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Eu já sabia 

que ia rece-

ber aquele 

prémio, mas 

é sempre 

fantástico 

sermos reco-

nhecidos! 

Senti-me fe-

liz, senti-me alguém com futuro. 

Como sou bastante envergonhada, 

fiquei nervosa, pois estava ali sozi-

nha. 

Mas foi um dia maravilhoso. 

Foi o meu dia!  

Eva Gonçalves, n.º 2, 5.º A 

O diploma de excelência 

é um reconhecimento 

incrível, pelo que me sen-

ti muito honrada ao re-

cebê-lo. Sempre fiz tudo 

para ter boas notas e me 

superar a mim mesma e, 

ao receber este diploma, 

senti que todo o meu 

esforço estava a ser recompensado, como quando se 

recebe uma medalha, ou uma taça, mas em forma de 

papel. Cada vez que recebo um, fico com mais vontade 

ainda de fazer ainda mais e melhor, e espero que esta 

motivação se espalhe por muitos alunos, pois se se 

esforçarem serão certamente recompensados, nem 

que seja com um simples “Parabéns!”. 

Eva Vasconcelos, n.º 8, 7.º A 

Quando ouvi o meu nome, houve uma explosão de sentimentos e muitos 

pensamentos a passar-me na cabeça. Não conseguia acreditar que o esfor-

ço que tinha feito ao longo destes anos estava a ser reconhecido! 

Senti-me muito orgulhosa de mim e de todo o meu trabalho, feliz por saber 

que valeu a pena todo o tempo gasto a estudar e realizada com os meus 

resultados. Ter tantos olhos na minha direção enquanto pegava no cheque 

foi uma sensação que não consigo descrever! Além de todo o orgulho ,senti 

que fiz a diferença. Ver o orgulho na cara dos meus pais foi algo tão satisfa-

tório que só por aquele olhar e por aquele momento voltava a trabalhar e a 

esforçar-me como fiz até à data. Tenho muito a agradecer a esta escola e a todas as pessoas com 

que me cruzei ao longo destes nove anos, por todo o carinho, apoio e reconhecimento que me 

foi oferecido. Foi uma etapa de vida já passada, mas que de certeza vai ficar na memória! Tal 

como aquele pedaço de cartão com o meu nome que permitiu realizar o primeiro de muitos 

sonhos! 

Maria João Ferreira, Ex 9.º A 

Aos alunos, professores, pais, assistentes e a todos os que constituem a nossa “família 

educativa” e que contribuem para o sucesso dos nossos alunos e da nossa escola, desejo que 

vivam um santo Natal. 

Neste final de ano em que sentimentos de esperança e fé se renovam, faço votos de que em 

2020 tenhamos sempre presentes no nosso dia a dia valores como a integridade, honestidade, 

amizade e solidariedade que permitam traçar caminhos que nos conduzam a um mundo 

sempre melhor. 

Que esta quadra natalícia seja para todos repleta de alegria, paz e muita saúde. 

O Diretor, 

António Martins 
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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 

No dia 16 de setem-

bro, o Presidente da 

Câmara Municipal 

de São Pedro do Sul, 

Vítor Figueiredo, 

procedeu à entrega 

de kits escolares aos 

alunos do primeiro ciclo, assinalando, dessa for-

ma, o arranque do ano escolar no concelho. 

Os kits escolares incluíam um conjunto de marca-

dores, um conjunto de lápis de cor, uma garrafa, 

lápis, caneta, borracha, régua, saco de desporto e 

bloco de notas, tendo sido entregues numa pers-

petiva de auxílio aos encarregados de educação 

que, nesta altura de regresso dos seus educandos 

à escola, têm despesas acrescidas. 

Durante esta visita às escolas, o Presidente do Mu-

nicípio e a Vereadora Teresa Sobrinho aproveita-

ram a ocasião para desejar um bom ano letivo aos 

professores, assistentes e alunos. 

No dia 27 de setembro, a 

nossa escola assinalou a 

Greve Climática Global com 

a construção de uma árvo-

re de compromissos, Faz 

pelo Clima, onde alunos e 

professores deixaram o seu 

compromisso devidamente identificado e claro, 

sobre o que podem e querem “fazer pelo clima”.  

 

Em outubro do 

presente ano 

letivo, ao abri-

go do Projeto 

Erasmus+, inti-

tulado TEAM 

(Tolerant Europeans Achieve More), realizou-se a 

primeira mobilidade de formação de professores à 

Grécia, onde a Professora Isabel Cardoso pôde 

aprender e praticar diversas pedagogias de traba-

lho em equipa. 

