seio familiar. Esta atividade foi realizada 

em parceria com o CLDS 4G de São Pedro do Sul e 

dinamizada pela Dr.ª Catarina Meneses, Especialista em 

Psicologia Clínica e da Saúde e, atualmente, Diretora 

de Departamento da Unidade Local de Saúde da 

Guarda. 

À semelhança do que 

aconteceu na ação passada, a 

mesma foi realizada em dois 

formatos (online e 

presencial), procurando-se 

assegurar todas as medidas 

do Plano de Contingência do 

AESCT. 

Agradecemos a colaboração 

de todos os participantes! 

Equipa GAAF 
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Nos dias 20 e 27 de novembro, 

a terapeuta da fala do Gabinete 

de Apoio ao Aluno e à Família 

dinamizou, na primeira data 

para o 7.ºA e na segunda para o 

7.ºB, a ação de sensibilização “A 

Nossa Voz”, em colaboração 

com a docente da disciplina de 

Expressão e Comunicação. 

Pretendeu-se, no início da ativi-

dade, e a partir da análise de 

um folheto informativo, sensibi-

lizar os alunos para a importân-

cia da voz, sinais de alerta a que 

devem estar atentos e reco-

mendações de bom uso vocal. 

Na segunda parte, houve espa-

ço para a prática de exercícios 

de respiração, relaxamento e 

aquecimento vocal. 

Foi um momento de aprendiza-

gem bastante interessante, a 

avaliar pela atitude participati-

va dos discentes e pelo retorno 

dado pelos mesmos. 

Stephenie Morgan nasceu a 24 de 

Dezembro 

em Hartford 

e é uma 

escritora 

americana 

conhecida 

pelos best-

sellers da série Twilight 

(Crepúsculo). A história gira em 

torno da relação amorosa entre a 

jovem Bella Swan, que acabou de 

chegar à cidade para viver com o 

seu pai, e um vampiro, Edward 

Culled. 

Dois personagens de contrastes 

que se apaixonam e resolvem 

correr o risco de uma proximidade 

tão perigosa. 

Desde setembro, li os quatro livros 

da Twilight. O que me levou a ler 

estes livros foi ter visto os filmes na 

biblioteca da escola. 

Eu gostei mais do quarto livro 

porque admirei a decisão do Ja-

cob. Quando a matilha dele se 

preparava para matar a Bella, ele 

virou-lhes as costas, rejeitando o 

grupo. 

A personagem que mais gostei foi 

o Seth Clearwater porque é humil-

de, honesto e tem pensamentos 

puros. 

Descobri o prazer de ler. 

Sinto-me muito animada e motiva-

da para ler cada vez mais.  

Mariana Pinho, 9.º B 

Série Twilight 
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Uma noite de Natal em pânico 

 

 Na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, a mãe Sara, o pai Filipe e as filhas Madalena e Teresa estão 

a almoçar no restaurante: frango de churrasco com batatas fritas e arroz. 

 A mãe tem 27 anos, é magra e alta, o pai tem 34 anos, é magro e alto, a Madalena tem 7 anos, é alta e 

magra e a Teresa tem 3 anos, é gorduchinha, gosta de fazer asneiras e adora usar “chucha”. 

 Quando acabaram de almoçar, foram passear pela cidade e foram ao centro comercial. 

 Quando foram para casa às 19 horas, a mãe Sara foi fazer o jantar: batatas cozidas com bacalhau cozido. 

 No jantar, a Teresa fez uma grande birra porque não queria comer as batatas, mas a mãe e o pai 

obrigaram-na e disseram: 

 - Teresa, o pai Natal não vai trazer prenda para ti, só para a mana. - Disse a mãe. 

 - Tens de comer tudo. – Disse o pai. 

 Mas não valeu nada o que eles lhe disseram e a menina continuou a chorar. 

 À meia-noite, quando chegou o Pai Natal, não trazia prenda para a Teresa só trazia para a Madalena. 

 Então a Teresa fez mais uma birra e não dormiu toda a noite. 

 No dia seguinte, quando foram tomar o pequeno-almoço estava uma prenda debaixo do pinheiro de 

Natal que dizia “Teresa”. Ela toda feliz abriu a prenda e viu a boneca que tinha pedido ao Pai Natal. 

