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O ano letivo chegou ao fim! Não foi apenas mais um ano que terminou. Foi um ano diferente. 

Perante a pandemia do COVID-19, colocou-se à escola o enorme desafio de garantir 

que todos continuassem a aprender, zelando pela saúde de cada um. 

Foi um desafio superado? Fica-nos a certeza de termos construído um Plano de E@D com 

respostas para chegar a todos os alunos, considerando a heterogeneidade de competências e 

recursos, quer de professores, quer de alunos e Encarregados de Educação. 

Com todos os constrangimentos que possam ter existido ao longo deste percurso de final de 

ano, conscientes de que o E@D não substitui o ensino presencial, fica-nos a convicção do 

sucesso alcançado, fruto deste tempo de trabalho acrescido para todos. Sucesso porque, num 

contexto completamente diferente, a escola cumpriu o seu papel e todos continuamos com 

saúde. 

Que todos tenham umas revigorantes férias, com muita saúde, e que o próximo ano venha com 

a desejada normalidade. 

O diretor, 

António Martins 

Em fevereiro de 2020, cinco alunos, acompanhados de 

duas docentes, tiveram a oportunidade de viajar até à 

Alemanha (Nuremberga e Vorra) para participarem no 

projeto TEAM (Tolerant Europeans Achieve More), 

projeto de Erasmus+ em que a escola está envolvida. 

Alunos e professoras conviveram, durante uma 

semana, com alunos de outras cinco nacionalidades e 

puderam aprender muito em conjunto. Foram 

desenvolvidas atividades de equipa e atividades de 

ensino/aprendizagem inovadoras.   

Ficam as aprendizagens, as experiências e as memórias inesquecíveis para a vida!  

Continuando a Semear a Ciência... 

Formulando questões, equacionando hipóteses, 

experimentando e observando, os alunos do 2.º 

ano de Carvalhais realizaram experiências com a 

água nas plantas e também com o ar. "Em que 

sentido a água se movimenta nas plantas?" 

"Como funciona o moinho de vento?" 

 

A experimentar é que 

se aprende! 
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Móveis SANTA CRUZ 
MÓVEIS E ESTOFOS 

Daniel Gomes Martins 

moveissantacruz@sapo.pt 

Telef.: 22798220   Telem.: 914628090 

3660-256 SANTA CRUZ DA TRAPA 

Realizou-se, no dia 17 de dezembro, a festinha de 

Natal do jardim de infância de Serrazes com 

danças e canções apresentadas pelas crianças e 

adultos. Não faltou a vinda do Pai Natal com a 

sua ternura para encher o coração das crianças e 

com as tão esperadas prendas oferecidas pela 

Junta de Freguesia de Serrazes. Seguiu-se um 

lanche preparado pelos pais  e um convívio entre 

todos os intervenientes. 

  

No dia 17 de dezembro de 2019, o Clube de 

Teatro TRAPAOPALCO 2.º e 3.º Ciclo, fez a sua 

primeira apresentação do ano letivo 2019/2020, 

com a peça “A Adivinha” de Ilse Losa.  

Esta foi muito interessante e os alunos 

participantes do clube estiveram à altura da peça, 

representando a história muito bem .  

 

No último dia de aulas do 1.º período, as alunas 

do Clube de Dança TRAPEDANCE apresentaram 

três coreografias nos intervalos do Corta Mato e 

antes do início do jogo de futebol dos Alunos x 

Professores. 

Para além disso, também apresentaram uma 

coreografia de Natal para os alunos do 1.º ciclo 

que aguardavam impacientes a chegada do Pai 
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A Nossa Loja 
Maria Isabel Almeida Marques Rodrigues 

 
Covilhô - S. Cruz da Trapa 

3660-225 S. Pedro do Sul 

Telef.: 232799460 

ELETRODOMÉSTICOS 
 

António Carlos Gomes de Almeida 

 

 

Av. D. João Peculiar N.º 73/75 

3660-246 Santa Cruz da Trapa 

Telef.: 232799483 

Natal, nesse mesmo dia. Esta apresentação para o 1.º ciclo, 

teve a honra de ser vista pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, e a Sra. 

Dra. Vereadora da Educação, Teresa Sobrinho. Foi sem 

dúvida uma manhã em cheio, com diversas apresentações 

das coreografias preparadas, o que nos deixa muito 

satisfeitas com as mesmas, dando importância ao trabalho 

desenvolvido. 

 

No último dia de aulas do 1.º período, realizou-se o Corta-

Mato Escolar na E.B.I. com a participação de um total de 

107 alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. Mais uma vez, o grupo 

de Educação Física contou com a colaboração dos 

assistentes operacionais do Agrupamento e dos 

Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa. Os alunos 

apurados participaram na fase distrital em Viseu, no dia 31 

de janeiro. 

Nesse dia, também foram realizados os jogos de futsal 

entre professores e alunos do 9.º ano.   

Pela primeira vez, este ano, também se realizou um jogo 

entre as professoras e as alunas. 

 

O Natal é sempre uma época em que vamos visitar alguém 

que já não vemos há algum tempo, reunimo-nos com a 

família e é sempre um momento de afeto e de alegria. E 

isso acontece felizmente! 

No dia de Natal, à tarde, fui para casa da minha madrinha, 

em Manhouce, onde se reuniram alguns dos meus primos 

franceses. O dia que mais gostei foi o dia do meu 

aniversário, onde completei treze anos. Houve festa de 

anos e estive com a minha família. 

No dia 1 de janeiro, o grupo “As Vozes de Manhouce”, do 

qual faço parte, teve uma atuação “Concerto de Natal”, na 

igreja em Manhouce, acompanhadas pelo pianista, 

Francisco Beato. 

Foram umas férias maravilhosas! 