 

Numa parceria com o município, decorreram nas 

escolas do Agrupamento várias sessões de infor-

mação alusivas à Proteção Civil, com foco nos in-

cêndios e na Vespa Asiática, com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade escolar para as referidas 

temáticas. Em simultâneo, estas sessões permiti-

ram alertar as crianças para os cuidados a ter no 

contacto com esta espécie invasora e conhecer os 

protagonistas e intervenientes na Proteção Civil.  

No nosso agrupamento estas ações decorreram 
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no passado dia 2 de outubro, no Polo Pedagógico de Car-

valhais, no dia 3, na Escola de Manhouce, e finalmente, no 

dia 4 de outubro, na Escola Básica Integrada de Santa Cruz 

da Trapa, sendo de realçar que a Proteção Civil municipal 

teve a colaboração 

nesta iniciativa dos 

Bombeiros Voluntários 

de Santa Cruz da Tra-

pa, dos Bombeiros de 

Salvação Pública e do 

INEM. 

Em plena época de 

vindimas na região, as 

crianças da Escola Bási-

ca Integrada, no dia 7 

de outubro, tiveram a 

oportunidade de co-

nhecer esta atividade agrícola no próprio estabelecimento 

de ensino. Deste modo, recebemos, nesse dia, a visita do 

Sr. Eduardo que mostrou uma dorna antiga repleta de 

deliciosas uvas e explicou sucintamente as várias tarefas 

inerentes ao fabrico do vinho. Esta visita teve como princi-

pal objetivo incutir nos mais jovens o gosto pelas tradi-

ções locais e desenvolver a partilha de saberes entre gera-

ções. 

No dia 16 de Outubro, comemorou-se o Dia da Alimenta-

ção na Escola e Jardim de Infância de Manhouce. 

Começamos por ver o filme do Tomás. O Tomás era um 

coelhinho bastante gordo. Ele abusava das gorduras e das 

guloseimas. A sua irmã comparou-o a um dragão obeso. 

Ele ficou preocupado, pois 

tinha-se visto ao espelho. A 

partir daí, ele decidiu ter uma 

alimentação saudável, variada 

e equilibrada. 

A seguir assistimos a uma 

grande aventura. Houve uma 

tremenda invasão na cidade 

dos dentes por parte das bactérias, que queriam destruí-

la. Quem salvou a situação foi o cão. Ele conseguiu sair da 

boca do menino e avisá-lo que estava a ter uma alimenta-

ção nada saudável. O menino decidiu deixar de comer 

doces e gorduras. Os super-heróis limparam a cidade dos 

dentes. Ficou limpinha! 

A senhora Sandra veio a esta escola para ensinar e relem-

brar o modo de fazer manteiga caseira. Com ela trouxe o 

cântaro, o touce, a rolha de cortiça, um prato, o leite e um 

banquinho de madeira. Começou a bater o leite no cânta-

ro durante 45 minutos. Embalou o leite para a manteiga 

vir ao cimo do cântaro. Após a manteiga ter subido, ela 

verteu a manteiga no prato. Depois a senhora Sandra foi à 

cantina lavar a manteiga. Quando ela voltou à sala distri-

buiu tostas com manteiga pelos alunos.  

Por fim, alunos e professores experimentaram bater o leite 

no cântaro e saborearam uma salada de frutas feita por 

todos. 

Foi um dia muito divertido!  

 

Qualquer efeméride constitui uma janela de oportunida-

de. Janela de oportunidade para reflexão, um momento 

para ancorar a memória e obliterar o esquecimento ou a 

negligência, um apelo generalizado à ação e um motivo 

para implementar aprendizagens que perduram, aquelas 

que se sustentam no aprender fazendo polvilhado de sig-

nificado. Foi com esta funda-

mentação que se comemo-

rou mais um Dia Mundial da 

Alimentação no Polo Peda-

gógico de Carvalhais. Um dia 

em que se criaram momen-

tos divertidos, sem deixar de 
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ser profícuos 

no que con-

cerne à impor-

tância peda-

gógica das 

atividades 

implementadas.  

E assim as crianças deste estabelecimento de ensi-

no, devidamente coadjuvadas por docentes e as-

sistentes operacionais, meteram literalmente as 

mãos na massa e, sem fazer de conta, comprova-

ram que se pode confecionar comida saudável e 

que não deslustra o paladar. Tudo isto em confor-

midade com o equilíbrio que se deve colocar em 

tudo o que se faz, neste caso, numa alimentação 

que, apesar de todos os sinais de alerta proclama-

dos, continua a merecer críticas pelos efeitos noci-

vos que práticas incorretas acarretam para a saú-

de de crianças, jovens e adultos.  