 Pediu desculpa aos pais e ficaram felizes para sempre. 

 Mariana Ribeiro, 7.º A 

Uma viagem a Saturno 

 

 Duas chitas estavam em plena savana africana a ver se caçavam uma gazela, quando o Ambrósio, que 

era uma das chitas, se vira para a Rosalina e diz: 

 - Já estou farto de estar aqui ao calor à espera que uma gazela apareça, neste sítio não nos vamos 

safar… Ainda vamos é morrer à fome… será que podemos ir para um planeta em que exista muita comida? 

 - Não sei… Já ouvi dizer que no espaço há muitos planetas, mas devem ficar muito longe… - diz a 

Rosalina 

 - Não há como lá ir? Assim ficaríamos a saber se é perto ou se é longe, e se tem comida ou não… 

 - Tenho uma ideia! – exclama a Rosalina – vamos construir uma fisga gigante e, quando anoitecer, para 

se ver melhor, lançamo-nos para o espaço e vemos onde caímos… 

 - Que grande ideia! És genial! Já vou ali à loja dos 300 comprar o elástico, depois é só amarrar à velha 

árvore onde as girafas costumam estar a comer, pois faz uma bifurcação que parece bastante uma fisga! Vai 

ser incrível! 

 Passaram 7 horas e finalmente a geringonça estava construída, as duas chitas foram despedir-se da 

família e dos amigos e às 22:00h, quando o céu já estava bem escuro e estrelado, colocaram-se na parte 

interior do elástico da fisga, enquanto um elefante seu amigo 

puxava com as presas de marfim o grande elástico e de 

repente largou-o… Foram projetadas com 

tanta força que quase nem se viam! 

 - Ena pá! Olha ali o nosso 

planeta tão pequenino! Até já sinto 

saudades dele… - diz a Rosalina de lágrimas 
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nos olhos. 

 - Tens razão… mas olha aquele! Até tem um anel à 

sua volta! 

 - Pois é! Tão lindo!… Vamos tentar aterrar em cima 

dele, inclina-te para a direita… 

 - Ok! Prepara-te! BOOOOOOOM! 

 As duas chitas tinham aterrado no planeta Saturno: 

 - Uau! É tão diferente da Terra… E tem árvores de 

bifes! E chocolates! Isto é fantástico! – disse o Ambrósio 

espantado. 

 - Pelos vistos valeu a pena! 

 Ao fim de 20 anos já havia uma família de chitas em Saturno e assim se passou a história das chitas que 

descobriram e colonizaram Saturno! 

Daniela Correia, 8.ºB 

(continuação) 

Uma viagem a Mercúrio 

 

 Na cidade de Madrid, uma senhora que aparentava ter os seus trinta e sete anos, alta, forte, com cabelos 

curtos, pretos e de olhos azuis, de seu nome Teresa, passeava com a companhia da sua amiga Luísa, com 

trinta e três anos, também alta, mas magra, com cabelos longos, ruivos e de olhos castanhos. As duas eram 

astronautas e trabalhavam numa agência espacial dos Estados Unidos, América. Elas estavam em Madrid para 

tirar umas férias, mas teriam de voltar para a estação espacial.  

 Quando chegaram à agência foram confrontadas com uma missão irrecusável, explorar o planeta 

Mercúrio. 

 Tempo depois, já estavam prontas a descolar. A meio do caminho, Luísa e Teresa sentiram a viagem um 

pouco mais atribulada do que o normal, como se estivessem a ser puxadas para trás e lançadas para a frente 

momentaneamente, isto fez com que a nave tivesse seguido um rumo diferente. 

 -A nave seguiu uma nova trajetória. Para conseguirmos chegar a 

Mercúrio terão de passar mais alguns minutos com alguma 

atribulação! Preparem-se! - diz o copiloto.  

 -Entendido! - diz Teresa. 

 Já em Mercúrio, Teresa e Luísa pisam pela primeira 

vez aquele planeta arenoso, denso, quente e com 

muitas crateras de impacto. Depois de várias 

observações, os astronautas voltam à nave para 

regressar à Terra. 

