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Sensibilizar para a 

adoção de hábitos 

de alimentação 

saudável. 

Por um mundo em 

que alimentos 

estejam acessíveis a todos.

Explorar percursos pedagógico-

didáticos, em que se privilegia o trabalho 

prático e ou experimental e o 

desenvolvimento das capacidades de 

pesquisa, relação e análise.

Um misto de lenda, castanhas e vinho. 

Tempo ao ar livre para aprender e 

brincar. 

Parabenizar o mérito e a excelência.

Vamos ler todos os dias, em 

qualquer lugar! 
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Aproveitamos sempre este tempo para 

realizarmos uma reflexão profunda sobre o que 

fizemos e definimos os objetivos pessoais e 

profissionais a que nos propomos. 

É, sem dúvida, o tempo de fazer um balanço de 

tudo o que aconteceu. 

É um tempo de transformação, onde devemos 

transformar os bons momentos na 

potencialização de novas energias, entusiasmo e, 

principalmente, em esperança de que todos os 

nossos sonhos e ambições se vão realizar e, ainda 

que não se realizem, a nossa esperança leva-nos 

mais longe. 

Os momentos menos agradáveis deverão ser 

lembrados, para nos ajudarem a perceber de que 

forma os podemos evitar. 

Os momentos verdadeiramente difíceis deverão 

ser transformados em peças fundamentais, para 

que compreendamos que tudo na vida é 

passageiro e que cada dificuldade pode ser 

transformada numa oportunidade. 

O Natal aproxima-se, um momento de 

confraternização e partilha entre amigos e família. 

Que ele possa trazer também uma consciência do 

significado real da celebração da vida, através do 

verdadeiro amor. Que ele nos permita repensar os 

nossos valores, as nossas crenças e, acima de tudo, 

que nos deixe emergir a criança pura, inocente e 

cheia de sonhos que existe dentro de cada um de 

nós. 

Não nos esqueçamos que o Natal é, também, 

oferecer e receber presentes e lembrem-se, os 

melhores presentes não custam dinheiro e 

poderão ser eles: sorrir, abraçar e estar presente! 

Ensinemos às nossas crianças a verdadeira magia 

do Natal, muito mais do que os enchermos de 

presentes materiais, que apenas os entreterão na 

noite de Consoada. 

O Natal é tempo de agradecermos por todos os 

momentos alegres que tivemos, pelas pessoas que 

conhecemos e pelas aprendizagens que fizemos! 

Em meu nome e em nome do AESCT, agradeço a 

presença de cada um de vós neste ano letivo e 

desejo um santo Natal e um próspero Ano Novo.  

O Educador Social 

Dário Gomes 

No Jardim de Infância de Santa Cruz da Trapa, comemorou-se o 

Dia da Alimentação, com belas espetadas 

de fruta elaboradas pelas crianças, com 

frutas diversificadas, enviadas pelas 

famílias. A alegria ficou estampada no 

rosto das crianças ao realizarem esta 

atividade que lhes proporcionou o 

desenvolvimento de várias 

competências, sendo de realçar a 

partilha, a amizade e a interação. 

A degustação das bonitas espetadas foi 

também um momento de experienciar 

sensações e sabores.  

As crianças do Jardim de Infância de Carvalhais comemoraram o 

Dia da Alimentação com várias atividades divertidas. Tendo 

sempre por base todas as orientações sanitárias, as crianças 

começaram por moldar vários 

frutos e legumes em plasticina, 

identificaram alimentos saudáveis, 

fizeram individualmente, sumo de 

laranja natural e espetadas de fruta 

e concluíram o dia com o registo de 

um almoço cheio de saúde.  
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O Outono chegou ao 

Jardim de Infância 

de Carvalhais. As 

crianças construíram 

e enfeitaram as 

árvores do outono.  

As crianças fizeram a 

simulação da desfolhada e a 

dramatização da história: “A 

Galinha Ruiva”.  

O ciclo do pão foi 

outro tema 

explorado pelas 

crianças do Jardim 

de Infância de 

Carvalhais.  

No Jardim de Infância de Serrazes, o Dia da Alimentação 

foi abordado de forma a 

alertar as crianças (e não 

só) para o consumo 

exagerado dos alimentos 

processados, inclusive os 

que contêm demasiado 

açúcar tão prejudicial à 

saúde. 

Assim, para assinalar este dia, decidiu-se confecionar um 

bolo de aveia com banana SEM AÇÚCAR. As crianças 

deitaram mãos à obra com os seus chapéus de cozinheiro, 

procedendo à contagem e medição dos ingredientes, 

depois misturar, mexer e no final o resultado e a prova.  

Hum, estava bom!  

No dia de Halloween, o Jardim de Infância do Pólo de 

Carvalhais foi presenteado com muitas bruxas, bruxinhas, 

bruxos, bruxinhos, aboborinhas, fantasminhas, esqueletos 

e vampiros. Até a bruxa Mimi se juntou à festa, para 

ajudar as crianças a decorarem as abóboras iluminadas de 

Halloween. Como não podia deixar de ser, foram muitas 

as brincadeiras neste dia. Foram construídas as 

tradicionais vassouras de Halloween, coroa de Halloween, 

muitas bruxinhas, aranhas, gatos pretos e morcegos que, 

todos juntos, ajudaram a animar o dia.  
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No dia 11 de novembro, as crianças do Jardim de 

Infância de Santa Cruz da Trapa, realizaram o 

Magusto tradicional, com o apoio das educadoras e 

assistentes operacionais. Assaram castanhas, 

cantaram, dançaram e saltaram. No fim comeram 

as castanhas e beberam leite. 

Foi um dia muito divertido, especial e importante, 

porque aprenderam a partilhar e a reforçar laços de 

amizade.  

As crianças do Jardim de Infância de Carvalhais ouviram, 

cantaram, dramatizaram a Lenda de S. Martinho, aprenderam 

o valor da solidariedade e a importância de ajudar quem mais 

precisa. 

A história da Maria Castanha também foi lembrada e cada 

criança elaborou a sua própria Maria Castanha. 

As castanhas também não foram esquecidas, embora sem o 

tradicional magusto, as crianças puderam desfrutar de um 

lanche diferente. 

O Dia do Pijama foi um dia muito divertido e cheio de 

atividades interessantes para as crianças do Jardim de Infância 

de Carvalhais, onde ninguém se esqueceu, crianças e adultos, 

de trazer o seu pijama para a escola. 