Foram incorporados ainda na agenda outros tem-

pos agradáveis, que cativaram interesse e aten-

ção, como a visualização do filme educativo "A 

Lagarta Comilona" e participadas atividades de 

expressão plástica. 

Estas atividades foram 

oportunamente com-

plementadas com a 

ação desenvolvida 

pela equipa de enfer-

magem que adequou 

ao contexto a história do “Capuchinho Vermelho”, 

sugestivamente narrada com recurso ao Teatro de 

Fantoches. Uma forma cativante de aprender. 

E porque um adulto responsável tem na sua géne-

se uma criança com cuidada educação, o Polo Pe-

dagógico de Carvalhais, na senda de programa-

ções articuladas do Agrupamento de Escolas de 

Santa Cruz da Trapa, continua empenhado no de-

sempenho da sua missão essencial: formar crian-

ças com potencial integrador numa cidadania glo-

bal.  

No Jardim de Infân-

cia comemorámos o 

dia da alimentação, 

com a confeção de 

pizzas vegetarianas e 

sumos naturais de 

fruta. As crianças demonstraram o seu empenho e 

alegria na elaboração destes alimentos e vivencia-

ram o momento com a degustação dos alimentos 

confecionados, num 

convívio saudável 

entre a comunidade 

escolar. 

“Estava mesmo 

bom!” 

“Delicioso!” 

 

Realizaram-se, no 

dia 23 de outu-

bro, os Torneios 

Inter-turmas de 

Andebol e de 

Boccia para os 

alunos do 2.º e 3.º ciclos da EBI de Santa Cruz da Tra-

pa. Tal como no ano letivo anterior, cada turma for-

mou uma equipa masculina e uma equipa feminina 

para ambas as modalidades. Os professores de Edu-

cação Física enaltecem o espírito de fair-play e res-

peito que os alunos demonstraram em todos os jo-

gos onde o mais importante foi a prática de despor-
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Cabeleireiros 
Extensões - Escova Marroquina - Botox Capilar  

Manicure - Pedicure - Gelinho - Epilação 

Av. Corpo de Deus 

Santa Cruz da Trapa 

Telem.: 936250269 

to de uma forma saudável. 

O grupo de Educação Física agradece a presença da ARCA, a 

qual aceitou o nosso convite para que os seus utentes tam-

bém participassem nos jogos de Boccia juntamente com os 

alunos da escola. 

 

No âmbito do concurso de Halloween promovido pelas do-

centes de Inglês, que decorreu na última semana de outu-

bro, na Escola Sede do Agrupamento, os alunos elaboraram 

caldeirões fantásticos! 

O hall de entrada ficou repleto de autênticas obras de arte! 

Parabéns a todos os participantes pela imaginação, alegria e 

entusiasmo ! 

 

No dia 11 de novem-

bro teve lugar o con-

curso Mesas de São 

Martinho e o tradicio-

nal magusto. Esta 

atividade esteve a 

cargo do Núcleo de 

Apoio à Aprendizagem e à Inclusão (NAAI). 

Os alunos e pais/encarregados de educação contribuíram 

com produtos de gastrono-

mia típica desta época festi-

va, principalmente com do-

ces de castanha. 

Alunos e professores proce-

deram à decoração das me-

sas com castanhas, ouriços, 

folhas, dióspiros e demais produtos da época, que foram 

objeto de avaliação por parte de um júri. 

À semelhança dos anos anteriores, a atividade voltou a ser 

animada! É de salientar o 

empenho, interesse, entusi-

asmo e dinamismo revela-

dos por todos os envolvidos.  

Este ano, as mesas vencedo-

ras foram as do 1.º ciclo, do 

6.º A e do  8.º B.  

PARABÉNS! 

 

 

 

Em Carvalhais, a tradição 

manteve-se…  

 

As castanhas saltaram,  

encantaram  

e as crianças animaram! 

 

 

 

No dia 15 de novembro, pelas 11 horas e 15 minutos reali-

zou-se em todo o Agrupamento de Escolas de Santa Cruz 

da Trapa o exercício de sensibilização para o risco sísmico 

“A TERRA TREME”. 

Foram relembradas às crianças e alunos as regras básicas 

de segurança, incluindo alguns cuidados a ter antes, du-

rante e depois do sismo, através de uma apresentação exi-

bida pelos docen-

tes.  