Ana Beatriz Silva Duarte, n.º 2, 8.º B, EMRC 

 

No dia 6 de janeiro, os alunos do Polo de Carvalhais 

cumpriram com entusiasmo a tradição: animaram e 

cantaram  pelas ruas desta comunidade levando alegria, 

afetos e calor humano aos visitados.  
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Farmácia Teixeira 
Farmácia Santa Cruzense, Lda 

 
 
 

3660-253 Santa Cruz da Trapa 

Telef.: 232799123 

Papelaria ARTE $ OFÍCIO 

 

Largo do Calvário, n.º 212 

3660-253 Stª. Cruz da Trapa 

Telef.: 232798425 

arteoficio.jjc@gmail.com 

No dia 20 de 

janeiro, no 

âmbito da 

disciplina de 

português, os 

alunos do 6.º 

ano, da EBI de 

Santa Cruz da Trapa, juntamente com alunos de 

outras escolas foram assistir a uma peça de teatro 

que era uma adaptação do romance “Ulisses”.  

 A saída da escola ocorreu às 9 horas e de 

autocarro seguiram caminho até Viseu, mais 

propriamente até ao Centro Paroquial da 

Paróquia do Coração de Jesus. No auditório, 

assistiram à peça “Ulisses, o regresso a Ítaca” da 

“Companhia Profissional de Teatro EDUCA”. A 

peça durou cerca de uma hora, tendo a maioria 

dos alunos gostado. No final regressaram à 

escola.  

Eu acho que foi uma experiência muito 

enriquecedora, pois, através desta dramatização, 

compreendi melhor esta narrativa.  

Diogo Bastos, N.º 4, 6.º B.  

 

1.ª Concentração de Atletismo, no dia 23 de 

janeiro, na Pista do Estádio do Fontelo em Viseu.  

O Grupo de Voluntariado Comunitário de São 

Pedro do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

dinamizou uma sessão de sensibilização na EBI de 

Santa Cruz da Trapa destinada aos alunos do 1.º 

Ciclo, tendo como objetivo a divulgação da 

campanha “Eu Sou... Eu Vou”. A iniciativa inseriu-

se no âmbito do Dia Mundial do Cancro 

(assinalado mundialmente a 4 de fevereiro) e 

pretendeu desmistificar algumas das ideias pré-

concebidas sobre esta doença e informar sobre a 

importância da adoção de hábitos de vida 

saudáveis. Neste sentido, foram distribuídos 

diversos folhetos informativos chamando a 

atenção sobre o papel que cada um tem no 

comprometimento e na mudança de hábitos 

inadequados de vida, que representam fatores de 

risco para a doença, tendo cada aluno redigido 

um compromisso de mudança de 

comportamento no autocolante da campanha. 

A campanha “Eu Sou... Eu Vou” pretende 

consciencializar a sociedade para uma cidadania 

ativa na luta contra o cancro, com o objetivo final 

de combater as doenças oncológicas em 

Portugal. Menos álcool, zero fumo, exercício 

físico, redução do stress e a busca por uma 

melhor qualidade de vida são algumas atitudes 

que devem ser adotadas para reduzir o impacto 

do cancro no futuro.  
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Cabeleireiros 
Extensões - Escova Marroquina - Botox Capilar  

Manicure - Pedicure - Gelinho - Epilação 

Av. Corpo de Deus 

Santa Cruz da Trapa 

Telem.: 936250269 

Pastelaria Padaria Pedregal 
Artur Rodrigues 

Fabrico próprio com forno a lenha 
Todo o tipo de pão; pastelaria variada;  

bolos festivos; pizzas e a saborosa e  
genuína BROA DE MILHO 

 
Em frente à E.B.I. de Santa Cruz da Trapa 

Telef.: 232799771 
Telem.: 914287648 

Decorreu no dia 5 de fevereiro, o Corta-Mato Regional da 

CLDE de Viseu, no Parque do Fontelo. O Agrupamento de 

Santa Cruz da Trapa contou com a participação de 31 

alunos distribuídos pelos vários escalões da prova. Os 

alunos participantes foram uns dignos representantes da 

escola com boas performances e excelente 

comportamento.  

Destaque para os alunos Rafael Pinto (6.º B) e Inês Flora (9.º 

A), primeiros classificados nos seus escalões,  permitindo o 

apuramento para participação no Corta-Mato Nacional, 

nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Figueira da Foz. Realce, 

ainda, para o 1.º lugar do João Lemos (4.º ano), para o 2.º 

lugar do Simão Pinto (6.º B) e para o 3.º lugar da Lara 

Loureiro (7.º A). 

 

No dia 19 de fevereiro, realizou-se a 1.ª Concentração de 

Desportos Gímnicos da CLDE de Viseu, no Pavilhão 

Municipal de Santa Cruz da Trapa. 

Foram cerca de 200 os alunos presentes, provenientes de 

várias escolas do distrito, que apresentaram performances 

de grande nível. 

Parabéns ao grupo de Ginástica Acrobática da EBI de Santa 

Cruz da Trapa pela coreografia de grupo apresentada e 

pelo bom trabalho desenvolvido. 

 

No dia 20 de fevereiro, realizou-se a 2.ª Concentração de 

Boccia da CLDE de Viseu, no Pavilhão da EBI de Santa Cruz 

da Trapa, com a organização do grupo de Educação Física.  

Esta concentração contou com a colaboração da Câmara 

Municipal de São Pedro do Sul, com a preciosa ajuda do 

Núcleo de Apoio à Aprendizagem e Inclusão que elaborou 

os troféus para entregar aos vencedores e com a 

colaboração dos alunos do 9.ºB envolvidos na organização 

como juízes de campo e de mesa. 

Foram cerca de 100 os alunos, provenientes das escolas do 

distrito. 

 

Decorreu, no dia 21 de fevereiro, a 2.ª Concentração de 

Atletismo, organizada pela CLDE de Viseu na pista do 

Estádio do Fontelo. O nosso agrupamento esteve mais 
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 uma vez 

representado em 

grande número, 

com um total de 

24 alunos do 5.º 

ao 9.º ano. 