Tendo por base a história “As Palavras Esquecidas” e com a 

ajuda das personagens Maria, Milú, Quincas e Franclim, as 

crianças concluíram que as palavras boas são aquelas que 

fazem bem ao coração. Os dois 

grupos do Jardim escolheram 

palavras boas, que todas juntas 

foram colocadas em saquinhos que 

levaram para casa, lembrando à 

família a importância das mesmas.  

As crianças dinamizaram ainda o 

teatro de fantoches da história “As 

Palavras Esquecidas”. 

Natal é Jesus e também presentes – Joana; 

Natal é amor. Natal é árvore de Natal – Isaac;  

Natal é Luz – André; 

Natal é música – Joana; 

Natal é as crianças terem alimentos – Isaac; 

Natal é estarmos juntos – Mafalda; 

Natal é família – Matilde;  

Natal é termos saúde – Dave; 

Natal é neve – Joana; 

Natal são estrelas a brilhar – Mafalda, Joana; 

NATAL É RECEBER E DAR  

JI de Serrazes 
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No âmbito do projeto (Re)ler com a 

Biblioteca - "Semear Aprendizagens, 

Recolher Conhecimento”, 

desenvolvido pela Biblioteca Escolar 

e o projeto “Semear a Ciência”, em 

parceria com os docentes do 1.º 

Ciclo, os alunos do 4.º ano tiveram a 

oportunidade de realizar várias 

atividades, com o objetivo de 

recuperar aprendizagens da 

disciplina de Estudo do Meio. Na 

visita à Quinta da Mata Sustentável, 

em Ventosa, Vouzela, no dia 12 de 

outubro, os alunos tiveram a 

oportunidade de realizar quatro 

atividades, a saber: Ciência Viva, 

Charcos com Vida, Caminhada e 

Peddy-Paper. Na Ciência Viva, a 

monitora, Rute, realizou várias 

experiências, solicitando sempre a 

participação das crianças. Tirámos 

conclusões acerca da pigmentação 

da folha de abóbora, da densidade 

da água, da pressão do ar e 

terminámos com observações ao 

microscópio. Gostámos mais das 

observações ao microscópio. 

Em seguida, o monitor Rui explicou 

que um charco é uma porção de 

água maior do que uma poça e 

menor do que um lago. Naquele 

charco conseguimos ver lentilhas de 

água e juncos, uma rã-ibérica, 

carochas de água e uma larva de 

libélula. Com a ajuda de lupas, 

conseguimos ver os pormenores de 

pele viscosa 

da 

salamandra-

lusitânica, 

salamandra-

de-pintas-

amarelas, do 

tritão e dum 

sapo-comum. Estes anfíbios estavam 

dentro de caixas de plástico com 

água ou terra. 

Logo a seguir ao almoço, entrou em 

ação o monitor Pedro, para fazermos 

uma caminhada à volta da Mata 

Sustentável. Por caminhos muito 

antigos, fomos vendo frondosas 

árvores, por exemplo carvalhos e 

castanheiros. No bosque, tivemos de 

ter muito cuidado, para não pisarmos 

os cogumelos. 

Por fim, o Pedro orientou-nos no 

Peddy-Paper. Semeámos alfaces na 

estufa, fizemos meia dúzia de 

exercícios de yoga, identificámos 

plantas aromáticas e vimos o ciclo do 

pão.  

Foi um dia encantador, 

enriquecedor, divertido e 

memorável. 

Estamos muito gratos à 

equipa da Biblioteca Escolar 

que promoveu esta visita. 

Os alunos da EB1 de Manhouce estão a dinamizar com muito empenho a 

sua Assembleia de Turma, desde setembro de 2021. 

Com esta atividade pretendemos que os alunos desenvolvam um sentido 

crítico relativo à vida da escola e da aldeia, promovendo uma comunidade 

educativa mais participativa e mais democrática. 

 No dia 29 de outubro, os alunos da EB1 de 

Manhouce conseguiram assustar toda a 

gente com os seus sinistros fatos do 

mundo das trevas. 

Para a aula de Inglês 

trouxeram, a pedido da 

professora Sónia, 

decorações alusivas ao 

Halloween construídas 

com materiais reutilizados. 

Com as decorações fez-se uma pequena 

exposição no hall da escola. O professor 

tirou fotografias aos objetos 

decorativos que se 

enviaram para o concurso 

do Agrupamento. 

Divertimo-nos muito com 

esta maquiavélica atividade.  
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Para comemorar o Dia da Alimentação, os alunos do 3.º ano da EBI aprenderam o 

valor nutricional dos alimentos e o modo como garantirem uma alimentação 

saudável. 

E, para finalizar, “fizeram arte” com alguns deles, demonstrando imaginação e 

criatividade…. 

EB de Santa Cruz da Trapa - 3.º ano Os alunos do JI e da EB1 de Manhouce aproveitaram o Verão de S. 

Martino para realizarem o magusto. 

Juntamo-nos no recreio da escola à volta da mesa a descascar as 

rainhas da festa, as castanhas quentinhas e boas, e lá fomos comendo 

e falando desta tradição tão antiga. 

Obrigado às Assistentes Operacionais por assarem tão bem as 

castanhas. Estavam deliciosas! 

Prof. Paulo Fernandes 
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Polo Pedagógico de Carvalhais 

Este ano, a atividade do Magusto, apesar de diferente dos 

anos anteriores, revelou-se bastante positiva, pois 

conseguiu-se aliar a aprendizagem à criatividade num 

momento de boa disposição e diversão. Os alunos 

mostraram-se muito participativos e ativamente 

envolvidos. 

Diferenciar as experiências, são sempre estratégias 

educativas potenciadoras de um enriquecimento cultural 

e de partilha de saberes. No dia-a-dia das nossas crianças/

alunos, as tradições desempenham um papel 

importantíssimo no processo de socialização e formação 

da sua identidade cultural, que virão a ser a base para o 

desenvolvimento do cidadão responsável, quando 

adulto. 

Os alunos da turma B do 3.º ano foram convidados a 

participar no desafio proposto pela equipa dos “Heróis 

da Fruta” e, durante cinco semanas, ingeriram os 

“super alimentos” (legumes e frutas) que, semana a 

semana lhes foram fornecendo os cinco poderes: 

super visão, super força, super memória, super 

velocidade e super coragem. 