Tudo correu den-

tro da normalida-

de, onde executa-

ram os 3 gestos de 

proteção, funda-

mentais para sal-

var vidas.  

 

 

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 
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O projeto “Semear a 

Ciência”, implementa-

do já há algum tempo 

no nosso agrupamento, 

continua a levar semen-

tinhas de conhecimen-

to científico aos alunos 

do pré-escolar e do 1.º 

ciclo, no presente ano 

letivo. 

As professoras “cientistas”, Isabel Cardoso e Susana 

Silva, em colaboração com as docentes de cada 

turma, têm dinamizado atividades para os alunos 

colocarem “as mãos na massa” e, efetivamente, 

reconhecerem a interligação entre a ciência e o seu 

quotidiano. 

É com muita curiosidade e empenho que os 

“pequenos cientistas” agarram os desafios que lhes 

são propostos e, experimentando, vão descobrin-

do a ciência. 

Neste período, visitaram a escola de Manhouce, as 

turmas da escola sede, do polo de Carvalhais (1.º 

ciclo) e o EPE de Santa Cruz da Trapa. Ficam alguns 

registos fotográficos destas “experiências”. 

Obrigada a todos (alunos e professores) pela cola-

boração! 

Isabel Cardoso e Susana Silva 

 

No dia seis de dezembro, os alunos do Clube do 

Ambiente, estiveram envolvidos nas atividades 

agrícolas de preparação da terra da nossa horta 

pedagógica. Para tal, tiveram a ajuda preciosa de 

engenheiros agrónomos da Câmara Municipal, Sr. 

José Joaquim e D. São, que ensinaram aos alunos 

algumas técnicas, 

nomeadamente 

na fertilização da 

terra e na forma 

de semear. 

Obrigado pela 

colaboração.  

 

A psicóloga do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família (GAAF), dinamizou duas sessões de sensibi-

lização, dirigidas aos alu-

nos do 6.ºB e do 8.ºB da 

EBI, sobre os temas “saber 

ser e saber estar” e 

”respeitar os colegas”. 

Estas ações permitiram 

que os alunos fizessem uma análise e reflexão so-

bre diversas situações de 

desrespeito em contexto 

escolar e qual a melhor 

forma de as ultrapassar. 

Os alunos avaliaram as 

ações muito positiva-

mente e mantiveram-se colaborantes e participati-

vos ao longo das atividades.  

 

No dia 22 de novembro, a terapeuta da fala do Ga-

binete de Apoio ao Aluno e à Família, Rita Campos, 

dinamizou, junto dos alunos do 7.ºA e 7.ºB, uma 

ação dentro da temática da voz - “Já escutaram a 

vossa voz?” - no âmbito da disciplina Expressão e 

Comunicação. Pretendeu-

se, a partir de atividades 

expositivas e práticas, sen-

sibilizar os discentes para a 

importância da voz, sinais 

de alerta e comportamen-

tos de mau uso e abuso 

vocal. Foi possível, ainda, 

praticar um exercício de respiração. Foi um mo-

mento de aprendizagem interessante, quer curri-

cularmente quer pessoalmente. 

 

 
No dia 22 de novembro, pelas 18 horas, realizou-se 

a ação de educação parental “Mindfulness na Pa-

rentalidade – Foco e Intenção”, promovida pelo 

GAAF, na EBI de Santa Cruz da Trapa, e dirigida a 

pais/encarregados de educação e respetivos edu-

candos. 

Esta ação foi 

dinamizada 

pela Dra. Ana 

Isabel Henri-

ques, em re-

presentação 

da Associação 

Cultural e Re-
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creativa de Oliveira de Frades – 

ACROF, com o objetivo de ajudar a 

compreender o conceito de Mind-

fulness na parentalidade, e de que 

forma o mesmo poderá melhorar o 

relacionamento entre pais e filhos.  

No final, houve espaço para um lan-

che convívio, entre todos os partici-

pantes, preparado muito cuidadosa-

mente pelos alunos do NAAI na cozi-

nha pedagógica.  

As técnicas do GAAF agradecem a 

todos os participantes a sua presença! 

 

No dia 22 

de novem-

bro, dando 

seguimen-

to aos fes-

tejos do Dia Internacional do Pijama 

2019, e dos 30 anos da convenção 

dos Direitos das crianças, no Polo Pe-

dagógico de Carvalhais, os alunos do 

pré-escolar realizaram um jogo, sobre 

os direitos das crianças. O jogo – pu-

zzle foi preparado e posteriormente 

dinamizado pela animadora sociocul-

tural do agrupamento, juntamente 

com as educadoras das respetivas 

salas.  