 Já quase perto da Terra, Teresa e Luísa tentam escapar 

de um meteorito e conseguem com sucesso. 

 Com a missão completa, as amigas voltam a respirar de alívio do 

grande susto. 

 FIM!!! 

Joana Lemos, 8.º B 
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Uma viagem à Lua 

 Foi no ano de 2030 que eu e o Popi fomos à Lua, o astro natural da Terra. Eu tinha 22 anos, eu e o meu cão 

Popi éramos e somos muito amigos. O Popi é o meu melhor amigo, é o meu 

companheiro e parceiro somos como o Tintin e o Milu. 

 Vou-vos contar como tudo aconteceu. 

 No dia 21 de julho, dia em que se comemorava os 61 anos da primeira viagem à 

Lua. Nesse dia, o Popi fazia anos e a minha amiga Floribela ofereceu-nos uma viagem 

à lua, que tinha partida no dia 30 de julho. 

 Combinamos então ir as duas com o Popi nessa viagem. 

 Faltavam poucos dias para a partida do foguetão eu e a Floribela combinámos 

reunirmo-nos para decidir o que íamos levar. 

 -Olá Floribela, o que achas que devemos levar? -disse eu. 

 -Não sei? Dizem que na lua faz frio, por isso acho que devíamos levar um quispo bem quente. Mas e o teu 

cão!  -disse a Floribela     

 -Não te preocupes que eu e o Popi, ambos, temos quispo, mas fica já a saber que os cães não 

Uma viagem a Marte  

 

 Um astronauta chamado Miguel, foi proposto para fazer uma viagem a Marte, mas tinha de estar em Marte 

no dia 21 de agosto de 1980. O Miguel aceitou a proposta e foi fazer as malas, mas ele não podia ir sozinho e então 

o patrão disse: 

 _ Tu não vais sozinho, vais com um robô! 

 _ Ok! - respondeu o Miguel. 

 Entretanto, conversa para ali e para acolá já estava no dia do Miguel e o seu robô irem até Marte, mas o 

Miguel antes de ir para a sua viagem, despediu-se da sua família e colegas, o robô exclamou:  

 _ Vamos então para a nossa viagem? 

 _ Sim, vamos. - respondeu o Miguel. 

 Passado alguns minutos, eles já tinham arrancado. 

 De repente, ouviram um estrondo o robô disse: 

 _ O que é este barulho? 

 _ Qual? -  Questionou o Miguel  

 _ Turum,turum,pum,pum. - respondeu o robô. 

 Então, assim foi um estrondo grande, mas o 

Miguel nem ouviu, porque ia atento na sua condução. 

 _Miguel páraaaa !!!!!!- disse o robô 

 _ O que foi? - perguntou o Miguel  

 _ Não estás atento à condução, o que se passa? 

 _ É que eu tenho saudades da minha família, tenho saudades dela! 

 _ Não podes pensar assim, tu vais conseguir chegar a Marte e depois já estás com a tua família. 

 Assim foi, foram conversando e tudo mais até que avistaram Marte, foram mais perto cada vez mais perto, e 

era mesmo Marte.  

 _ Miguel, está alí Marte ?! - questionou o robô  

 _ Sim robô, nós já vamos parar e já vais ver Marte. 

 Assim foi, pararam e aterraram em Marte no dia 21 de agosto de 1980, foi uma viagem muito fixe, conversa 

para ali e para acolá e até que chegaram a Marte. 

Leonor Rodrigues, 8.º B 
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sentem tanto frio quanto nos humanos. - respondi eu. 

 -Mudando de assunto, o que vamos levar para comer? 

 -Ouvi dizer que existe lá um restaurante-respondi eu. 

 -Auf! Auf! -ladrou o Popi. 

 -Fala-se em comida e o Popi fica logo com fome, também não é cedo, já comia alguma coisa! - exclamou a 

minha amiga. 

 -Tchau, Floribela, até daqui uns dias!  

 -Auf! Auf! -latiu o Popi. 

  -Adeus, encontramo-nos à porta do foguetão. 

 No dia da partida, estávamos em pulgas, estávamos ansiosos por ir visitar a lua, quem estava mais 

empolgado era o Popi. 

