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Chegados ao final deste segundo 

período, coincidente com as 

festividades da Páscoa, encontramos 

uma oportunidade para fazer uma 

merecida pausa das atividades letivas, 

permitindo-nos descansar, mas também 

refletir. 

O próprio significado da Páscoa impele-

nos a essa reflexão, particularmente 

pertinente no momento atual, em que o 

mundo se vê assolado por episódios 

trágicos de violência, ódio e terror, 

motivados por ímpetos de guerra que 

têm levado várias famílias a procurar 

abrigo longe das suas terras, em busca 

da Paz. São testemunhas destas 

atrocidades as várias crianças e famílias 

que se refugiaram inclusivamente na 

nossa região, tendo o Agrupamento de 

Escolas de Santa Cruz da Trapa envidado 

notáveis esforços no seu acolhimento. 

Se o tempo pascal, por tradição, nos 

remete para a esperança de uma vida 

renovada e de um mundo melhor, deixo 

esta desafiante questão: “Qual o papel 

de cada um de nós na construção de um 

mundo melhor, na construção da Paz?” 

Talvez esta construção da Paz não seja 

algo tão transcendente. Talvez até possa 

concretizar-se em gestos simples no 

nosso dia-a-dia, quando sorrimos, 

quando perdoamos, quando somos 

tolerantes, quando somos empáticos e 

nos pomos no lugar do outro, quando 

somos sensíveis, quando nos 

permitimos sentir e viver as nossas 

emoções respeitando os sentimentos e 

as emoções do outro. Acredito que, na 

realidade, cada um de nós sabe 

perfeitamente qual o seu papel neste 

desafio. 

Sejamos, portanto, em todas as nossas 

ações diárias, construtores da Paz e de 

um mundo melhor.  

Uma Páscoa Feliz! 

A Professora 

 Fátima Gomes 

 

O Inverno foi o tema dominante, 

durante o mês de Janeiro. As crianças 

construíram e enfeitaram a árvore do 

inverno com bonecos de neve e flocos 

de neve. 

Foram realizadas algumas 

atividades relacionadas com a água, 

nomeadamente a experiência do 

ciclo da água e como fazer neve. 
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Durante o mês de 

fevereiro, as crianças 

fizeram várias 

experiências que lhes 

despertaram muito 

interesse e atenção: 

bolas de sabão gigantes; 

lagartinha mexilhona; 

como construir um 

foguetão.  

No mês de fevereiro, as 

crianças ouviram e 

aprenderam a música 

“Afetos, canção dos 

miminhos” e construíram a 

árvore dos afetos. 

No dia de S. Valentim foram muitas as atividades e 

brincadeiras dedicadas a este tema. As crianças 

escreveram e ilustraram uma carta para um amigo. 

Cada criança colocou a sua carta na caixa do correio 

dos afetos que foram distribuídas na sala pelo senhor 

carteiro dos afetos. 

Por fim, assistiram à história “O sapo 

procura um amigo” e realizaram 

depois a dramatização da história. 

 

As crianças assistiram ao vídeo: ”Awake, uma experiência Lipton” e discutiram 

algumas ideias sobre o significado da empatia. Cada criança fez um desenho 

onde ilustrou uma situação onde já praticou empatia. Construíram depois um 

palhacinho simpático e sorridente para lembrar a importância de se 

colocarem no lugar do outro.  
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Neste dia especial, foram 

muitas as atividades realizadas 

pelas crianças e que dedicaram 

aos seus pais, desde canções e 

poemas, às gravatas e camisas 

que os pais tanto gostam e, 

claro, as prendinhas para 

lembrar a todos a importância 

deste dia.  

Com a chegada da Primavera todos ficam mais alegres. 

A comemoração do dia da árvore também serviu para 

sensibilizar as crianças da 

importância de zelar pela 

natureza e pela sua conservação. 

As crianças fizeram 

várias gotinhas com 

medidas muito 

importantes para 

economizar água. 

Discutiram a sua 

importância e a 

necessidade de a pouparmos para que ela nunca nos 

falte, pois sem água não há vida. 

 

Não faltou a tradicional caça ao ovo, as músicas 

alusivas a esta data e muitos jogos divertidos. 
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Ao longo do segundo período, a Ciência continuou a ser 

motivo para envolver as crianças no projeto “Semear a 

Ciência''. 

Aos alunos do pré-escolar foi proposta e dinamizada uma 

“Corrida de balões”, envolvendo a libertação de um gás 

na reação do fermento com o vinagre. Descobrimos que 

o fermento é mais eficaz quando reage com vinagre mais 

concentrado. Os alunos registaram as suas observações 

revelando os artistas que são com os seus desenhos e 

ilustrações. 