Neste dia, 

decorreram 

provas de corrida 

de velocidade 

(60m, 80m, 

100m), de meio-

fundo (1000m, 1500m), de estafetas (4x60m, 

4x80m, 4x100m) e salto em altura, onde os 

nossos atletas demonstraram excelentes 

resultados individuais fruto do esforço e 

empenho no clube de atletismo. 

Parabéns a todos pelos resultados alcançados! 

 

No CLUBE DE ARTES, tivemos um dia diferente.  

Fomos todos 

para o 

auditório para 

receber um 

escultor, que 

despendeu um 

pouco do seu 

tempo para 

partilhar 

connosco a sua 

realidade e 

vivências 

artísticas. Estávamos expectantes, porque um 

escultor é um ser dotado de uma sensibilidade 

artística maior que os comuns dos mortais. Já 

estávamos acomodados quando apareceu a 

professora Ana com os convidados. 

Depois das apresentações, João Marques, o 

escultor, falou sobre a sua vinda à escola e 

sensibilizou-nos para a recolha de plásticos rijos. 

Essa recolha seria para fazer uma escultura, na 

semana da primavera, no recinto escolar. Depois, 

tivemos a oportunidade de fazer questões sobre 

a sua vida, obra e sentimentos artísticos. Ficámos 

maravilhados porque, mais uma vez, 

constatamos que para ser artista temos que abrir 

a nossa alma e “deixar as mãos trabalhar” (João 

Marques) e sem dúvida “apaixonarmo-nos pelo 

que estamos a criar” (Ana Paulo). Ficamos 

surpreendidos quando referiu que as suas obras 

de arte são os seus filhos, pois nasceram dele, ele 

é a mãe e é muito difícil a separação. 

Para terminar, os habituais agradecimentos ao 

escultor João Marques e à sua amiga/

colaboradora Margarete Silva, aos nossos 

professores (Ana Paulo, Lurdes Cosme, Ana Cruz, 

Ana Cristina Almeida, Susana Silva, Bruno 

Tavares, Isabel Teixeira, Inês Marques, Lucília 

Rocha, Armindo Antunes, Catarina Campos e 

Natividade Pinto ) e aos nossos colegas que 

estiveram com uma postura excelente e com 

bastante dinamismo.  

Esperamos com ansiedade pela construção da 

escultura na escola. Será ela a nossa filha, a nossa 

marca na Escola. 

Mariana Costa e Andreia Costa, 8.º A 

“Picasso baixa à rua e 

torna-se grotesco, 

ridiculariza-se, faz figuras 

disformes. 

As máscaras e disfarces 

são ferramentas de grande 

utilidade porque é nas 

ruas e nas noites de 

Carnaval que libertamos 

as nossas limitações.” 

 

José Lebrero, Diretor Artístico do Museu Picasso 
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Os pintores cubistas representam os objetos com todas as 

suas partes num mesmo plano. É como se eles estivessem 

abertos e apresentassem todos os seus lados no plano 

frontal em relação ao espectador. Na verdade, esta forma 

de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso 

de fidelidade com a aparência real das coisas. 

Fomos convidados a criar máscaras/rostos cubistas como 

se fossemos pintores cubistas. Depois de encarnarmos na 

essência do cubismo, executámos máscaras (7.º e 9.ºanos) 

e rostos cubistas (8.º ano). Com os melhores exemplares, 

realizamos a exposição  “Máscaras/ rostos cubistas – 

retrato de uma identidade?!”. 

Através desta exposição, organizada pelo grupo de 

Educação Visual do 3.º ciclo, o exotismo e 

exuberância chegaram à escola sede do Agrupamento. 

Mais uma vez, os nossos colegas mostraram bastante 

criatividade e imaginação. 

Parabéns aos alunos e à  professora. 

Constança Vasconcelos e Filipe Monteiro, 8.º A 

 

 

A Exposição de Castelos construídos pelos alunos, em 

família, constituiu um momento importante das atividades 

de HGP5 no 2.º Período, pois, quase sem exceções, esta 

participação deu azo a uma aula no local da exposição, 

permitindo comparar as propostas de aprendizagem 

sobre a arquitetura militar no séc. XII-XIII português - 

patente nos Manuais dos alunos - e os conhecimentos 

postos em prática por estes, nos seus trabalhos. O 

envolvimento ativo dos alunos (e suas famílias) na sua 

própria aprendizagem foi uma excelente manifestação da 

relação da Escola com a Comunidade. Melhoraremos, 

ainda, no civismo perante o espaço expositivo. No final, 

patentes ainda na Biblioteca Escolar, alguns dos 

exemplares continuaram a suscitar a curiosidade dos mais 

novos.  

Ana Cristina Almeida 

(História e Geografia de Portugal) 

 

Parte do projeto “Os Animais”, para o 5.º ano, foi realizado 

com uma ação cidadã concreta –  a visita ao Canil/Gatil de 

S. Pedro do Sul. Contou com a articulação e flexibilidade 

curricular nas disciplinas Arte em Movimento (AM), 

Cidadania e Desenvolvimento (CD), Ciências da Natureza 

(CN), Educação Musical (EM) , Educação Moral e Religiosa 

Católica, Educação Tecnológica (ET), Educação Visual (EV) , 

Laboratório de Ciências 

(LC) e Português.   

Os alunos já tinham lido e 

analisado a Declaração 

Universal dos Direitos do 

Animal, em CD e 

abordado o tema da 

diversidade de seres vivos 

e suas interações com o 

meio no que concerne ao 

revestimento dos animais 

(CN), culminando com 

uma experiência no LC. 