 Levantámos voo, estava a ser uma sensação fantástica até que se começa a ouvir uma voz… era a do capitão. 

 -Atenção, senhores passageiros, estamos com problemas na aterragem. Informou o capitão. 

 Eu, o Popi, a Floribela e todos os outros passageiros só pensávamos que íamos morrer. 

 -Peço a todos os passageiros que mantenham a calma! Já conseguimos resolver o problema. Iremos aterrar 

em breve. 

 Depois de termos aterrado e de ter corrido tudo bem, fui ter com o Popi. 

 Quando já estávamos todos juntos, fomos explorar a lua, era linda, fantástica fabulosa, maravilhosa. Já 

tinham passado uns dias desde quando chegámos à lua e estava na hora de regressar à Terra  

 Chegamos à Terra, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar todos da minha família, pois nesse ano não existia 

covid-19. 

 Esta é a história da minha primeira ida à Lua. 

Sofia Gomes, 8.º B 

(continuação) 

Hoje vou fazer uma comparação do que vivi no 

passado, para agora, em 40 anos muitas coisas 

mudaram… a começar pelos transportes, em 2020 as 

pessoas andavam de carro, bicicleta, mota, etc.… hoje 

em dia pensar nisso já quase não é possível, desde que 

em 2047 inventaram o teletransporte a vida começou a 

ser muito mais fácil, quando quero ir para qualquer 

lado, nem que seja na China, apenas tenho de carregar 

no botão que me inseriram no lado esquerdo do 

pescoço, pensar no sítio, bater duas palmas e estou lá 

em milésimas de segundo… mas também tem as suas 

desvantagens… já tenho saudades de conduzir um 

carro, como antigamente! 

Antes, em 2020, também a comida era melhor, comia-

se carne, peixe, arroz, massa, etc…. agora não, só se 

comem insetos, como grilos, larvas, moscas, 

escaravelhos e sem esquecer da famosa sandes de 

gafanhotos! É como a sandes de leitão há 40 anos… Ai 

que saudades…  

No que toca ao vestuário, cada um veste o que quer e 

lhe apetece, mas agora está muito na moda usar fatos 

de macaco cor-de-laranja com botins que antigamente 

se usava para andar na terra… não aprecio este 

estilo… 

O tipo de habitação também mudou, antes as pessoas 

moravam em prédios e casas, agora moram em caves 

subterrâneas com apenas um quarto, uma sala e uma 

cozinha, mas tudo enorme… por cima dessas caves há 

campos de criação de insetos, e as caves são iguais 

para toda a gente, e é o estado que paga! As pessoas 

poupam muito dinheiro, mas é muito desagradável, 

pois não se vê a luz do sol… 

Também a educação teve mudanças drásticas… em 

2020 todas as crianças se levantavam de 

14 de julho de 2060 

Querido telediário, 
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Uso da Internet pelos Jovens

Os jovens passam demasiado tem-

po na Internet e utilizam-na de for-

ma errada. Será que têm consciên-

cia das consequências que isso po-

de ter? 

A Internet não tem sido um bom 

recurso para a sociedade. Os jovens 

não sabem o que é a realidade e a 

ficção. Muitos dos pais não são 

bons exemplos ou não vigiam os 

seus filhos. É bom meio de comuni-

cação? Sim é, mas não deixa de ser 

perigosa. 

Jovens respondem a mensagens 

de desconhecidos com bastante 

frequência. Desconhecidos estes 

com quem partilham dados pesso-

ais que poderão ser pessoas mal 

intencionadas. Estudo realizado a 

nível europeu mostra que metade 

dos adolescentes portugueses já 

respondeu ou contactou um estra-

nho. 

Para serem aceites em grupos e 

terem mais «amigos», os adoles-

centes desafiam-se uns aos outros 

e testam os seus limites, mas por 

vezes esses «amigos» fazem 

bullying e tratam-se mal, uns aos 

outros. Tudo isto que pode levar a 

depressão, isolamento social ou até 

dependência da Internet. Em todo 

mundo existem jovens com cada 

vez mais problemas de saúde men-

tal, que ao agravarem podem-se 

tornar problemas físicos. 