No jardim de infância de Manhouce, procedeu-se à 

identificação de amostras de rochas com base em 

algumas propriedades. Os alunos tiveram oportunidade 

de observar com a lupa os minerais presentes nas rochas, 

assim como o resultado dos ensaios. 

Os responsáveis pelo projeto agradecem todo o apoio, 

colaboração e interesse manifestado pelos educadores 

das turmas, assim como o entusiasmo com que sempre 

somos recebidos pelos alunos. 

Os docentes, Amílcar Sarmento e Isabel Cardoso 

A Ciência também envolveu os alunos do 1.º Ciclo.  

Para os alunos do 1.º e 2.º anos (tanto da EBI como do Polo de 

Carvalhais) foram dinamizadas atividades de reconhecimento de 

algumas propriedades de materiais na sua interação com a água, e 

lançámos um “foguetão” explorando a impulsão do mesmo através do 

ar. 

No caso das turmas de 3.º ano, explorou-se a mecânica do movimento 

de corpos, usando alavancas, equilíbrio de forças e roldanas. 

Explorámos algumas aplicações destes conceitos, descobertos pelo 

grande cientista grego Arquimedes e ainda tão atuais. 

Nas turmas do 4.º ano, foram abordadas as mudanças de estado físico 

dos materiais, investigando o que lhes acontece quando são 

arrefecidos ou aquecidos. Ainda neste âmbito, celebrámos o Dia 

Mundial da Água, descobrindo o ciclo natural da Água e o ciclo urbano, 

alertando para a necessidade de poupar e preservar este recurso que é 

essencial para a vida na Terra. 

Os responsáveis pelo projeto agradecem todo o apoio, colaboração e 

interesse manifestado pelos professores  das turmas, assim como o 

entusiasmo com que sempre somos recebidos pelos alunos. 

Os docentes, Amílcar Sarmento e Isabel Cardoso 

Porque a escola é um campo de relações 

humanas, os alunos tentaram exprimir 

através da expressão plástica, todos os 

sentimentos que lhes vão na alma e no 

coração.  

Valorizaram-se assim os pequenos 

gestos em que prevaleceram a amizade, 

o amor e a empatia.  
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Em qualquer ponto onde se juntem 

crianças, a fantasia e a criatividade têm 

de imperar… 

Assim aconteceu na turma do 3.º ano da 

EBI. 

Aos adultos compete associarem-se à 

sua espontaneidade e alegria naturais, 

desenvolver a sua imaginação e 

promover atitudes e experiências 

socializadoras para que, no futuro, o seu 

mundo seja mais equitativo.  

Muitas pessoas da aldeia de 

Manhouce afirmam ter visto 

um bando de pinguins a 

desfilar pelas ruas. 

O insólito manifestou-se, 

também, no aparecimento de 

um Sheriff, de um polícia de 

Nova Iorque, de um pirata das 

Caraíbas, da imaginária Alice 

no País das Maravilhas e de um 

velho Sábio. 
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“Terra bem Fadada” 

Os alunos estão de parabéns por participarem num dos projetos mais 

inovadores e emblemáticos da Ajudaris que é o “Histórias da Ajudaris”. 

A Ajudaris é uma associação particular de carácter social e humanitário de 

âmbito nacional, sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública. Sem 

ajudas estatais, desenvolve projetos que visam combater a fome, a pobreza 

e a exclusão social, através da educação e formação. 

A compilação de histórias escritas por jovens autores solidários inclui o texto 

“Terra bem Fadada”, escrita no pretérito ano letivo pelos alunos João Duarte, Tomás Soares, Gabriel Sebastião, Leonor 

Dias, Miguel Pinho, Ana Catarina Silva e Sónia Duarte. 

Não se esqueçam que está no coração de cada um fazer a diferença! 
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No dia 25 de janeiro, os alunos 

tiveram a possibilidade de 

escolherem a lista com que mais se 

identificavam, através de um ato 

que só é possível em democracia, 

o direito de voto. 

Após a eleição, a sessão escolar do 

Parlamento dos Jovens ocorreu no 

dia 27 de janeiro, com a presença 

dos 15 deputados eleitos e os 

restantes alunos das turmas 

envolvidas. Foram eleitos os 

deputados, Diogo Bastos,  do 8.º B, 

Lara Almeida, do 8.º A, e a suplente 

Marta Fernandes, do 8.º A, que 

representaram o Agrupamento na 

Sessão Distrital do Parlamento dos 

Jovens que teve lugar na Casa da 

Cultura, em Castro Daire, no dia 14 

de março. Os nossos alunos tiveram 

uma ótima prestação na 

apresentação e defesa do Projeto de 

Recomendação da nossa escola.  