É certo que a mensagem contagiou e a sua 

alimentação e saúde ficaram 

mais coloridas…. 

No 1.º período, os professores Isabel 

Cardoso e Amílcar Sarmento 

semearam Ciência em todas as 

turmas do 1.º ciclo do Agrupamento. 

Logo no início do mês de setembro, 

começámos por recuperar as 

aprendizagens do 3.º ano de Estudo 

do Meio, relativas às rochas e às 

plantas. Foram aplicadas dinâmicas 

de grupos interativos, onde os 

alunos do 4.º ano da EBI, 3.º e 4.º 

anos de Carvalhais e os alunos de 

Manhouce aprenderam mais sobre 

as rochas e sobre as plantas, em 

parceria estreita com a Biblioteca 

Escolar.  

Em outubro, alertámos os alunos do 

1.º e 2.º anos da EBI para os perigos 

do açúcar escondido nos alimentos, 

nomeadamente nos refrigerantes.  

Já no mês de novembro, 

aprendemos como são os 

movimentos respiratórios e como é 

constituído o ar que inspiramos e 

expiramos, com os alunos do 3.º ano 

da EBI e 3.º e 4.º anos de Carvalhais. 

Os alunos do 1.º e 2.º anos de 

Carvalhais, assim como os alunos de 

Manhouce (EPE e 1.º ciclo) ficaram a 

conhecer um pouco mais acerca da 

acidez de materiais de uso diário, 

usando a couve-roxa como 

indicador. 

Celebrámos com todos os alunos do 

1.º ciclo da EBI o Dia Nacional da 

Cultura Científica, no dia 24 de 

novembro, de novo em parceria com 

a Biblioteca Escolar. Foram aqui 

desvendados os mistérios do Arco-

íris e celebrada a Ciência. 

Os professores responsáveis pelo 

projeto agradecem aos professores 

titulares das turmas envolvidas, 

professores do apoio, BECRE e alunos 

por toda a simpatia com que nos 

recebem e pela curiosidade que 

mostram em saber mais sobre 

Ciência! 

Vídeo  

https://youtu.be/-h0XWNyR8S4
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/-h0XWNyR8S4
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No decorrer da caminhada que temos vindo a realizar no 

âmbito do Projeto Includ-ed, com o objetivo de nos 

tornarmos uma Comunidade de Aprendizagem, este ano 

letivo estamos a implementar as Assembleias de Turma, 

que pretendem ser um espaço de debate de problemas 

que leva os alunos a tomarem decisões, a resolver 

situações difíceis e a desenvolver o raciocínio moral. 

Envolve uma nova organização da própria turma, de 

modo a permitir a interação e o conhecimento de 

problemas para os quais os próprios alunos procuram 

soluções, justificando as suas opções e confrontando-as 

com as dos colegas, desenvolvendo, assim, o raciocínio e 

a capacidade de argumentação. 

As turmas dos 6.º e 9.º anos do  

Agrupamento não quiseram passar 

ao lado de tão importante efeméride, 

no que diz respeito à sensibilização 

para a adoção de hábitos alimentares 

(e de vida, no geral) saudáveis, 

promotores da saúde. Neste sentido, 

e apesar de alguns constrangimentos 

motivados pela situação pandémica 

vivida no nosso país, deitaram mãos 

à obra durante a semana letiva que 

antecedeu essa data, 16 de outubro 

de 2021. Fizeram-no com o apoio da 

equipa do PES, dos professores 

bibliotecários e, como não podia 

deixar de ser, dos docentes de 

Ciências Naturais (2.º e 3.º ciclos) e do 

Laboratório das Ciências (2.º ciclo).  

Fichas com informações contidas nos 

rótulos alimentares e cartazes com 

receitas saudáveis, a roda da 

alimentação e os princípios da dieta 

mediterrânica foram os produtos 

quase finais de um trabalho realizado 

com espírito abnegado, sem 

hesitação e com muito entusiasmo 

por parte destas turmas envolvidas. 

Sim, “quase finais”, pois o produto 

final é aquele que nos norteia em 

iniciativas destas, a saber, a 

capacitação da nossa comunidade 

para decisões e comportamentos 

que promovam não só a saúde de 

cada um mas também saúde familiar 

e comunitária.  

As turmas dos 1.º e 2.º anos também 

deram o seu contributo, mais 

concretamente para a elaboração de 

uma linda roda dos alimentos com 

decoração criativa. Um pouco antes, 

estas turmas tinham assistido ao 

vídeo da “Missão Continente Escola”.  

Ficam os parabéns para os nossos 

alunos, mas também o incentivo 

para que acolham, igualmente de 

braços abertos, a solicitação para 

darem a sua valiosa colaboração em 

futuras atividades que constituam 

também uma mais-valia para a nossa 

educação coletiva. 
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O grupo disciplinar de inglês dinamizou, uma vez mais, o concurso de Halloween, na última semana de outubro. 

O desafio deste ano consistia em elaborar um objeto de decoração alusivo ao tema, a partir da reutilização de materiais 

sem utilidade. 

A adesão dos alunos participantes, a qualidade e a criatividade dos trabalhos, superou as expectativas da comunidade 

escolar. 

A comissão organizadora agradece o empenho de todos os envolvidos no sucesso desta atividade! 

Na última semana de aulas, os alunos do 5.º ano foram convidados a 

escrever uma palavra, da sua preferência, e relacionada com o Natal, 

numa bola em cartolina e a decorá-la com botões, fitas e purpurinas. 

Depois, as bolas em cartolina foram afixadas na árvore de Natal da escola, 

colocada na entrada principal. Foi ainda feita uma reflexão sobre as 

palavras mais 

escolhidas pelos 

alunos (Family, 

Friends, Santa 

Claus). 

No 3.º ciclo, os 

alunos elaboraram 

crackers com 

material 

reaproveitável, que 

decoraram a gosto, 

incluindo no seu 

interior um doce, papelotes e uma adivinha. Na aula, os alunos 

trocaram os crackers e ficaram a conhecer a tradição inglesa do 

Jantar de Natal. 
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No âmbito das comemorações do Dia Mundial da 

Alimentação, que se celebra no dia 16 de outubro, com o 

intuito de alertar as populações para as questões da 

fome, pobreza e desnutrição no mundo, o Agrupamento 

organizou uma Campanha de Recolha de Alimentos, 

entre os dias 18 e 30 de outubro. 