Em Português, com a leitura de “A viúva e o papagaio” e as 

vivências dos discentes, explorou-se o tema “O amor pelos 

animais” e redigiram-se notícias, sobre a visita ao canil/

gatil e sobre a vinda à Escola da Associação 1 Mão por 1 

Pata (EMRC), na sequência da qual se recolheram bens, na 

comunidade escolar, para lhe serem entregues. Em EV e 

em ET, foi feito o estudo e construção de máscaras e 

mascarilhas alusivas à temática “animais”, posteriormente 

expostas; em EM os sons dos animais foram estudados 

com a audição de excertos de “O Carnaval dos animais” de 

Saint-Saëns. Em AM iniciou-se a construção de ninhos, que 

iriam ser colocados no recinto escolar, para permitir a 

nidificação de algumas aves autóctones. Infelizmente, em 

face da suspensão das atividades presenciais, não se 

finalizou este trabalho. 

Fernanda Pinto / Ana Cristina Almeida / Manuela Raposo / 

Saúl Costa / Paula Jorge / Natividade Pinto 

 

Vera Barklay  

Vera Barklay nasceu a 

10 de novembro de 

1893, no Reino Unido.  

A senhora Barklay foi 

uma das primeiras 

expert da liderança 

feminina no 

movimento do 

escotismo, também escreveu romances, inúmeras histórias 

infantis e manuais instrutivos para os escoteiros. Vera 

Barklay foi co-fundadora do Wolf Cub, programa 

destinado às crianças. 

Esta mulher do Universo faleceu no dia 19 de Setembro de 

1989, com a digna idade de 96 anos.  

Turma do 4.º ano do Polo de Carvalhais  
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Mãe, 

Aquela que conhece cada 

pedacinho do meu corpo, 

que tem a capacidade de 

ouvir o silêncio e adivinhar 

sentimentos. 

Aquela que encontra 

sempre a palavra certa nos 

momentos incertos e me 

fortalece quando tudo ao 

meu redor parece cair. 

Aquela que, no meio do 

meu choro, apenas com 

um simples abraço 

apertado, consegue 

arrancar-me um sorriso. 

Aquela que sabe sempre o 

que é melhor para mim, 

mesmo que eu não 

acredite.  

Mesmo já não sendo uma 

criança indefesa, sinto o 

mesmo cuidado e afeto 

em todas as palavras ditas 

e em todos os gestos. Serei 

eternamente agradecida 

por tudo o que fizeste e 

continuas a fazer por mim. 

Amo-te do fundo do meu 

coração, Mãe! 

Mónica Costa, N.º 14, 9.º A 

 
Mãe é amor, 

Mãe é paixão.  

Com muita alegria, 

Guardo-a no meu coração. 

Mãe que se preocupa, 

Para cuidar de mim. 

Está sempre comigo, 

Até ao fim. 

 

Mãe é como um tesouro, 

De insubstituível valor. 

Não há prata nem ouro, 

Com o seu esplendor.   

 

Danielly Silva, N.º 6, 8.º B 

 

Mãe 

Mãe é a luz  

Que nos mostra o caminho 

É a calma 

Que nos sussurra baixinho. 

 

Mãe é o Sol 

Que nos aquece a alma 

E é a amizade  

Que nos traz calma.  

 

Mãe é carregar  

O mundo nos braços,  

E quando ele cai,  

Carrega-lo mais alto. 

 

Mãe é amor  

Se assim não fosse, 

Porque teria o amor 

O M de Mãe? 

 

Eva Vasconcelos, n.º 8, 7.º A 

 
MÃE 

 

Mãe, és a minha melhor amiga, 

És a melhor cozinheira. 

Ajudas-me quando eu preciso, 

És muito esperta e divertida. 

Sei que tens muito trabalho, 

Mas, mesmo assim, tens tempo 

para mim. 

Tomás Almeida, 5.º B 
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Os alunos dos 2.º e 4.º anos de Carvalhais desenharam linhas ao 

ritmo de uma música, criando uma composição visual com formas 

geométricas e orgânicas. Os espaços foram preenchidos com pontos 

e linhas, definindo diferentes padrões e texturas.  

Resultaram estas belas composições artísticas! #EstudoEmCasa 

Olá! 

Chamo-me Eva e vivo em Portugal, 

no Planeta Terra. A minha localidade 

chama-se Santa Cruz da Trapa, uma 

terrinha muito calma e serena. Tenho 

muita sorte em viver aqui, 

especialmente agora, que está uma 

pandemia a assombrar o meu 

planeta. Chama-se Coronavírus, e 

como se propaga muito rápido e já 

afetou quase todos os países do 

mundo, passaram a chamar-lhe 

pandemia, em vez de epidemia. O 

vírus começou na China, um país 

enorme, com muita população, e por 

isso ele espalhou-se muito rápido. 

Chegou a Portugal à cerca de duas 

semanas, e agora, no momento em 

que estou a escrever isto, há cerca de 

450 infetados em Portugal, mas os 

especialistas dizem que este número 

vai subir muito. Para tentar conter o 

vírus, o governo mandou encerrar 

todas as escolas, e agora estamos 

todos de quarentena em casa. Só 

podemos sair à rua para 

necessidades essenciais, como ir 

comprara comida. Temos de estar 

sempre a lavar as mãos e devemos 

ter distanciamento social, para o 

vírus não se propagar. Agora que 

estou trancada em casa, costumo 

acordar mais tarde, e faço tudo como 

se fosse para a escola, mas em vez de 

sair de casa, sento-me na minha 

secretária e faço os trabalhos que os 

professores pedem. Quando acabo 

tudo, costumo ir ver algum filme ou 

alguma coisa do género. Agora que 

tenho mais tempo livre, estou a 

aprender a fazer malha com a minha 

avó, e a verdade é que é muito mais 

divertido do que parece. Espero que 

no teu planeta não haja nada assim 

do género, pois aqui está a ser um 

inferno: toda a gente vive com medo 

e tivemos de mudar os nossos 

hábitos para nos protegermos. O 

único lado positivo desta pandemia 

é que a poluição causada pela China 

diminuiu muito. Despeço-me agora 

com a esperança de melhoras e dias 

melhores. 