Este projeto, cujo tema para o 

presente ano letivo é "Fake News – 

Que estratégias para combater a 

desinformação?", pretende, entre 

outros objetivos, criar nos jovens o 

gosto pela cidadania e pela 

participação ativa. 

Ainda no dia 23 de fevereiro, em 

Viseu, o aluno, Duarte Gomes, do 8.º 

B, representou a escola na eleição da 

mesa da sessão distrital do 

Parlamento dos Jovens do ensino 

básico, círculo de Viseu. O Duarte 

demonstrou 

muito empenho 

e compromisso 

com o projeto.  

 

 

No segundo dia, da segunda semana, do segundo mês do 

ano, celebra-se anualmente o Dia da Internet mais Segura 

que, em 2022, foi no dia 8 de fevereiro. 

No âmbito desta iniciativa, os alunos foram aconselhados a 

explorar os sítios seguranet.pt e internetsegura.pt onde 

puderam aprender mais sobre Cidadania Digital e os 

Media, além de conhecerem diversas aplicações interativas 

que incluíam informação e jogos. 

A partir da visualização da Websérie do Centro Internet 

Segura "Net com Consciência“ os professores levaram os 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos a refletir sobre assuntos como 

dependência online, ciberbullying, reputação online, 

sexting, discurso do ódio e dating.  
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Para comemorar o Carnaval, os alunos do 5.º ano construíram 

máscaras abordando a temática “os animais” e no âmbito do 

projeto DICA (Divulgação de Ideias Criativas em Ação).  

Os artistas contemporâneos foram mote para os trabalhos 

realizados pelos alunos do 6.º ano. 

 

As turmas do 3.º Ciclo do 

Agrupamento participaram no 

concurso “Matemática e Arte de Rua”, 

uma iniciativa da Sociedade 

Portuguesa de Matemática e do 

Departamento de Matemática da 

Universidade de Coimbra. 

Os principais objetivos do concurso 

são incentivar o interesse dos jovens 

pela Matemática, estimular a sua 

imaginação, valorizar o espírito 

criativo e a capacidade de inovação, 

promovendo a simbiose entre a 

Matemática e a Arte. A Matemática 

não se limita apenas a equações e 

teoremas, encontrando-se presente 

na forma como pensamos e em tudo 

o que nos rodeia. 

Participaram 21 trabalhos, realizados 

nas aulas de Educação Visual. 

Desse conjunto de trabalhos, dois 

foram contemplados com uma 

menção honrosa, a saber:  

“O pescador” executado pelas alunas 

Sofia Gomes, Daniela Correia e Joana 

Lemos, do 9.º B; 

“os números” realizado pelos alunos 

Henrique Gomes e Mauro Salgueiro, 

do 8.º B. 

Os professores agradecem aos 

alunos, o empenho, dedicação, 

criatividade e rigor que tiveram na 

execução dos seus trabalhos. 

 

 

Mais oito trabalhos que estiveram expostos no Departamento da Matemática da U. C., até ao dia 25 de março:  

o gráfico, a aranha quadrada, clave de sol, paralelas, a teia, olho de Deus, malmequer laranja e raiz quadrada.  
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No dia 24 de março, 

no âmbito das 

comemorações do 

Dia Nacional do 

Estudante, a nossa 

escola realizou a 

votação das medidas 

propostas pelos 

alunos do 8.º ano para 

o Orçamento Participativo das Escolas para o ano de 

2021/2022.  

O O.P.E. tem como objetivo principal estimular a 

participação democrática dos estudantes, valorizando as 

suas opiniões e a sua capacidade argumentativa, de 

reflexão e de mobilização coletiva, assim como o 

conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da 

vida democrática.  

A Lista B foi a lista vencedora com 54 votos.  

No âmbito da implementação das ações educativas de sucesso 

desenvolvidas através do projeto Includ-ED, a turma do 7.º A esteve 

a preparar o seu Jornal de Parede, sob a orientação do Educador 

Social, Dário Gomes. 

Com esta ação pretende-se que os alunos tenham liberdade para 

fazer críticas ou sugestões e realizem, mensalmente, uma 

assembleia de turma, com vista à melhoria do relacionamento 

entre si. 

No dia 29 de março, os alunos do 5.º ano assistiram 

a uma demonstração/ação de sensibilização sobre 

cães de busca e salvamento com o respetivo 

treinador, o Subcomandante Carlos Ribeiro, 

representante da K9 – Equipa cinotécnica dos 

Bombeiros Voluntários de Viseu.  

A demonstração iniciou-se com as explicações do 

bombeiro Carlos Ribeiro sobre o comportamento 

dos cães e as regras a ter com eles para as situações 

do dia-a-dia e também para as buscas e salvamento 

de pessoas desaparecidas.  