Os bens alimentares recolhidos foram entregues ao 

Grupo de Amigas Voluntárias de São Pedro do Sul para 

serem doados a famílias do concelho. 

O Educador Social 

dinamizou uma ação 

de formação, intitulada 

de “Capacitação de 

Mentores – 

Competências Pessoais 

e Sociais”, dirigida aos 

alunos mentores que 

estão inscritos no 

Programa Mentoria Interpares. 

Pelo segundo ano consecutivo, a 

escola irá levar a cabo este 

programa, que prevê o apoio e o 

acompanhamento entre os alunos, 

com objetivo de melhorarem os 

seus resultados escolares, 

desenvolverem as aprendizagens, a 

integração escolar e o 

relacionamento interpessoal, 

através de um modelo de 

confiança e respeito entre os pares. 

Através desta formação, os alunos tiveram a 

oportunidade de abordar aspetos fundamentais da 

mentoria, nomeadamente: a comunicação e escuta 

ativa, o trabalho em equipa e a empatia.  

“Look é Rosa” - Mais que um adereço, uma atitude!  

Durante o mês de outubro, as pessoas usam a cor rosa 

para: homenagear as sobreviventes de cancro de mama; 

lembrar as mulheres que morreram em consequência 

do cancro de mama; apoiar o progresso e a luta contra o 

cancro de mama. 

Para assinalar a importância do 

mês de outubro na prevenção 

do cancro da mama, o Projeto 

Educação para a Saúde apelou 

a que, no dia 27 de outubro, 

todos viessem para a nossa 

escola com, pelo menos, uma 

peça de roupa cor-de-rosa. A 

resposta ao repto lançado 

não podia ter sido mais 

elucidativa e nesse dia, o 

“Look” foi mesmo “Rosa”!  

Mais ainda, podemos dizer 

que, na nossa motivação e 

nas consequentes ações 

relativas a essa causa, o 

“Look” continua a ser 

“Rosa”! A completar o 

“Look Rosa”, foi projetado, 

nos ecrãs interativos da 

EBI, o audiobook “Os 

Superpoderes da Júlia” e 

foram distribuídas 

lindas rosas de papel 

crepe. 

Fica o apelo da equipa 

do PES: Não baixemos 

os braços nesta luta!  
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De 18 a 29 de outubro, os alunos do 4.º ao 9.º ano 

participaram no concurso Canguru Matemático sem 

Fonteiras 2021. 

O Canguru é um concurso internacional com o objetivo 

de promover a divulgação da matemática e motivar o 

maior número possível de alunos para a disciplina, 

permitindo que descubram o seu lado lúdico e se 

divirtam a resolver questões matemáticas. 

Conseguir resolver os problemas propostos é sempre 

uma conquista pessoal muito recompensadora. 

Em Portugal, a organização deste concurso está a cargo 

do Departamento de Matemática da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com o 

apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática. 

O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa 

(AESCT) participou em quatro Categorias, de acordo com 

o ano de escolaridade que os alunos frequentam: Mini-

escolar (4.º ano), Escolar (5.º e 6.º anos), Benjamim (7.º e 

8.º anos) e Cadete (9.º ano). 

Parabéns a todos os participantes pelo empenho que 

demonstraram na resolução dos desafios apresentados. 

Os resultados demonstram que 

“É um Concurso para TODOS os alunos”. 

Ver resultados 

Categoria Mini-escolar Categoria Escolar Categoria Benjamim Categoria Cadete 

Educar é das tarefas mais 

árduas que o ser humano 

pode enfrentar. No dia 29 

de outubro, o Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF) dinamizou uma 

ação de sensibilização para 

encarregados de educação/famílias - "Educar com 

amor: Regras e Limites". A primeira ação deste ano 

letivo, neste âmbito da educação parental, teve como 

objetivo principal elucidar sobre a importância de 

educar com amor firme. Foram, ainda, disponibilizadas 

algumas estratégias, que, embora não sendo a solução 

para todos os problemas dos pais e encarregados de 

educação, poderão minimizar os comportamentos 

desafiantes dos alunos/as.  

Equipa GAAF 

No dia 8 de novembro, o GAAF promoveu a ação de 

sensibilização/formação "Desenvolvimento da 

linguagem: práticas de diferenciação pedagógica", 

destinada a docentes do Agrupamento. 

A ação decorreu on-line e foi dinamizada pela 

terapeuta da fala Rita Campos, que abordou algumas 

problemáticas inerentes ao desenvolvimento 

linguístico, estratégias de intervenção e alguns 

recursos facilitadores, numa perspetiva de partilha de 

conhecimentos e experiências.                         Equipa GAAF 

https://falcon.mat.uc.pt/canguru/canguru2021/
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No dia 2 de novembro e no 

âmbito do projeto “Mais 

Contigo”, um projeto de 

intervenção ao nível da 

prevenção do suicídio na 

adolescência e com 

implementação nas turmas do 7.º ano do  

Agrupamento, decorreram na Escola Básica Integrada 

duas sessões de sensibilização para esta problemática. 

As sessões foram dinamizadas pelo PES e pela Unidade 

de Cuidados Continuados de São Pedro do Sul, 

dirigiram-se ao pessoal docente e não docente e aos 

encarregados de educação, e tiveram como 

palestrantes a psicóloga Susana Oliveira e a enfermeira 

Rosa Gomes. 

O projeto vai decorrer ao longo de vários meses, até ao 

final de maio de 2022, inclui sessões de sensibilização 

nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica e 

aplicação de questionários, que procurarão aferir 

eventuais situações mais preocupantes e os efeitos 

positivos que a intervenção possa produzir. 

Equipa PES 

Este ano letivo, o Agrupamento juntou-se à iniciativa 

Dia de Aulas ao Ar Livre, reconhecendo a importância 

desta prática no desenvolvimento saudável dos nossos 

alunos.  

Vários professores e educadores aderiram à iniciativa, 

apresentada pelo educador social, e reconheceram que 

o Dia de Aulas ao Ar livre é uma iniciativa a manter, 

dado o impacto positivo que gerou junto dos alunos. 

Numa altura caracterizada pelo gradual regresso ao ar 

livre, e depois de um largo período de confinamento, 

nunca foi tão importante defender o 

direito das crianças e jovens em 

brincar e usufruir dos espaços ao ar 

livre. Apesar dos benefícios 

inquestionáveis do contacto com a 

natureza para o desenvolvimento 

motor e emocional das crianças e 

jovens, continuamos a observar que 

crianças e adolescentes passam cada 

vez menos tempo ao ar livre. 