Com este puzzle, os alunos do pré-

escolar, continuaram a explorar, apro-

fundar e conhecer os direitos das cri-

anças, de uma forma mais lúdica e 

interessante. 

 

No passado dia 28 de novembro cele-

bramos o Thanksgiving na nossa esco-

la. Depois de realizar algumas ativida-

des em sala de aula, preenchemos 

uma folha recortada com uma mensa-

gem de gratidão, que foi afixada na 

árvore de gratidão, no hall de entra-

da. Só faltou mesmo comer peru assa-

do e torta de abóbora! 

Parabéns aos vencedores! 

 

Nesta época festiva, os alunos de Car-

valhais querem transmitir uma men-

sagem: “Construir uma árvore de 

Natal e outros adereços decorativos 

não deve ser sinónimo de gastos 

supérfluos”. Com embalagens plásti-

cas de iogurtes foi possível elaborar a 

mais bela árvore de Natal! 

A Eva Vasconcelos, agora no 7.º A, 

recebeu o seu merecido prémio na-

cional das Olimpíadas da História 2019 

(3.º lugar ex aequo), no Concurso pro-

movido 

pela 

"Caminho", 

editora dos 

livros "Uma 

Aventura... 

" de Ana 

Maria Ma-

galhães e 

Isabel Alça-

da. 

Foi na Li-

vraria Leya 

na Pretexto, em Viseu. 

Muitos Parabéns!

“O céu da Terra é azul porque as mo-

léculas de azoto e de oxigénio, que 

formam a maior parte da atmosfera, 

filtram a componente azul da luz so-

lar. Já em Marte, o céu é cor-de-rosa, 

em Urano é verde, em Vénus é amare-

lo-laranja, em Júpiter é preto e não se 

veem estrelas, e em Plutão é negro, 

mas estrelado.”  

“A luz Sol percorre 300000 km num 

segundo e leva mais de 8 minutos 

para chegar à Terra e a sua tempera-

tura chega a 5500 ºC. “ 

http://naturlink.pt/  

O sistema de numeração árabe (ou 

decimal) é o mais usado atualmente 

e, para representar os números, são 

utilizados dez símbolos diferentes: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. 

A criação dos algarismos de 1 a 9 pelo 

povo hindu (Índia) aconteceu por 

volta do ano 300 a.C.. A introdução do 

algarismo 0 aconteceu depois, por 

volta do ano 870 d.C.. 

Estes algarismos, denominados ára-

bes ou arábicos, foram trazidos da 

Índia para o Ocidente há alguns sécu-

los atrás, pelo matemático italiano 

Leonardo de Pisa (1170-1250), mais 

conhecido por Fibonacci. 

A forma dos algarismos não foi sem-

pre a mesma desde a sua criação, foi-

se modificando ao longo do tempo, 

até adquirirem as formas que possu-

em hoje.  

 

http://naturlink.pt/
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Não precisa comprá-lo, você mesmo pode construí-lo e até pode ser 

um bom presente de Natal. 

 Trata-se de um jogo inventado por Alan Parr em 1998. Este jogo, 

apesar do tabuleiro ser muito pequeno, possui uma complexidade 

inesperada mantendo cada jogador na expetativa até ao final da 

partida. 

 

Material: Um tabuleiro retangular de 3 

linhas por 4 colunas, 12 peças verdes, 12 

peças amarelas e 12 peças vermelhas. 

 

Objetivo: Ser o primeiro a conseguir uma linha de três peças da mesma 

cor na horizontal, vertical ou diagonal (idêntico ao “Jogo do Galo”). 

 

Regras: O jogo realiza-se no tabuleiro, inicialmente vazio. 

Em cada jogada, cada jogador realiza uma das seguintes ações: 

Coloca uma peça verde num quadrado vazio; 

Substitui uma peça verde por uma peça amarela; 

Substitui uma peça amarela por uma peça vermelha. 

De notar que as peças vermelhas não podem ser substituídas. Isto 

significa que o jogo tem de terminar sempre: à medida que 

o tabuleiro fica com peças vermelhas, é inevitável que surja uma linha de 

três peças . 

No âmbito do Projeto 

eTwinning e da Flexibilidade 

Curricular, neste Natal, os alunos 

do 5.º ano trocarão postais de 

Natal com alunos da Lituânia.   