Os alunos puderam conhecer a Sabry, fazer-lhe 

festinhas, dar-lhe biscoitos e ver as suas 

habilidades. Já a Kyra, com cerca de cinco anos, 

estava muito bem treinada, pois é das poucas 

cadelas, a nível nacional, que passou no exame 

rigoroso feito pela Guarda Nacional Republicana. A 

Kyra não teve dificuldade em encontrar 

rapidamente duas professoras que estavam 

escondidas. 

Porque acreditamos que as escolas verdadeiramente 

inclusivas necessitam de uma maior consciência sobre o 

mundo que as rodeia. 

Desde sempre ouvimos falar de inclusão, no entanto, 

continuamos a sentir muitas dificuldades quando, no dia a 

dia, tentamos interagir com pessoas que têm alguma 

deficiência e/ou limitação. Por isso, desafiamo-nos a 

conhecer melhor o mundo da deficiência e assumir o 

compromisso de contribuir para uma inclusão mais positiva 

na nossa escola e na comunidade que nos envolve.  

 

Vídeo  

https://youtu.be/Po0Mw_EKIUk
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://youtu.be/-h0XWNyR8S4
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A tertúlia dialógica, que decorreu no dia 

17 de fevereiro, partiu da leitura de 

excertos do livro “Como se transforma Ar 

em Pão?”, de Nuno Maulide com Tanja 

Traxler, propiciou nos alunos do 8.º A 

mais um momento de reflexão em torno 

dos efeitos nocivos de algumas 

substâncias tóxicas, tais como o 

benzopireno, a acrilamida e o nitrito. Por 

via de uma partilha muito profícua, os 

alunos perceberam a vantagem do 

conhecimento científico para poder 

decidir melhor sobre os seus hábitos 

alimentares/maneiras de confeção e 

conservação dos mesmos, tomando 

decisões conscientes.  

Também as ilusões sensoriais 

produzidas em laboratório foram alvo 

de discussão, com a descoberta de 

alguns truques bem engraçados, com 

recurso ao acetato de isoamilo para 

reproduzir, por exemplo, o sabor da 

banana, e de dicas para armazenar 

frutas de maneira a que não 

amadureçam tão depressa ou para 

não chorar quando cortamos cebolas.  

A verdade é que a Química tem a 

capacidade de simplificar, pois, por 

via desta, consegue-se uma 

explicação para muita coisa.  

No dia 1 de abril, as 

turmas do 2.º Ciclo 

viajaram até à cidade do 

Porto para uma visita  

guiada à exposição 

“Ágora” do artista 

plástico Mark Bradford e 

ao “Treetop 

Walk” (passadiço na 

copa das árvores), patentes na Fundação de Serralves. Os 

alunos puderam ainda passear no parque da Fundação, 

que tem cerca de 18 

hectares. 

Á tarde houve um lanche 

no Parque da Cidade, 

onde os alunos 

disfrutaram da paisagem 

e brincaram nos extensos 

campos verdejantes.  

 

No dia 29 de março, os alunos do 3.º 

Ciclo participaram numa visita de 

estudo a Coimbra e Conímbriga. 

Os alunos, acompanhados pelos 

professores, puderam visitar a 

Biblioteca Joanina integrada numa 

visita guiada ao “Paço das Escolas”, 

bem como às ruínas da antiga cidade romana de Conímbriga. 

Os alunos do 5.º ano aceitaram o desafio da 

professora Manuela para procurarem matemática nas 

suas casas ou na região onde vivem.  

Assim, tornaram-se fotógrafos, exploradores e 

criaram uma exposição no átrio da escola. 
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No dia 8 de fevereiro, na 

pista de atletismo do 

Estádio Municipal de Seia, 

decorreu a 1.ª concentração 

de Atletismo no âmbito do 

Desporto Escolar - fase 

CLDE Viseu. 

Em representação do 

Agrupamento, participaram 

nas provas de lançamento 

do peso e salto em 

comprimento (provas 

adaptadas) os alunos 

Miguel Gouveia, do 5.º A, (2.º classificado no lançamento do peso), João Pedro Costa, do 7.º B,  (1.º classificado no 

lançamento do peso) e Gonçalo Rodrigues, do 9.º A, (1.º classificado no salto em comprimento). 

Parabéns aos atletas da nossa escola pelos seus resultados!!! 

No dia 10 de março, no Parque do 

Fontelo em Viseu, realizou-se o Corta 

Mato – Fase CLDE Viseu. 

O Agrupamento esteve presente neste 

importante evento do Desporto Escolar 

Regional, que este ano foi destinado 

apenas aos escalões de Iniciados e 

Juvenis de ambos os géneros.  