Como é do conhecimento de todos, a pandemia da 

COVID-19 potenciou mudanças sem precedentes, quer 

nas escolas, quer no estilo de vida e rotinas das famílias. 

Apesar de não estarmos confinados às nossas 

residências, consideramos que ainda sabemos pouco 

sobre o impacto da pandemia no bem-estar das 

crianças e jovens, por isso, acreditamos que nunca foi 

tão importante promover iniciativas que possibilitem 

aos alunos um ambiente proporcionador de 

experiências e aprendizagens fundamentais. 

No dia 12 de 

novembro, as turmas 

do 8.º ano assistiram 

e participaram na 

apresentação da 

sessão de Teatro-

debate da peça 

“#Desordem”, no âmbito da candidatura ao Programa 

Cuida-te+, promovido pelo IPDJ – Instituto Português 

do Desporto e Juventude, que pretende trabalhar junto 

dos jovens a Educação para a Saúde.  

 A sessão de Teatro-debate “#Desordem” abordou 

a temática da Saúde Mental, uma temática muito 

importante e que não deve ser esquecida, convidando 

os alunos a refletirem, a participarem com a sua opinião 

sobre o que sentiram, e ainda, a envolverem-se, dando 

sugestões para as situações apresentadas. 

Esta sessão foi representada e apresentada pela 

Companhia de Teatro Baal17. 

Agradecemos à Dra. Teresa Teixeira, do Instituto 

Português do Desporto e Juventude de Viseu e ao 

Grupo de Teatro Baal 17. 
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O Agrupamento organizou, no 

dia 17 de novembro (Dia 

Internacional dos Estudantes), a 

cerimónia de entrega dos 

diplomas de Excelência, Mérito e 

Desempenho e Participação 

relevantes, iniciativa que 

pretende homenagear os alunos 

que, anualmente, mais se 

distinguem através dos seus 

resultados académicos ou de 

iniciativas relevantes para a vida 

escolar. Em simultâneo, foi 

entregue ao 6.º A (ano letivo 

2020/2021) o prémio referente 

ao concurso da Turma do Ano, o 

qual pretende agraciar a turma 

que se destacou pelo respeito e 

pelo cumprimento das regras e 

normas dentro e fora da sala de 

aula, valorizando assim o 

desenvolvimento de valores 

como a consciência coletiva e a 

responsabilização mútua.  

Ao todo, foram distinguidos 76 

alunos cujos resultados, no final 

do ano letivo passado, 

permitiram a entrada no Quadro 

de Mérito – 13 no 1.º ciclo; 20 no 

2.º ciclo e 43 no 3.º ciclo. Para 

aceder ao diploma de Excelência 

os 10 alunos tiveram que obter 

níveis cinco a todas as disciplinas, 

ou menção qualitativa de “muito 

bom” no 4.º ano; por seu lado, os 

47 diplomas de Mérito foram 

atribuídos aos alunos que 

apresentaram níveis iguais ou 

superiores a quatro a todas as 

disciplinas de frequência 

obrigatória, ou menção 

qualitativa de “bom” no 4.º ano; 

aos 14 alunos que apresentaram 

competências e atitudes, 

nomeadamente na participação 

nas atividades de enriquecimento 

curricular e projetos do 

agrupamento, exemplares e 

dignas de mérito, foi-lhes 

atribuído o diploma de 

Participação Relevante; 

finalmente, os 5 diplomas de 

Desempenho Relevante foram 

entregues a alunos que 

apresentaram atitudes exemplares 

de superação das suas 

dificuldades e não registaram 

quaisquer níveis inferiores a três. 

A entrega dos mencionados 

diplomas decorre durante uma 

cerimónia que reúne anualmente 

convidados, entre alunos, famílias 

e professores, constituindo um 

ponto alto de reconhecimento da 

qualidade do trabalho 

desenvolvido pela comunidade 

escolar ao longo do ano. Este ano 

letivo, a entrega dos diplomas foi 

feita numa cerimónia privada, de 

forma parcelar em horários 

diferenciados, consoante os níveis 

de ensino, e divulgada em vídeo 

através das redes sociais. Deste 

modo, além dos alunos 

agraciados e dos respetivos 

diretores de turma, a cerimónia 

contou apenas com a participação 

da vereadora da Educação da 

Câmara Municipal de São Pedro 

do Sul, prof.ª Teresa Sobrinho, da 

Presidente da Associação de Pais, 

enfermeira Rosa Gomes, da Presidente do Conselho Geral, 

prof.ª Isabel Cardoso, e do Diretor do Agrupamento, 

António Martins, e dos restantes elementos da Direção. 

Vídeo  

https://youtu.be/MBhA0mO3oIw
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/MBhA0mO3oIw


14 | Boletim da TRAPA - dezembro 2021 

No dia 17 de novembro celebrou-se o Dia do Não 

Fumador. Uma comemoração que tem como objetivos 

celebrar a saúde e felicitar todos os que decidiram não 

fumar, sensibilizar a comunidade para os fatores de 

risco associados ao tabagismo e estender um convite 

de mudança aos que fumam.  

A docente Ana Paulo, de Educação Visual, em estreita 

colaboração com professores de outras disciplinas e 

com o Projeto de Educação para a Saúde (PES), 

promoveu a elaboração, por parte dos alunos do 3.º 

ciclo (principalmente do 8.º ano de escolaridade), de 

uma série de trabalhos, desde cartazes até esculturas, 

passando por folhetos desdobráveis, trabalhos esses 

que foram expostos no átrio da escola e tiveram grande 

impacto nas sensibilidades dos que por lá passaram. 

Numa aula de Ciências Naturais das turmas do 9.º ano, 

o docente realizou uma palestra alusiva aos efeitos 

nocivos do tabagismo, que incluiu o visionamento da 

curta-metragem “Opte por Amar Mais”, a qual fez parte 

de uma campanha promovida pela Direção Geral da 

Saúde (DGS) e pelo Serviço Nacional de Saúde.  

Ninguém ficou indiferente com a importância desta 

questão e muitos sentiram-se mesmo motivados a 

alertar as pessoas do nosso meio para os malefícios dos 

hábitos tabágicos, estando, desde já, a promover a 

saúde individual e comunitária nestas freguesias de São 

Pedro do Sul! É caso para dizer: Estamos convosco! 