Sendo assim, podemos concluir 

que a Internet pode ter um ou 

dois benefícios, mas é perigosa e 

tem a tendência de se tornar cada 

vez mais ao passar dos anos. 

Juliana Conde,  9.º B 

(continuação) 

manhã para ir para a escola, agora quando nascem 

inserem-lhes uma micropen no cérebro, ou seja, uma 

pen minúscula que contém toda a informação que 

precisam, é muito mais prático!  

No desporto, antes havia futebol, andebol, 

basquetebol, etc…. agora só há corridas de carrinhos 

telecomandados, que atingem velocidades de 400km 

hora… É impressionante! 

Em 2020, para se distraírem, as pessoas usavam 

telemóveis, computadores, jogos, etc…. agora quando 

não se tem nada para fazer, as crianças, adultos e até 

velhinhos pegam nas asas postiças e vão dar uma volta 

pelos céus, a voar, e há até quem tente apanhar os 

pássaros… é uma das coisas que adoro neste novo 

presente! 

Até amanhã, 

Daniela Correia 

Passaram alguns dias desde a última vez que te escrevi, 

ultimamente tenho estado a tomar conta dos meus 

dois netos, o Filipe e a Filipa, são gémeos e têm apenas 

1 ano de idade. Nasceram no dia 9 de outubro de 2059. 

Esta também é uma data especial para mim pois nesse 

dia 9 de outubro a minha mãe nasceu, sinto muitas 

saudades dela! 

Os meus dias são passados em casa a escrever-te e a 

tomar conta dos meus netos. Todos os dias, às cinco 

horas, pego no meu carro elétrico voador (coisa que 

não existia no meu tempo) e vou buscar a minha neta 

mais velha, a Sofia que, para uma menina de 10 anos,  é 

muito inteligente, esperta e com objetivos bem 

definidos. 

Atualmente todas as terças feiras vou à fisioterapia, 

pois dei um mau jeito ao meu braço, antigamente fazia 

a espargata, a roda, ...Ai! Ai!  

Quando eu era jovem, a minha casa era linda e com 

vista para as hortas dos meus avós, ambos eram 

pessoas guerreiras e heroicas, quando a minha mãe ia 

trabalhar eram eles que ficavam comigo em casa. 

Agora vivo com a minha filha Matilde numa casa 

ecológica com painéis solares.  

Agora tenho de ir buscar a Sofia à escola, continuo 

amanhã. 

Sofia Gomes, 8ºB 

Querido diário,            29 de outubro de 2060 
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Pandemias na História  

Desde janeiro de 2020, a 

mundialização do Coronavírus 

transformou-se num dos maiores 

desafios que enfrentamos 

enquanto indivíduos e enquanto 

Humanidade. Contudo enfrentar 

esta pandemia infeciosa de 

proporções mundiais não é 

momento único na história. Estas 

doenças repetem-se pelos séculos 

com algumas semelhanças tanto 

na forma de propagação quanto na 

forma de irradicação das mesmas. 

Assim, podemos equiparar esta 

pandemia com outras que 

ocorreram anteriormente, criar 

paralelos entre os casos e entender 

o que precisamos fazer para a 

ultrapassar. 

Antes de mais precisamos perceber 

o que é uma Pandemia. 

Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, Pandemia é um termo 

usado para definir uma 

O uso da Internet pelos jovens tem 

as suas vantagens, desvantagens e 

consequências se for utilizada de 

forma excessiva e errada. 

Inquéritos e estudos foram realiza-

dos e demonstram que o uso da 

Internet tem vindo a aumentar pro-

gressivamente. A Internet é um 

refúgio para alguns jovens, mas 

também a salvação, uma grande 

ajuda, pois tem a vantagem de se 

realizar facilmente uma pesquisa, o 

que facilita nos trabalhos escolares. 

Proporciona o diálogo com amigos, 

professores (como por exemplo, no 

ensino à distância a Internet foi 

uma mais valia) e familiares que 

vivem no estrangeiro e mesmo em 

Portugal, a partir das redes sociais.  