Com um comportamento exemplar, e 

com um empenho extraordinário, 

estiveram em representação do nosso 

Agrupamento, os alunos: Daniela Correia; David Fernandes; Cristóvão Soares; Isaac Martins; Sofia Gomes; Isabel Pinto;; 

Nuno Ferreira e Martim Morgado. 

No dia 25 de março, em Seia, decorreu o Mega 

Sprint – Fase CLDE Viseu. 

O Agrupamento esteve presente, mais uma vez, 

neste importante evento do Desporto Escolar 

Regional, que é constituído por várias provas de 

atletismo (velocidade 40 metros, salto em 

comprimento, corrida de 1 km e lançamento do 

peso) e que este ano foi destinado apenas aos 

escalões de Infantis B e Iniciados.  

Com um comportamento exemplar, e com um 

empenho extraordinário, estiveram em 

representação do nosso Agrupamento, os 

seguintes alunos: Bianca Correia; Luísa Silva; Kevin Lima; Isabel Pinto; Tomás Correia; Marta Fernandes; Daniela Correia; 

David Fernandes; Diogo Pinto (4.º lugar na prova de velocidade 40 metros); Isaac Martins;  e Leandro Gomes (2.º lugar - 

medalha de prata - na prova do salto em comprimento). 
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A Fase Escolar realizou-se a 18 de janeiro, na 

Biblioteca Escolar. 

67 alunos realizaram o teste de verificação da 

leitura. 

Alunos vencedores: 

1.º Ciclo - Gustavo Nogueira, Zé Augusto e Mateus 

Páscoa (vencedores concelhios);  

2.º Ciclo - Marta Martins, António João e Tiago 

Bastos; 

3.º Ciclo - Ana Rodrigues, Diogo Bastos e Martim 

Morgado. 

Parabéns a todos os que se envolveram, aos que 

participaram, aos que leram! 

 

Na tarde de 23 de fevereiro decorreu a Fase 

Municipal do Concurso, para os alunos do 

concelho de São Pedro do Sul, no Salão Nobre do 

Município. 

Todos os alunos superaram o desafio de ler em 

voz alta com ótimo desempenho, cabendo ao júri 

a difícil tarefa de deliberar.  

Alunos apurados para a fase intermunicipal que se 

realizará no dia 26 de abril:  

2.º Ciclo - António João e Marta Martins; 

3.º Ciclo - Diogo Bastos e Martim Morgado. 

O Educador Social, Dário Gomes, e as alunas, Ana Rodrigues 

e Sofia Gomes, dinamizaram, nos dias 22 e 29 de janeiro, a 

ação de formação "Segurança e Cidadania Digital", destinada 

aos pais/encarregados de educação. 

Esta formação teve como objetivos: 

- a capacitação das famílias no que toca ao 

acompanhamento parental na utilização segura das 

tecnologias digitais, das redes e da internet;  

- a promoção do desenvolvimento de atitudes 

críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, 

ambientes e serviços digitais; 

- aquisição de competências de pesquisa e análise de 

informação disponível na internet.  

 

A 2.ª ação de formação - Competências Digitais Básicas - foi 

dinamizada nos dias 19 e 26 de março, mais uma vez com o 

apoio das alunas Ana Rodrigues e Sofia Gomes. 

Com esta ação pretendeu-se capacitar os pais/encarregados 

de educação com competências digitais básicas, essenciais 

na sociedade atual. 
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Trata-se de uma iniciativa do Instituto Padre António 

Vieira, realizada através do projeto Academia Lideres 

Ubuntu, em parceria com o Fórum Estudante, alinhada 

com o movimento internacional Empathy Week.  

Através desta iniciativa, que decorreu entre os dias 21 e 

25 de fevereiro, pretendeu-se criar uma cultura de 

empatia junto de toda a comunidade educativa (alunos, 

assistentes operacionais, pais/encarregados de 

educação, técnicos e professores), reconhecendo-a 

como uma competência social fundamental para a 

convivência social.  

No jardim de infância do Polo Pedagógico de 

Carvalhais, as crianças assistiram a um vídeo sobre a 

temática que serviu de mote para um pequeno debate. 

Cada criança realizou um desenho e construiu um 

pequeno “palhaço simpático e sorridente”. 

No 1.º ciclo, a atividade escolhida foi "O Guarda-Chuva", 

inspirada no vídeo "Umbrella", que foca a importância 

de cada um se colocar no lugar do outro antes de fazer 

qualquer julgamento. 

 

 

Conceito Ubuntu: "Eu sou porque tu és; Eu só posso ser 

pessoa através das outras pessoas." 

Modelos de referência: 

 

 

 

Pilares: Autoconhecimento, Autoconfiança, 

Resiliência, Empatia, Serviço. 