Um abraço, 

Eva, 7.º A. 

De: Eva Ferreira Vasconcelos 

       Santa Cruz da Trapa, Viseu, Portugal, Europa, Planeta Terra, Sistema 

Solar, Via Láctea, Grupo Local, Superenxame Local, Universo 

Para: Extraterrestre 

            Universo 

Virgem é a 

segunda maior 

constelação das 

que pertencem 

aos 12 signos do 

zodíaco, tem 

cerca de 2000 

galáxias, sendo 

a estrela mais brilhante a Spica. A forma 

desta constelação é a de uma mulher na 

posição sentada. A melhor altura do ano 

para se observar é na Primavera (entre os 

meses de março e junho). Na mitologia 

grega, é Hodes, o deus do submundo, que 

faz aparecer a virgem todas as Primaveras, 

para acalmar sua mãe Demeter, que por não 

encontrar a filha, que tinha sido raptada por 

Hades, decidiu arruinar as colheitas. Numa 

outra versão, Virgem é filha de Zeus, 

Astrana, que cansada das guerras de 

Itomen, resolveu subir aos céus, onde 

segura nas mãos a balança. A constelação 

de Virgem situa-se assim depois de Leão e 

antes da Balança, constelações e signos do 

zodíaco. 

Sofia Correia Gomes, n º 15, 7.º B 
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O eco-trilho da EBI de Santa Cruz da Trapa foi 

criado no presente ano letivo, e tem como 

objetivo conciliar diversas áreas do saber, com um 

objetivo geral: saber mais sobre a nossa terra.  

Foi um projeto incluído no Eco Escolas, onde os 

alunos do 9.º ano, juntamente com a DAC 

(Português, Expressão e Comunicação, Cidadania 

e Desenvolvimento, Geografia, História, Educação 

Visual, TIC e EMRC), o clube do ambiente e das 

artes reuniram uma série de atividades/ 

informações/curiosidades sobre o espaço onde 

vivem ou trabalham. 

Este trilho seria para ser percorrido pelos próprios 

constituintes e inclui diversas atividades do 

agrado de todos, pelo que aqui fica um breve 

registo das mesmas. 

“Trilho misto urbano e rural de Santa Cruz da 

Trapa – foram 11 km a caminhar pelas ruas de 

Santa Cruz e arredores. Visitámos o Calvário, a 

Casa do Povo e Biblioteca, a Igreja Matriz, o Solar 

dos Malafaias e descobrimos a vila, interagindo 

com a população. Seguimos depois para a 

Sobrosa, onde pudemos desfrutar da natureza e 

comtemplar do traçado das casas e a Capela de 

Nossa Senhora da Expetoração. Fizemos uma 

pausa no largo e seguimos viagem até ao Poço 

Azul. Desfrutámos dos diversos sons da Natureza 

como o chilrear dos pássaros e o correr da água 

do rio Teixeira (o mais puro de Portugal). Subimos 

e fomos em direção à Ponte Romana (observámos 

os campos cultivados e interagimos com as 

pessoas locais). Continuámos para a Burgueta e 

fomos surpreendidos com um museu ao ar livre, 

com o círculo da vida – Grito da Pedra- de 

Custódio de Almeida, sensibilizando os visitantes 

para um dos crimes mais hediondos da 

humanidade – a violência doméstica. Depois de 

tanta criatividade rumámos para o quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa. 

Aqui ficámos a saber como auxiliar em caso de 

acidente, soubemos um pouco mais sobre 

prevenção e combate a incêndios. Seguimos para 

a Casa Félix, onde repousámos um pouco e 

petiscámos, ganhando energia para o caminho da 

trapa. Ao longo deste caminho, somos 

surpreendidos por casas feitas em cantaria, 

pessoas que se dedicam à agricultura que nos 

cumprimentavam, pela capela e, mais abaixo, pelo 

pelourinho. Passámos em frente ao centro 

comercial e rumámos, cantando umas quadras até 

à nossa escola EBI de Santa Cruz da Trapa.” 

Valeu a pena e foi muito gratificante fazer este 

percurso misto. Foi pena não o termos feito na 

realidade e apenas virtualmente. Talvez para o 

ano que vem!  

Ver no mapa. 

Micaela Lemos,  

Mariana Campos,  

Ana Rita Campos,  

Inês Gomes, 

Simão Santos.  

Escola EBI  

A escola é educar, 

A escola é aprender, 

É para nos ajudar  

A sabermos viver! 

 

Calvário  

Calvário, espaço anti-

go, muito mudado, 

Mas desde sempre 

um espaço muito 

frequentado. 

Calvário, espaço de 

convívio, 

Onde ainda hoje se 

toma um bom copo 

de vinho! 

 

Solar dos Malafaias  

Um edifício desco-

munal,  

Que possui uma his-

tória a contar…  

Faz parte do nos-

so património,  

Que devemos pre-

servar! 

 

Capela da Sobrosa  

Bem pertinho do 

céu, 

Repleta de fé no co-

ração. 

Falo da Capela da 

Sobrosa  

Que a toda a gente 

dá a mão! 

 

Poço Azul  

O poço azul é um 

lugar,  

Onde todos se trans-

formam! 

Venha conhecer e 

desfrutar  

Do sítio onde todos 

se acalmam! 

 

https://drive.google.com/open?id=1L_AkT5rwMEfIiaWXQtWEgQTOESwCJ3D5&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1L_AkT5rwMEfIiaWXQtWEgQTOESwCJ3D5&usp=sharing
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Antigamente, quando ainda se 

utilizava a via romana para fazer a 

ligação Porto-Viseu, os mercadores 

faziam a viagem a cavalo e tinham 

que fazer várias paragens durante as 

suas viagens para comerem, 

descansarem e para deixarem 

descansar os animais.  