Por outro lado, existem comporta-

mentos que envolvem riscos, visí-

veis nas redes sociais. Por exemplo, 

a partilha da localização, da escola 

que frequentam, publicar fotos em 

família (de férias), responder a des-

conhecidos; passar muito tempo 

agarrados aos ecrãs; são erros que 

envolvem riscos, consequências. 

Algumas das possíveis consequên-

cias são: os assaltos, perda de hu-

mor (quando, por exemplo, a inter-

net falha), dificuldade em socializar, 

baixo aproveitamento escolar, e 

em casos extremos, depressão.  

Na minha opinião, os pais deviam 

tomar mais controlo, conversando 

com os filhos sobre o que devem e 

não fazer. E adotarem um equilí-

brio no uso da Internet e dispositi-

vos digitais. Em suma, a Internet é 

uma mais valia na sociedade, se for 

utilizada de modo correto e com 

moderação.  

Ana Beatriz Duarte, 9.ºB 

Tens redes sociais? Uma pergunta 

que poucos jovens conseguem 

negar. E gostas de as ter? Todos 

sabemos que a resposta é um gran-

de sim. Mas conheces os riscos? 

Maior parte conhece e não é por 

isso que as deixam de usar.  

De acordo com um estudo em 

2018, com o passar dos anos, crian-

ças e adolescentes usam cada vez 

mais a tecnologia. Mas será isso 

uma coisa má? Será que o tempo 

que eles passam a ver vídeos, a ou-

vir música e a navegar nas redes 

sociais não significa nada? Por 

exemplo, para alguns, a música 

significa muito, não porque é uma 

maneira de fugir do mundo, mas 

uma maneira para aprender a viver 

nele e enfrentar desafios. Nesse 

aspeto, o uso da internet por esses 

jovens é bom.  

Obviamente, não podemos ignorar 

aqueles que não sabem usar a in-

ternet! Que a usam para fazer 

bullying com outras pessoas, ver 

conteúdos impróprios para a sua 

idade, entre muitas outras coisas. E 

também há os que sofrem bullying, 

recebem mensagens e imagens 

que não queriam ver, que respon-

dem e falam com pessoas que não 

conhecem, … Não podemos dizer 

que eles têm culpa, muitas vezes 

são os pais ou outro responsável 

que não controlam o que o jovem 

faz ou vê, nem mesmo o alerta para 

os perigos e riscos que este pode 

correr. Por outro lado, também não 

podemos dizer que não têm culpa, 

pois deviam saber que têm de usar 

a internet de forma consciente, res-

ponsável e moderada.  

Resumindo, a internet vai ter sem-

pre pontos bons e maus. Mesmo 

com tudo o que pode acontecer 

de mal, os pontos bons são mais 

fortes. Os jovens apenas têm de 

aprender a usar menos a internet 

e de melhor forma.  

Joana Tavares , 9.°B  

Uso da Internet pelos Jovens

Uso da Internet pelos Jovens
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Ninguém o Vê 

Não estamos a tratar de correntes 

opinativas nas redes sociais, muito 

menos de conspirações covidescas. 

Como já sabemos, o interior de 

Portugal ao avesso não tem acesso 

às operadoras de telecomunicações 

vigentes no território. Além de que 

quem está numa idade avançada 

não tem acesso, definitivamente, a 

essas alienações publicadas nessas 

redes, ditas sociais!  

Discorrerei a minha opinião sem 

ficções, apenas baseada em duas 

evidências, as científicas e literárias. 

Relativamente às primeiras, fujo dos 

números, apenas relembro à(ao) 

leitora(or) que as pessoas morrem 

em Portugal devido à pneumonia e 

à tuberculose, sim ainda se morre 

desta pandemia que dizimou muitas 

vidas no século XIX, depois temos os 

milhares de enfermos 

cardiovasculares, diabéticos e 

hipertensos. Acrescento ainda os 

que sofrem, agora agudizadas, de 

doenças neurológicas e de saúde 

mental em geral. 

Quanto ao argumento literário 

recorro ao nosso Prémio Nobel da 

Literatura, José Saramago. Escreve 

ele, no “Último Caderno de 

Lanzarote”, em 1997, no século 

passado, portanto: 

“O que está em preparação no 

Planeta Azul é um momento para 

ricos (a riqueza como uma nova 

forma do Arianismo), um mundo 

que não podendo, obviamente, 

dispensar a existência de Pobres, só 

admitirá conservar (manter) os que 

forem estritamente necessários ao 

sistema.” 