 

Nos dias 13 e 14 de janeiro, quatro professores, o 

educador social e uma assistente operacional 

participaram na formação  que se realizou no 

Agrupamento de Escolas de Nelas.  

No 2.º ciclo, foi selecionada a atividade "E tu, ajudavas?", 

inspirada num anúncio da Lipton, que apresenta uma 

experiência social e que demonstra que nem sempre o 

que é dito se revela nos comportamentos/atitudes das 

pessoas.  

No 3.º ciclo, foram desenvolvidas atividades diferentes 

por ano de escolaridade.  Algumas turmas realizaram 

também o compromisso 

da empatia, colocando 

em prática a semana do 

elogio entre alunos e 

professores.  
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Decorreu de 27 de janeiro 

a 2 de fevereiro, na 

biblioteca da escola, a 

exposição itinerante 

sobre “Alterações 

Climáticas”. 

Esta iniciativa, promovida 

pela Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões, tem como objetivo 

promover a literacia ambiental, nomeadamente no que 

respeita às alterações climáticas, e a adoção de 

comportamentos ambientalmente sustentáveis.  

A partir de questões e desafios, tentou captar a atenção 

da comunidade escolar para a adoção de atitudes e 

comportamentos que atenuem ou reduzam os 

impactos negativos deste problema ambiental no meio 

envolvente.  

No dia 14 de fevereiro, 

os alunos do 1.º ciclo, 

elaboraram um 

pequeno postal e 

escreveram uma mensagem, para depois trocar na 

turma. 

No 2.º  ciclo, os alunos produziram frases sobre este 

tema em cartolinas com forma de coração,  que 

embelezaram os corredores da nossa escola. 

Já no 3.º ciclo, os discentes foram convidados a utilizar 

recursos digitais 

inovadores para explorar  

e trabalhar esta temática. 

Que o espírito celebrado 

neste dia se perpetue por 

muitos mais… 

Com o intuito de comemorar este 

dia, o Núcleo de Apoio à 

Aprendizagem e à Inclusão (NAAI) 

convidou todos os alunos a 

deixarem na caixa de Correio dos 

Afetos uma mensagem dirigida ao 

melhor amigo, professor e/ou 

funcionário. 

A adesão da comunidade 

escolar foi muito boa, pois 

recebemos muitas cartas que 

foram distribuídas num clima 

de grande animação. 

Nos dias 17 e 18 de março decorreu, na nossa escola, a 

Feira/Exposição de Fósseis e Minerais dinamizada pela 

Aventurina.  

Vimos alguns 

fósseis que nos permitiram conhecer alguns seres vivos que existiram em 

tempos idos e que fazem parte da história do nosso planeta. 

Os minerais com cores tão bonitas chamavam a nossa atenção! 

O responsável da feira/exposição explicou-nos alguns aspetos muito 

interessantes sobre as propriedades dos minerais e a sua importância na 

identificação dos mesmos. Também falou da diversidade de fósseis e da sua 

importância para a reconstituição da história da vida na Terra. 

No dia 14 de fevereiro, as enfermeiras Ana Lúcia Leitão, 

Teresa Almeida e Rosa Gomes estiveram na sede do 

Agrupamento a dinamizar o Dia dos Afetos e deixaram-

nos uma frase para refletirmos: “É tão importante 

chegar aos nossos jovens e fazê-los refletir acerca das 

relações interpessoais, do namoro, da orientação sexual, 

da violência e da saúde sexual e reprodutiva …”.  
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No dia 11 de março, decorreu no auditório da Casa do 

Povo de Santa Cruz da Trapa, com o apoio da Associação 

Cultural e Recreativa de Santa Cruz da Trapa, o Sarau 

Solidário a favor das vítimas de 

violência doméstica do concelho, 

dinamizado pelos alunos do 9.º 

ano. Este evento está integrado no 

projeto DICA, o qual tem por lema 

“transformar o mundo num lugar 

melhor”, e resultou na angariação 

de fundos para a Associação UMAR. 

Este sarau foi preparado e 

dinamizado nas disciplinas de Educação Visual, Geografia 

e Cidadania, com os apoios das disciplinas de Português, 

História e Ciências Naturais. 

O sarau contou com a participação especial do ator Pedro 

Barroso, através de uma dissertação; do cantor Sérgio 

Lucas, acompanhado ao piano pelo professor Jorge 

Almeida; do professor José Carlos que acompanhou a 

aluna Daniela Correia; da Rita Campos (terapeuta da fala) 

e Carla Almeida (professora de Educação Física) 

acompanhadas à viola pelo Rafael da Banda GPS e ao 

piano pelo professor Jorge Almeida; do professor, ator e 

escritor Carlos Cruchinho com uma dissertação e da 

leitura de um poema da professora Paula Jorge. Para 

todos o nosso muito obrigado por nos fazerem sentir 

empreendedores, empáticos e com 

sentido de responsabilidade para 

ajudar os outros. Não podemos 

esquecer o artista plástico João 

Marques que nos cedeu uma obra 

para licitarmos, contribuindo assim 

para a nossa causa. 