Todos os viajantes que se metiam 

nessas andanças faziam sempre uma 

paragem numa pequena estalagem 

que oferecia boa comida, dormida e 

um bom repouso aos esgotados e 

poeirentos viajantes. Esta estalagem 

ficava numa pequena aldeia na serra, 

que ainda hoje existe e que se chama 

Manhouce.  

Depois desta paragem, 

quando os viajantes 

retomavam caminho, tinham que 

passar num outro lugar que se chama 

Bustarenga e era entre estes dois 

lugares que ficava uma estrada, que 

uns chamavam assombrada e outros 

amaldiçoada, mas a verdade é que, 

nesses pontos, conhecidos ainda 

hoje, como Cova do ladrão e Outeiro 

de Alcarouta, no meio da floresta, 

existia em cada um, uma casa que 

servia de esconderijo aos salteadores 

e que lhes oferecia um bom ponto de 

observação de viajantes, vindos lado 

de Viseu ou do Porto.  

 Esses salteadores tinham 

informadores na estalagem que os 

avisavam das melhores cargas para 

assaltarem, mas foram descobertos e 

expulsos da região. Então, os 

salteadores tiveram de arranjar uma 

nova estratégia e arranjaram uma 

maneira engenhosa. Ataram fio de 

tropeços de um esconderijo ao outro, 

com um badalo em cada esconderijo, 

e assim cada quadrilha avisava a outra, 

puxando o fio que fazia soar o badalo 

do outro lado, da chegada de vítimas. 

Os viajantes não se limitavam a 

roubar, pregavam-lhes valentes 

sustos, para se divertirem.  

Com as mudanças que o tempo 

trouxe, os salteadores da estrada 

desapareceram, mas ainda hoje há 

vestígios da casa na Cova do Ladrão 

e uma gruta no Outeiro de Alcarouta.  

Diogo Oliveira Bastos, N.º 4, 6.º B.  

No dia 9 de maio, comemorou-se o Dia da Europa. 

Todos os anos, festeja-se, nesse dia, a paz e a unidade do 

continente europeu. Nada tão atual, face à situação 

pandémica que vivemos! 

Esta data assinala o aniversário da histórica «Declaração 

Schuman». Num 

discurso proferido 

em Paris, em 1950, 

Robert Schuman, o 

então Ministro dos 

Negócios 

Estrangeiros francês, 

expôs a sua visão de 

uma nova forma de 

cooperação política na 

Europa, que tornaria 

impensável a eclosão 

de uma guerra entre 

países europeus. 

A nossa escola não 

deixou passar em 

branco esta data. Os 

alunos do 7.º ano, em que a temática foi estudada no 

âmbito da disciplina de Geografia, foram incentivados a 

construir uma espécie de bilhete de identidade de alguns 

países (à escolha deles) pertencentes à União Europeia.  

Aqui expomos apenas dois! 
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O meu nome 

é Joana e 

tenho 11 

anos. Hoje 

vou 

entrevistar a 

pessoa que 

todos já 

ouviram 

falar, se ainda não ouviram é porque não a 

conhecem.  

A aldeia de Manhouce é conhecida pela sua 

maravilhosa voz e chama-se Isabel Silvestre.  

Joana: Com quantos anos começou a cantar? 

Quando descobriu que tinha dons vocais? 

Isabel Silvestre:  Eu comecei a cantar desde 

pequenita, ouvia-se a cantar nas ceifas, nas 

malhas, nas romarias… E cantávamos com os 

mais velhos, acompanhando-os e aprendendo as 

músicas. E foi assim que até hoje as nossas 

cantigas chegaram de geração em geração. 

Joana: Que idade tinha quando deu o seu 

primeiro concerto? 

Isabel Silvestre: O primeiro concerto a cantar a 

solo, foi no colégio, nessa devia ter os meus 15/16 

anos, em que cantei três cantigas a solo. Depois 

era sempre, quando havia cantigas lá estava eu. 

Depois fora do contexto de Manhouce, o 

primeiro foi em Lisboa, no coliseu com Rão Kyau, 

deveria ter por volta dos meus 30 anos. 

Joana: Sabe mais ou menos quantos concertos já 

deu? 

Isabel Silvestre:  Não… Quantifica-los não sei, 

isso é muito complicado. Mas foram muitos, a 

nível do país foi de norte a sul, várias vezes, que 

fizemos concertos nos mais variados sítios. A 

nível internacional foram também imensos. 

Joana: A terra onde nascemos é sempre especial! 

Para si, o que é Manhouce? 

Isabel Silvestre: Manhouce… é complicado 

descrever, porque é a nossa terra, porque é onde 

nós nascemos, onde demos os primeiros passos, 

onde tivemos a família, onde fomos criados, onde 

bebemos a primeira água, onde fomos 

alimentados desde pequeninos pela família… 

Portanto, Manhouce ao fim ao cabo é tudo aquilo 

que somos e aquilo que temos. Manhouce é o 

melhor bem que nós temos, por isso temos de o 

tratar e dar continuidade às nossas tradições! 

Para as próximas gerações terem o privilégio de 

ter o que nós temos. 

Joana: Muito obrigada pela disponibilidade e 

atenção! 

Isabel Silvestre: Obrigada, eu é que tenho de te 

agradecer.  É um privilégio da minha parte falar 

contigo! Muito obrigada! 

Joana Gomes, 4.º ano, Manhouce. 

Cena 1 

João, André  

(À entrada da escola, o João vai 

ter com o seu amigo André) 

João: Há tanto tempo que já 

não te via! Nem pareces o 

mesmo com essa máscara na 

cara! 

André: Só me apetece dar-te 

um abraço bem forte, mas não 

posso… agora não se pode 

fazer nada! Parece uma 

ditadura! 