Há 33 anos, no dia 27 de outubro de 1988, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas (ONU) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) instituíram o dia 1 de 

dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a Sida, 

com o objetivo de sensibilizar, informar e demonstrar 

solidariedade internacional face a essa pandemia. 

Quanto ao projeto do laço vermelho, este foi criado, em 

1991, pela Visual Aids, um grupo de profissionais de 

arte, de Nova Iorque, com a intenção de homenagear 

amigos e colegas que tinham morrido ou que estavam 

a morrer com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA). O laço vermelho foi escolhido por fazer lembrar 

o sangue e transmitir a ideia de paixão. 

Em 2020, 37 700 000 pessoas eram seropositivas (com o 

VIH) e 680 000 pessoas morreram com problemas 

decorrentes da SIDA, tendo aparecido 1 500 000 novos 

casos de infeção (trata-se de valores aproximados). 

Numa altura em que se fala muito de uma outra 

pandemia, não vamos deixar que este sinal de alarme, 

que ainda está a soar, seja abafado! 

No dia 10 de dezembro, o Gabinete de Apoio ao Aluno 

e à Família (GAAF) dinamizou mais uma ação de 

sensibilização dirigida aos pais e encarregados de 

educação do Agrupamento.  

A ação foi dinamizada em parceria com a EAPN - Rede 

Europeia Anti Pobreza - Núcleo Distrital de Viseu e teve 

como propósito elucidar os participantes para a 

importância de uma gestão financeira saudável, bem 

como apresentar estratégias e comportamentos 

importantes para se manter uma saúde financeira 

estável.                                                                  A Equipa GAAF 
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O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-

se anualmente no dia 3 de dezembro. 

Esta efeméride tem o objetivo de motivar as pessoas para 

uma maior compreensão dos assuntos relativos à 

deficiência, promover uma mobilização para a defesa da 

dignidade, dos direitos e do bem-estar, e contribuir para 

a criação de um mundo mais inclusivo e equitativo para 

as pessoas com deficiência. 

Na aula de Cidadania e Desenvolvimento do 6.º A, o 

Educador Social, Dário Gomes, apresentou à turma o 

projeto Escola Alerta e fomentou a reflexão em torno dos 

conceitos "inclusão" e "direitos humanos". Os alunos 

foram desafiados a propor medidas que possam ser 

desenvolvidas na escola, de forma a promover uma 

efetiva educação inclusiva para todos.  

 

Vamos ler todos os dias, em qualquer lugar! 

Em presença ou à distância, sempre perto da leitura. 

Em qualquer lugar.  

Quem lê, lerá sempre mais e melhor, e ficará mais bem 

preparado para a vida. É por isso que ler todos os dias é 

tão importante. 

A atividade diária da leitura por prazer pode ter lugar a 

qualquer hora e em qualquer espaço e contexto 

escolar, formal ou não-formal: na sala de aula, na 

biblioteca, no refeitório, no ginásio, no pátio …  

Não interessa onde se lê, mas que a todos seja dada a 

oportunidade de o fazer todos os dias, escolhendo para 

tal um texto da sua preferência. 

Fonte: https://www.pnl2027.gov.pt/

np4/10minutosaler.html 

Vídeo  

Assinala-se em novembro 

de 2022 o centenário do 

nascimento de José 

Saramago. As 

comemorações têm 

início em novembro de 

2021, prolongando-se até 

16 de novembro de 2022, 

dia de aniversário do 

escritor. Durante doze 

meses teremos o privilégio 

de festejar o escritor e a 

sua obra, acompanhando 

as celebrações nacionais e 

internacionais. 

A nossa escola associou-se ao programa “Saramago na 

Escola” que compreende várias iniciativas, dentre as 

quais as “Leituras Centenárias”, uma parceria da 

Fundação José Saramago com a Rede de Bibliotecas 

Escolares e com o Plano Nacional de Leitura. Assim, 

assinalamos a abertura do Centenário com sessões de 

leitura do conto integral “A Maior Flor do Mundo”, 

visualização da curta metragem homónima na 

biblioteca escolar e leitura de pequenos textos em sala 

de aula e noutros contextos.  

https://www.pnl2027.gov.pt/np4/10minutosaler.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/10minutosaler.html
https://youtu.be/Ej7VcL_vpp0
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/Ej7VcL_vpp0
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Há dois anos que a nossa escola assumiu o compromisso 

de se tornar numa comunidade de aprendizagem, com o 

objetivo de se transformar para dar resposta aos 

interesses, necessidades e expectativas dos alunos, pais, 

professores, assistentes operacionais e comunidade em 

geral.  

Neste âmbito, muito trabalho tem vindo a ser 

desenvolvido, nomeadamente várias ações educativas de 

sucesso (AES): Grupos Interativos; Tertúlias Literárias 

Dialógicas; Formação de Familiares; Participação 

Educativa da Comunidade (comissão de sonho); Modelo 

Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos 

(assembleias de turma) e Formação Pedagógica Dialógica 

de Professores. 

Enquanto comunidade de aprendizagem, tem sido 

crescente a participação dos docentes, alunos e das suas 

famílias nestas ações promotoras do sucesso educativo. 

Neste momento, todos os níveis de ensino já 

desenvolveram pelo menos uma das ações educativas de 

sucesso.  

Por parte dos docentes, sente-se a satisfação nas medidas 

aplicadas a cada turma ou grupo, ao verificar o empenho 

e envolvimento dos discentes nas várias solicitações. 

Os alunos estão envolvidos neste processo, sentindo que 

o seu contributo para cada ação é válido e enriquecedor 

das suas experiências, motivador para o seu crescimento 

pessoal e gestão das emoções, aprendizagens e partilhas. 

A Biblioteca Escolar, enquanto espaço acolhedor destas 

ações, tem tido um papel fundamental na 

implementação deste projeto, recebendo e 

disponibilizando o espaço físico e a organização 

necessária para as dinâmicas de grupo participadas pelos 

alunos.  

O sucesso destas dinâmicas leva-nos a continuar no 

esforço de as desenvolver, abrangendo toda a 

comunidade educativa (alunos, professores, funcionários, 

pais e encarregados de educação) e entidades parceiras 

do Agrupamento. 

Todos sonhamos que Escola queremos para os nossos 

alunos, filhos e educandos. O próximo desafio é 

concretizar esses sonhos, com a colaboração da 

comunidade em que nos inserimos.  