Só acrescento, ao capitalismo 

selvagem. 

 
Prof. Paulo Fernandes 

doença que se espalha 

rapidamente por diversas partes 

do mundo de uma forma 

sustentada. A gravidade da 

doença é menos importante que o 

número de contágios ou as áreas 

de distribuição.  

Nos últimos anos, os episódios de 

vírus têm aumentado em número e 

em área, aumentando assim as 

chamadas Pandemias. Na verdade, 

muito antes do século XX já as 

pandemias preocupavam a 

humanidade.  

Há cerca de 1500 anos ocorreu um 

dos primeiros casos de Pandemia 

registados - a Peste de Justiniano, 

acontecida por volta de 541 D.C., 

provocada pela peste bubônica, 

transmitida através de pulgas em 

ratos contaminados, a 

enfermidade matou cerca de 1 

milhão de pessoas apenas na Ásia 

Menor, Próximo Oriente e parte da 

Europa. Estima-se que a pandemia 

tenha durado mais de 200 anos. 

No século XIV, a peste bubónica foi 

mais uma vez a causa de outra 

pandemia que assolou na sua 

totalidade os continentes asiático e 

europeu: a Peste Negra. O seu 

momento mais mortífero ocorreu 

no ano de 1353, mas a Peste ainda 

apareceu de forma intermitente 

até o começo do século XIX 

e matou entre 75 a 200 milhões de 

pessoas.  

Já no século XX, em 1918, a Gripe 

Espanhola causou a morte de entre 

20 a 50 milhões de pessoas, 

afetando não só idosos e pacientes 

com sistema imunológico 

debilitado como também jovens e 

adultos. Com possível origem nos 

Estados Unidos, afetou também a 

Europa. Em Portugal terão morrido 

cerca de 60 mil pessoas. 

Covid-19 e outras pandemias 

Um primeiro ponto de semelhança 

é o medo que esta provoca na 

população de forma generalizada. 

O desconhecimento da origem da 

doença bem como dos meios de 

transmissão conduzem a um 

pânico generalizado. 

Outro ponto de semelhança 

relaciona-se com as soluções 

encontradas no imediato para 

diminuir o impacto da mesma. 

O conceito de quarentena, hoje tão 

falado foi utilizado em Veneza para 

combater a Peste Negra.  

Negativamente outro elemento de 

semelhança, normalmente 

associado ao medo e certa falta de 

conhecimento, é a crença em 

soluções milagrosas (falsas) para se 

prevenir ou para negar a existência 

da pandemia.  

Covid 19 

O que percebemos desta 

pandemia é que tal como as outras 

pandemias, é importante investir e 

valorizar cada vez mais a Ciência. 

Podemos sempre aprender, 

sempre que revisitamos a História.  

Prof. Orlando Santos 

(continuação) 



Página 21 Edição 15 

A Educação Física na Escola 

Num estudo realizado em 2008 

sobre a disciplina de educação física 

(Grupo de Trabalho da UE 'Desporto 

& Saúde', 2008), a União Europeia 

apelou para “uma maior atenção 

aos problemas físicos e mentais 

causados pelo decréscimo da 

atividade física entre os jovens e o 

aumento concomitante de um estilo 

de vida sedentário e da obesidade.” 

Este estudo estima que “até 80% de 

crianças em idade escolar só 

praticam uma atividade física na 

escola, e que necessitariam de pelo 

menos mais uma hora diária de 

exercício físico ligeiro”. Este mesmo 

estudo destaca que entre os 

objetivos principais da educação 

física, dos países da União 

Europeia, encontra-se o 

desenvolvimento físico, pessoal e 

social dos alunos.  

No entanto, será que a educação 

física vai ao encontro das 

necessidades reais das crianças e do 

jovens de hoje? E que necessidades 

são essas? O que será mais 

necessário e mais importante 

melhorar: o serviço do badminton 

ou a força dos membros superiores? 