João: Pois parece… não 

podemos tocar em nada nem 

em ninguém! 

Cena 2 

João, André, Maria 

(A Maria vai ter com os dois 

colegas) 

Maria: Até que enfim que vejo 

alguém! Durante este tempo 

todo estive fechada em casa… a 

ver a telescola e a ter 

videoconferências… 

João: Mas agora também não é 

muito melhor, estamos 

proibidos de fazer muita coisa, 

nem um abraço podemos dar! 

Maria: É verdade, há um ano 

quem diria que isto ia 

acontecer… 

André: Nem as bruxas! 

Maria: Mas nem tudo é mau, 

para o planeta Terra foi bom, a 

poluição diminuiu bastante! 

André: E também aprendemos 

a dar valor à liberdade que 

tínhamos antes, e não dávamos 

conta! 

João: Mas em breve tudo vai 

ficar bem! Agora venham mas é 

para a sala, a campainha já 

tocou! 

Daniela Correia, 7.º B, n.º 2 

Ponte Romana  

Eles a cultura espa-

lharam,  

O povo de Roma que 

cá passou,  

E do legado que dei-

xaram,  

A ponte é um tesou-

ro que ficou! 

 

Burgueta  

Burgueta, um local 

acolhedor,  

Terra única e sosse-

gada!  

A natureza é o seu 

esplendor,  

Por ser tão suave e 

requintada!  

 

Grito da Pedra  

O Grito da Pedra  

É um belo recinto! 

Se o forem visitar, 

Verão que não min-

to. 

 

Bombeiros  

Bondosos heróis da 

vila, 

Sempre prontos a 

ajudar! 

Quando estamos em 

maus lençóis, 

São os primeiros a 

chamar! 

Casa Félix  

Na casa Félix, 

Tu podes encontrar 

O descanso que pre-

cisas 

E sair a lucrar! 
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Cena 1 

(Ultrapassada a Pandemia do 

Covid19, foi a vez de retomar aos 

poucos os velhos hábitos (alguns), e 

voltar à escola. 

Nervosa e impaciente, Leonor 

levantou-se cedo e andava de um 

lado para o outro!) 

Mãe: Leonor, vem tomar o pequeno-

almoço para ires para a escola. 

Leonor: Mãe, estou tão ansiosa por 

voltar à escola que nem me apetece 

comer! 

Mãe: Vá lá, Leonor! Vai ser um dia 

feliz por reencontrares os teus 

amigos e professores todos bem de 

saúde! 

(Mais calma, Leonor pega na sua 

mochila e na máscara e vai para a 

escola. Na escola:) 

Porteiro: Olá Leonor, está tudo 

bem? Aqui estamos nós todos juntos 

novamente, apesar de andarmos 

com estas máscaras horríveis! (com 

um ar de aborrecido) 

Leonor: Pois é! Ainda bem que 

apesar de todas as restrições 

podemos estar todos juntos. 

(Entra na escola, encontra os amigos 

e os seus professores todos 

reunidos). 

Leonor: Olá a todos! (Toda feliz e a 

dar pulos de contente) Estava com 

saudades da escola e de vocês! 

Professores: Olá, Leonor, cá 

estamos todos novamente, espero 

que estejas bem de saúde! 

Amigos: Leonor, vamos brincar, dar 

uma volta pela escola, todos 

sabemos que temos regras a 

cumprir, mas podemos ir brincar 

mesmo com regras. (Riram-se todos 

contentes). 

(Leonor e os seus amigos brincam 

antes de irem para as aulas. Chegada 

a hora de ir para casa, Leonor pegou 

nas suas coisas.) 

Leonor: Até amanhã para vocês! 

Fiquem bem. 

Amigos: Beijinhos, Leonor, e 

amanhã cá estaremos. 

(Chegou a casa toda entusiasmada e 

contente). 

Leonor: Mãe, não imaginas como foi 

bom voltar a ver os meus amigos e 

professores ao fim destes meses de 

isolamento! 

Mãe: Ainda bem, querida! Gosto de 

te ver assim animada. Sabes que, por 

vezes, acontecem coisas às quais o 

ser humano tem de ser capaz de dar 

a volta, basta ter fé! 

Leonor Rodrigues, 7.º B, n.º 9 
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Esta capela 

da Sobrosa  

Recebe gente anima-

da,  

Mesmo pequena e 

airosa  

Ela é muito estima-

da!  

 

Querido São Sebasti-

ão,  

Dai vida eterna ao 

capelão  

Que merece refeste-

lo  

Porque ergueu o 

castelo.  

  

É um regalo este po-

ço  

E à beira 

da água passear  

Quem tem sede po-

de beber  

Quem tem tempo 

pode nadar.  

  

Cantemos e adore-

mos,  

Alegre-se o coração,  

Vai passar o São Ma-

mede  

Numa linda procis-

são.  

  

Que leve muitas sau-

dades  

Quem Santa Cruz 

deixar,  

Para sentir a alegria  

De novamente vol-

tar.  

Cena 1 

(Sala de aulas: vê-se uma porta 

do lado direito e janelas do lado 

esquerdo; ao fundo, encontra-

se um quadro interativo e 

ligeiramente à direita do 

quadro uma secretária com um 

computador e uma cadeira. No 

centro, bastante afastadas umas 

das outras, quatro mesas, cada 

uma com a sua cadeira.) 

(A cena inicia-se com o 

professor de físico-química, 

com uma máscara cirúrgica, 

sentado a trabalhar num 

computador. Toca a campainha, 

o professor levanta-se e dirige-

se à porta que está aberta e 

chama:) 

Professor: Ana… Bom dia! 

Ana: Presente, professor…bom 

dia! 

Professor: Coloca a máscara 

como deve ser, que não é 

nenhuma bandolete e senta-te 

à frente na primeira cadeira do 

lado direito. 