“Estamos a sonhar com a Escola hoje, para construir a 

Escola de amanhã!” 

No âmbito do trabalho do Eco-Escolas e à 

adesão ao projeto DecoJovem, realizámos duas 

ações de sensibilização com os alunos do 5.º ano 

e do 1.º Ciclo do Pólo Pedagógico de Carvalhais.  

Os alunos do 5.º ano assistiram à ação 

"Desplastifica-te", onde tiveram a oportunidade de conhecer os efeitos negativos 

do uso desmedido do plástico de utilização única, bem como as alternativas 

sustentáveis de substituição ao uso do plástico descartável. 

Os alunos do 1.º Ciclo assistiram à ação "Poupança de Energia", que se centrou em 

perceber a relação entre o consumo de eletricidade e o ambiente, como fazer uma 

gestão eficiente dos equipamentos e, ainda, perceber de que forma se podem 

controlar os consumos de eletricidade.  

Vídeo  

https://youtu.be/2pDzRY_aN40
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/2pDzRY_aN40
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No dia do Equinócio de Outono, 22 de 

setembro, os alunos do 9.º ano  

dinamizaram a atividade “Experiência 

de Eratóstenes”, desenvolvendo a 

partilha de saberes e conhecimentos 

das disciplinas de Física, Matemática, 

Geografia e Inglês. Fomos uma das 

5877 escolas participantes! Num 

desafio lançado pela União 

Internacional de Astronomia, os nossos 

alunos replicaram no recreio da escola, 

a experiência realizada por 

Eratóstenes, o primeiro cientista a 

provar que a Terra era redonda, já em 

2400 a.C. ... 

Numa manhã muito preenchida, os 

alunos, com o apoio dos docentes, 

visualizaram vídeos que explicavam a 

experiência de Eratóstenes, replicando

-a de seguida no recinto da escola. 

A Tentar Descobrir o Perímetro da Terra…                                        
Experiência de Eratóstenes. 

    A EBI de Santa Cruz da Trapa 

decidiu, no dia 22 de setembro (quarta

-feira), recriar com os alunos do 9.º 

ano algo que já aconteceu há mais de 

2000 anos. A experiência foi realizada 

no pátio da escola, apenas com uma 

vara de 1m, um fio-de-prumo, uma fita 

métrica, um transferidor e… o cérebro! 

O suficiente para realizar a experiência 

de Eratóstenes. 

     Com a ajuda de professores e com 

a colaboração de uma escola Irlandesa, foi possível realizar esta atividade no âmbito 

da Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

    Iniciou-se a experiência pela fase de enterrar no chão uma vara de 1m e medir, na 

etapa seguinte, a sua sombra e ângulo, a diferentes horas do dia. Com mais alguns 

dados um pouco mais específicos, foi possível determinar o perímetro da Terra: 38 

918,2 Km! Nada mau, tendo em conta que o valor real é 40 075 Km! É um valor muito 

aproximado! Podemos assim dizer que a experiência foi bem-sucedida. 

      Esta foi uma experiência que serviu sobretudo para demonstrar a capacidade que o 

ser humano tem e a curiosidade insaciável sobre o planeta Terra, que já remonta de há 

mais de dois mil anos. 

Daniela Correia 9.º B  

Os alunos do oitavo ano da nossa 

escola foram ao Espaço… sem sair 

da Terra. 

Durante a celebração da Semana 

Mundial do Espaço (4 a 12 de 

outubro), desenvolveram-se 

atividades diversificadas e 

transdisciplinares, com o precioso 

apoio da Biblioteca Escolar/Centro de 

Recursos (BE/CR).  

O mote de partida foi, na disciplina 

de Físico-Química, a construção de 

um modelo do Sistema Solar à escala 

da mesa da sala de aula, utilizando 

materiais como uma bola de 

basquete (Sol), sementes de papoila 

(Mercúrio e Marte), chumbinhos 

(Terra e Vénus), “pompons em feltro”, 

de tamanhos diferentes para os 

planetas gasosos (Júpiter, Saturno, 

Úrano e Neptuno). O modelo ficou 

exposto na Biblioteca, despertando a 

curiosidade dos visitantes. 

Os alunos do 8.º A, no recreio da 

escola, 

verificaram que 

respeitando as 

dimensões do 

modelo 

construído e a 

distância real dos 

planetas, apenas 

conseguimos 

encaixar dentro 

da escola os 

planetas 

rochosos. O Espaço é imenso! 

Nas disciplinas de Inglês e Português, 

os alunos visionaram o filme “Perdido 

em Marte”, com o respetivo guião de 

exploração. Ainda na disciplina de 

Português, os alunos escreveram 

autobiografias de personalidades 

(Continua na página 18) 
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importantes para a exploração 

espacial.  

Tiveram ainda oportunidade de 

“Treinar como Astronautas”, na 

disciplina de Educação Física, e 

refletir acerca das condições 

necessárias para a existência de vida 

no planeta Marte, na disciplina de 

Ciências Naturais. Através do 

visionamento de um vídeo sobre 

como cultivar plantas em Marte, os 

alunos constataram que existe um 

grande número de dificuldades para 

a consecução de tão ambiciosos 

objetivos e o quão privilegiados 

somos por habitar o planeta Terra, o 

qual tem um conjunto ímpar de 

características que permitem a 

manutenção da vida tal como a 

conhecemos.  

Assim, imbuídos de curiosidade, 

assistiram a uma fascinante palestra 

on-line do professor Paulo Maurício, 

da Faculdade de Ciências do Porto, 

acerca das escalas e do conteúdo do 

Universo, na Biblioteca, no dia 14 de 

outubro. Esta palestra foi possível 

graças ao apoio do ESERO, secção de 

educação da agência espacial 

europeia, organizadores e 

dinamizadores de diversos 

encontros com cientistas do Espaço. 

A temática do Espaço é sempre 

fascinante e motivadora para os 

alunos. Nesta celebração da Semana 

Mundial do Espaço foi muito 

importante conseguir envolver 

várias disciplinas do currículo dos 

alunos nesta temática pois permitiu 

verificar as pontes que unem saberes 

e mitigar as distâncias que nos 

separam.  

(Continuação da página 17) 

Celebra-se em Portugal, há 25 anos, 

o Dia Nacional da Cultura Científica, 

a 24 de novembro. Esta celebração 

surgiu em homenagem à 

contribuição de Rómulo de Carvalho 

para a divulgação da Ciência em 

Portugal.  