O remate no futebol ou a força dos 

membros inferiores? O lançamento 

em apoio no basquetebol ou a 

agilidade? O lançamento do peso 

ou a aptidão aeróbia?  

Promover o gosto pela prática das 

várias modalidades, aumentar os 

níveis de eficácia na realização dos 

conteúdos específicos de cada 

modalidade, estimular e 

desenvolver a aquisição dos 

regulamentos específicos das 

modalidades, são alguns dos 

objetivos da educação física, mas 

não podem ser descurados os 

objetivos relacionados com o 

desenvolvimento físico e motor 

das crianças e jovens. Para isso, é 

necessário não só que os 

professores de educação física 

atribuam uma maior importância ao 

desenvolvimento da aptidão física 

dos alunos e que, possam, inclusive, 

rever as planificações da disciplina, 

como também os alunos devem 

valorizar o “exercício físico” 

proposto pelo professor, realizando-

o com interesse e empenho.  

Na minha opinião, o maior desafio 

enquanto professor de educação 

física é o de conseguir motivar os 

alunos para a melhoria das suas 

performances físicas e motoras 

através de uma prática regular e 

orientada na escola ou no 

exterior. Entendo que após 

alcançado este objetivo estará 

facilitado o processo ensino-

aprendizagem dos vários desportos 

individuais e coletivos que constam 

dos programas da disciplina, 

permitindo posteriormente servir 

de veículo à especialização numa 

determinada modalidade com o 

ingresso num clube, associação ou 

coletividade. 

 

 Prof. Bruno Tavares 

Já abriu o Centro Qualifica do 

Agrupamento de Escolas de 

Santa Cruz da Trapa, 

integrado na NUT III Dão 

Lafões, que faz parte da rede 

nacional de Centros Qualifica 

e abrange os concelhos de São Pedro do Sul, Vouzela e 

Oliveira de Frades. 

Iniciou a sua atividade a 01-09-2020 e começou a 

receber as primeiras inscrições no início de outubro. 

Este centro está habilitado na informação e no 

encaminhamento para percursos disponíveis e 

adequados a cada pessoa, tendo em vista a conclusão 

de um nível de educação (4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos) ou 

de formação profissional, incluindo o Reconhecimento 

de Competências adquiridas ao longo da vida 

(Processo RVCC). 

Para melhorar as suas qualificações contacte-nos na 
sede do Agrupamento, pelo email 

centroqualifica@aesct.pt ou pelos telefones: 
232243340/232700050. 

 



O Programa Eco Escolas, coordenado, em 

Portugal, pela Associação Bandeira Azul 

da Europa (ABAE), é sem dúvida um dos 

programas de maior sucesso e de maior 

projeção nacional e é, com muito orgulho, 

um dos projetos em que a nossa escola 

participa. 

Ser Eco Escola não é ser melhor. Ser Eco 

Escola é ser diferente. É ser integrador e 

assumir a responsabilidade, ainda que 

partilhada, por um futuro que se quer 

inclusivo, saudável e sustentável. É ter a 

capacidade de reconhecer que apesar do 

prémio conquistado ainda muita coisa há 

a fazer.  

Ser Eco Escolas é ser inconformado e 

almejar sempre melhores resultados 

que se refletem em menos resíduos, 

menos energia, menos água, mais 

florestas, mais biodiversidade, mais 

alimentação saudável… 

São dois anos consecutivos com a 

atribuição do galardão Eco Escolas.  

Parabéns ao professores e alunos 

envolvidos que, com o seu trabalho e 

empenho, tornaram possível este feito! 

A nossa escola está de parabéns!  

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 

A nossa escola abraçou um novo projeto 

"Green Cork - Projeto de Reciclagem de 

Rolhas de Cortiça", com o objetivo de 

promover iniciativas ambientais mais 

conscientes e responsáveis pela 

preservação e respeito pela natureza 

junto da comunidade educativa.  

Durante o ano letivo, iremos proceder a 

uma campanha de recolha de rolhas de 

cortiça que contribuirá para o 

financiamento de iniciativas de 

reflorestação de árvores autóctones.      

Ajuda o Rolhinhas nesta missão que é 

de todos nós.  