(A aluna ajeita a máscara e vai 

sentar-se na cadeira indicada, 

colocando a mochila em cima 

da mesa.) 

Professor: Carla Ribeiro, 

Francisco Martins e Sandra 

Sampaio…entrem um de cada 

vez e ocupem as restantes 

mesas (o professor volta à sua 

secretária e senta-se.) 

(Os alunos entram 

ordeiramente, e sentam-se 

pousando as mochilas.) 

Professor:  Bom dia a todos! Cá 

estamos, novamente frente a 

frente, para começar as aulas 

após a pandemia da COVID 19. 

A escola mudou para ter mais 

segurança, as portas agora 

estão sempre abertas, as salas 

têm menos secretárias, nós 

estamos com máscaras, mas 

voltamos a poder sentir o que é 

estar na escola. O meu nome é 

João Calado e sou o vosso 

professor de físico química. 

Parabéns, estão no 8.º ano e 

vamos dar início a mais uma 

experiência de aprendizagem.  

(O professor carrega num botão 

de computador e aparece no 

quadro interativo um vídeo em 

pausa, que tem escrito 

#EstudoNaSala, o professor 

levanta-se e aponta para o 

quadro. Mal o professor se vira 

um pouco, o Francisco vira-se 

para a Sandra e diz baixinho) 

Francisco: É calado, mas 

pouco… 

(A Sandra sorri e o professor 

virando-se para o Francisco, 

pergunta-lhe) 

Professor: Precisas de alguma 

coisa, Francisco? 

Francisco: Estava a dizer à 

Sandra que estou rouco… 

Sofia Gomes, n.º15, 7.º B 

Os alunos do 3.º Ciclo, em EV, realizaram cartazes para 

sensibilizar e alertar a comunidade para os cuidados a 

ter com a COVID 19. 

Salienta-se o bom empenho e criatividade na 

execução destes cartazes, em período de 

confinamento. 
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Se Eu Pudesse Sair… 

As rosas, as tulipas, os 

abetos, os pinheiros, 

receber-me-iam com uma 

grande festa ao som do 

cantar dos passarinhos, 

com o amanhecer de um 

novo dia.  

Poderia observar os 

caracóis a moverem-se em 

câmara lenta na folhagem 

de um arbusto em flor. 

Poderia ouvir os grilos 

cricrilarem em sincronia 

como se de uma orquestra 

sinfónica se tratasse.  

Poderia cheirar a maresia 

que envolve e apura o meu 

olfato. 

Faria dos meus 

pensamentos um rio azul e 

cristalino cheio de luz e 

brilho. 

Estaria na escola, talvez 

feliz, talvez aborrecida ou 

talvez a querer vir para 

casa, mas era o que me 

apetecia estar a fazer nesse 

momento, porque estaria 

com amigos e professores 

e não fechada no quarto.    

Iria visitar a minha família, 

abraçar todos e rir até não 

poder mais. 

Finalmente saí: 

Abro a porta da rua e olha 

para o horizonte, renasce a 

esperança de dias 

melhores; sinto-me livre 

como o vento que me toca 

levemente na face E alegre 

como um arco colorido 

que vislumbro! 

A natureza canta, cintila, o 

sol brilha para desejar um 

bom dia, os pássaros 

cantam, a alegria vem no 

ar; o céu azul lembra o azul 

do mar, as nuvens 

cinzentas, os dias de mau 

humor… 

Contributos dos alunos do  

7.º B e 8.º B 

Do 25 de Abril ao Dia da Mãe passando pelas tarefas sugeridas pelos professores do #EstudoEmCasa …estamos a estudar! 

No vinte e cinco de abril 

Festeja-se a liberdade 

è uma data especial 

Por isso não tem idade 

 

O símbolo da liberdade 

É um cravo encarnado 

Os meninos aprenderam 

Fizeram-no com agrado 

 

Com cola, papel e tinta 

Construímos uma flor 

Para que toda a gente sinta 
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Resumo de algumas atividades realizadas pelas crianças 

durante a implementação do Plano Estudo à Distância 

(E@D) 

As crianças realizaram sementeiras, 

observaram o crescimento das plantas e 

perceberam que as mesmas necessitam de 

sol, água…para se desenvolverem. 

Dinamizaram o Dia do Bombeiro: 

reconheceram a importância na sociedade destes 

profissionais, assim como a preservação da floresta.  

No Dia da Terra as crianças desenvolveram atividades 

alusivas ao tema: elaboraram um sistema solar, 

descobriram a 

existência  de oito 

planetas e os seus 

nomes. 

Construíram o planeta Terra e 

verificaram que é constituído na 

sua maioria por água. 

Trabalharam a reciclagem, 

elaboraram um ecoponto e 

distribuíram o lixo pelo 

contentor correspondente; 

perceberam que reciclar é um 

fator muito importante para a 

preservação do planeta.  

Descobriram que não 

podemos poluir os oceanos 

porque os peixes e todos os 

seres vivos que vivem no mar 

podem desparecer. Também 

que não se pode tomar banho 

em água suja (poluída). 

Cristiano Ronaldo, surnommé CR7, est 

un footballeur international portugais 

très connu dans le monde entier. 

Il est considéré le meilleur joueur du 

monde et aussi le sportif le plus 

solidaire du monde. Il a vendu un de ses 

ballons d´or pour réaliser les rêves de 

plusieurs enfants malades et 

handicapés. Avec  cette vente, la 

Fondation «Make-a-Wish» a récolté plus de 600 mille euros pour réaliser les 

souhaits de ces enfants. 

À Noël, Cristiano Ronaldo aime faire des visites surprises aux enfants à 

l’hôpital pour distribuer des cadeaux et pour prendre des photos avec eux. 

Cristiano Ronaldo est le Père Noël portugais! Il a un grand cœur! 

Inês Flora, n.º 10, 9.º A 

 

 

África Pérez, 3.º Ano  

 