A Biblioteca Escolar, em colaboração 

com o Projeto Semear a Ciência, 

celebrou esta data desenvolvendo 

atividades com os alunos do 1.º ciclo 

da EBI, juntamente com os seus 

professores.  

Os alunos foram desafiados a 

responder à questão "O que é a 

Ciência?". E, usando o Mentimeter, 

várias foram as palavras que 

escolheram: experimentar, descoberta, magia, 

conhecimento,...  

Para despertar a curiosidade dos alunos acerca de um 

fenómeno que tanto apreciam, o arco-íris, foram 

estimulados pela leitura dos poemas 

de Regina Gouveia. Após o que se criou 

um arco-íris na nossa Biblioteca, e se 

desvendou o fenómeno da 

decomposição da luz branca do Sol.  

No âmbito da celebração da vida e 

obra de Rómulo de Carvalho, os alunos 

do 7.º ano escreveram a biografia deste 

autor, nas disciplinas de português e 

físico-química. Os alunos do 8.º B, na 

disciplina de expressão e comunicação, 

em colaboração com a disciplina de 

físico-química, invadiram as aulas das 

restantes turmas do 3.º ciclo, 

declamando o poema "Lágrima de 

Preta", ícone da obra de António 

Gedeão, pseudónimo de Rómulo de 

Carvalho.  

Lágrima de 

preta  

https://youtu.be/WC6UecdUPSw
https://youtu.be/WC6UecdUPSw
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/WC6UecdUPSw
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Rómulo Vasco da Gama de Carvalho 

foi um professor e poeta português, 

nascido em Lisboa, a 24 de 

novembro de 1906.  

Foi professor de físico-química do 

ensino secundário, pedagogo e 

investigador da história da ciência 

em Portugal.  

Utilizando o pseudónimo de António Gedeão, foi 

divulgador da ciência e poeta.  

Foi também académico efetivo da Academia das Ciências 

de Lisboa e diretor do Museu Maynense da Academia das  

Ciências de Lisboa.  

De entre as suas publicações, destacam-se dois dos seus 

poemas mais célebres: Pedra Filosofal e Lágrima de Preta. 

Publicou também ensaios, peças de teatro, livros de ficção 

e artigos na área da História da ciência e da educação.  

António Gedeão foi alvo de várias homenagens, entre as 

quais se destacam: a data do seu nascimento foi adotada, 

em Portugal, como Dia Nacional da Cultura Científica, 

atribuição do seu nome a uma rua de Marvila, criação do 

Prémio António Gedeão e, a título póstumo, foi-lhe 

atribuída a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública.  

Faleceu aos 90 anos, no dia 19 de fevereiro de 1997, em 

Lisboa e jaz no Jazigo dos Escritores Portugueses no 

Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.  

Carolina Bragança, 7.º B 

Os afetos fazem parte do nosso tecido emocional. 

Crescemos pelos afetos, pelas relações que 

estabelecemos com os outros. As nossas raízes serão mais 

ou menos fortes e profundas, mais ou menos resilientes, 

face às tempestades da vida, consoante a intensidade dos 

afetos na construção do nosso ser. 

Não é uma espécie de amor, aquilo a que me refiro, é o 

Amor. O Amor que deve ser demonstrado no dia a dia 

para com a família, para com os amigos, os vizinhos, os 

colegas, as pessoas com quem nos cruzamos… Esse Amor 

que parece flutuar à nossa frente em anúncios televisivos, 

em frases feitas nas redes sociais, em palavras vãs de 

intenções obscuras. Esse Amor que não demonstramos 

aos nossos filhos, porque não conseguimos. Esse Amor 

pelo qual eles estão tão carentes. Esse Amor que é 

fundamental para a construção do ser.  

Como estamos a demonstrar esse Amor? 

Estamos a ser exemplo? 

Faz sentido um amanhã sem a expressão desse Amor? 

O que estamos a fazer hoje para a construção do 

amanhã? 

Por vezes, esse Amor não foi estimulado em nós no 

passado…o passado foi…o presente é hoje e constrói-se 

a cada dia, para o futuro que se pretende… 

Para o bem dos nossos filhos, sejamos Casa de Afetos, 

onde eles queiram resguardar-se sempre, sentir-se 

seguros…Amados! 

Prof. Marina Mendonça 

Sou estudante da escola, sou 

estudante da vida 

Quero aprender a ser, a sentir, a 

fazer 

Não crio empatia com um 

mecanismo falhado 

Para ser fantoche ou bobo não fui talhado 

Numa aprendizagem de valores, eu quero ser o melhor 

amigo, o melhor irmão, o melhor de coração  

Quero também ensinar o outro a colocar-se no meu 

lugar 

Desta forma mais depressa lá vai chegar   

Sou pessoa que quer crescer... 

Crescer no amor 

No conhecimento de mim e do outro, sem ocultar a 

dor 

Às vezes, sinto a fraqueza, a dúvida, a incerteza 

Às vezes, sinto a maldade a apoderar-se de mim 

Este é o caminho que apenas com a desistência tem 

fim 

Mas eu quero ser mais, nesta estrada, com altos e 

baixos, talhada 

Eu quero ser luz em tua escura madrugada 

E se apenas um ser eu iluminar  

Sinto que valeu a pena 

Pois ganhei a jornada 

Prof. Paula Jorge 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE SANTA CRUZ DA TRAPA 

Boletim da TRAPA 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa trabalha para a 

melhoria das qualificações da população 

adulta dos concelhos de São Pedro do 

Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. 

Além de fazer Reconhecimento, Validação 

e Certificação de Competências, assume-

se também como um centro de 

informação e encaminhamento para 

outras formações escolares e 

profissionais. Para tal, trabalha em rede, já 

estabeleceu protocolos com mais de 

vinte entidades da região: municípios, 

associações e empresas formadoras. 

Trabalha à distância e em itinerância, para 

maior proximidade com as populações. 

Desde o início deste ano, este centro fez 

mais de 500 encaminhamentos para as 

mais diversas formações (de curta e de 

longa duração), foram encaminhados 

cerca de 130 pessoas para processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências (RVCC), tendo 31 

adultos terminado o 9.º Ano ou o 12.º Ano 

neste centro. 

Apresentamos algumas fotografias das 

últimas sessões de júri (presenciais e à 

distância) realizadas no dia 30 de 

novembro. 