Agradecer à Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz da Trapa e 

à Casa do Povo, através do Valter Ferreira e da Drª. 

Margarete Silva. 

Por fim, a todos os nossos colegas, pais/encarregados de 

educação, aos nossos professores, em particular: Paula 

Jorge, Saúl Costa e Lurdes Cosme, o nosso obrigado pelo 

apoio e disponibilidade demonstrada. 

E não podemos esquecer aquelas professoras que 

estiveram SEMPRE presentes, a incentivar, a apoiar, incitar 

e a trabalhar lado a lado connosco: professora Ana Paulo 

(Educação Visual) e Ana Cruz (Geografia), aqui fica 

expresso o nosso MUITO OBRIGADA. 

Sofia e Joana do 9.º B 

No dia 8 de março comemorou-se o Dia da Mulher.  

Para assinalar esta data, os alunos do 1.º ciclo 

realizaram algumas atividades alusivas a este dia, 

tais como caça palavras, pintura de flores para 

oferecer e confeção de flores para exposição. 

Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos escreveram 

características das mulheres, para relembrar a 

liberdade e os direitos que conquistaram ao longo 

dos anos.  

No âmbito da comemoração do dia da Mulher, no dia 8 de 

março. a equipa que coordena o projeto Includ-ED, em 

parceria com o GAAF, promoveu uma tertúlia dialógica para 

professores. 

A leitura do excerto do livro "O Longo Caminho para a 

Igualdade | Mulheres e Homens no séc. XXI", de Ana Maria 

Magalhães e Isabel Alçada, precedeu a partilha de ideias 

sobre o tema. 

Na escola, as tertúlias dialógicas, pelo seu caráter educativo e 

participativo, começam a ser uma prática regular em diversas 

turmas.  
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Este evento, destinado aos alunos do 1.º Ciclo, foi 

dinamizado pelas jornalistas Cláudia Lobo e Patrícia 

Raposo, da Revista Visão Júnior, e pela Dra. Raquel 

Ramos, da Rede de Bibliotecas Escolares, no dia 8 de 

fevereiro.   

Os alunos ficaram a saber que há diversos tipos de 

jornalistas e que todos têm um papel importante na 

garantia da nossa liberdade e da vida em democracia. 

Também receberam dicas de escrita nomeadamente, as 

5 perguntas a que um jornalista procura sempre 

responder: O quê?, Quem?, Quando?, Como? e Porquê?. 

Pelo segundo ano consecutivo, a nossa escola junta-se à 

iniciativa green cork, que tem como principal objetivo a 

reciclagem de rolhas de cortiça. 

Além de recolher rolhas e financiar a reflorestação, o 

Green Cork pretende contribuir para a construção duma 

comunidade ativa, responsável e em sintonia com o 

meio ambiente. 

Para levar a cabo esta iniciativa, é solicitada a toda a 

comunidade educativa que entregue as rolhas de 

cortiça, depositando-as no "EcoRolhinhas" construído 

para este efeito pelos alunos do 2.º Ciclo. 

No dia em que Portugal viveu tantos 

dias em democracia como em 

ditadura, 23 de março de 2022, os 

alunos das escolas portuguesas 

foram votar nos seus livros 

preferidos. Eis algo que seria 

impossível há 50 anos.  

São as eleições de ‘Miúdos a Votos: quais os livros mais 

fixes?’, uma iniciativa da VISÃO 

Júnior e da Rede de Bibliotecas 

Escolares que se realiza este ano 

pela sexta vez. 

Resultado das votações na 

nossa escola: 

1.º Ciclo - Gavity Falls - Diário 3 

2.º Ciclo - Gavity Falls - Diário 3 

3.º Ciclo - Avozinha Gângster 

Destinado aos alunos do 5.º ano, foi dinamizado  pela 

jornalista Cláudia Lobo, da Revista Visão Júnior. 

Os alunos avaliaram algumas notícias e refletiram 

sobre a sua autenticidade a partir das perguntas: 
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Paz é uma brisa sem sofrimento e sem dor, 

É pomba que paira nos céus alegremente, 

É uma felicidade que se sente na mente,  

É um extraordinário arco-íris de amor! 

 

É não viver num mundo incolor,  

É não querer a guerra ardente,  

É querer um mundo de boa gente, 

É uma tranquilidade desejada com ardor!  

 

É querer voar ansiosamente por liberdade, 

É apelar por querer e por vontade à união, 

É ter com quem nos magoa amizade! 

 

Mas como pode negar esta decisão  

O ser humano à querida humanidade, 

Se está no seu poder a ansiada libertação? 

Turma A do 8.º Ano 

É estarmos confusos como um furacão! 

É redescobrirmo-nos e um novo mundo conhecer. 

É altura de ter a primeira paixão, 

E muitas asneiras fazer. 

É sermos rebeldes e não ter compreensão, 

É não podermos ser sinceros como devia acontecer! 

Luana e Jacinta – 7.º B 

Mal nos conhecemos 

Formámos a palavra "Irmã" 

 

"Irmã" é uma amiga, 

um sorriso extraordinário, 

Um coração pronto a amar, 

Uma pessoa, mesmo modesta, que se 

cultiva, 

De abraço em abraço 

Na nossa alma! 

 

"Irmã" é uma grande festa, 

Cheia de surpresas. 

"Irmã" vai ser, é já uma grande 

maravilha! 

Maria Ferreira e Luana Gouveia, 7.º B 

Mal nos conhecemos 

Descobrimos a palavra "Irmã". 

 

"Irmã" é uma prenda, 

Cheia de surpresas, 

Cheia de aborrecimentos, 

Cheia de amor 

Um livro cheio de histórias 

Na nossa mente! 

 

"Irmã" é um abrigo, 

Sempre com a porta aberta 

"Irmã" é um porto seguro! 

Jacinta, Luana e Kevin, 7.° B 

Mal nos conhecemos, 

Inaugurámos a palavra “Namorada”. 

 

“Namorada” é um amor, 

De alma em alma, 

Uma relação bem honesta, 

Um coração sincero que se oferece. 

Um sentimento pronto a pulsar, 

No nosso coração. 

 

“Namorada” (recordam-se, vocês aí, 

falsos apaixonados) 

“Namorada” é o sinónimo de amada! 

Tomás, Afonso e Lucas, 7.º B 

Mal nos conhecemos 

Inaugurámos a palavra “mãe”. 

 

“Mãe” é uma amiga, 

Para o resto da vida, 

Uma rosa bem cheirosa 

Um amor único, gentil, 

Um carinho que não existe 

Apenas no coração dela! 

 

“Mãe”(uma pessoa bela, 

Que nós amamos muito!) 

“Mãe” até parece que não é real! 

Carolina e Mónica, 7.º B 

Mal nos conhecemos 

Inventámos a palavra ''colega''. 

 

''Colega'' é um companheiro 

De sala em sala, 

Uma consciência limpa, 

Uma mão que se oferece, 

Um amigo pronto a ajudar, 

Em todo o lado. 

 

Colega é um grande feito, 

Um compromisso, 

O tempo bem gasto, 

''Colega'' vai ser, é já uma 

grande alegria! 

Hugo e Tomás, 7.º B 
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“A morte não é nada. 

Apenas fiz a passagem para outro lado. 

Eu sempre serei eu e tu serás sempre tu 

O que eu era antes, eu continuarei sendo” 

Santo Agostinho 

Assim te celebro hoje: não 

desapareceste, apenas resides de outro 

modo noutro lugar e o que eras, com 

toda a certeza, continuas sendo – a tua 

vontade de trabalhar e a tua vontade de 

ajudar é evocada, pois as tuas ações não 

ficaram olvidadas. Entre nós 

permanecerá sempre a amizade que nos 

uniu e serão sempre lembradas as tuas 

palavras de amor, benevolência, 

compreensão, esperança, fraternidade, 

generosidade… 

É comum, depois de alguém morrer, 

todos afirmarem o quanto era bom o seu 

coração. Nasce, então, a vontade de o 

homenagear fazendo um belo e emotivo 

discurso. Não é essa a minha 

intenção… Mas… não posso, 

não consigo, deixar de recordar a 

tua presença entre nós e pedir-te 

desculpa se em vida, por 

motivos tão insignificantes, 

como a pressa de tudo fazer, a 

ansiedade de não ter tempo para 

nada, não te dei as flores que 

merecias, o carinho que te era devido e a 

mão amiga, para aliviar tua dor. Agora… 

fica a saudade, mas também a certeza de 

que, citando Antoine de Saint-Exupéry, 

“aqueles que passam por nós não vão 

sós, não nos deixam sós, deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós”. 

Até sempre, cara amiga… pois “a morte 

não é o apagamento da luz; é o ato de 

dispensar a lâmpada porque o dia já 

raiou” (Rabindranath Tagore). 

ocente na biblioteca do Universo, dar-nos-ás, sempre, 

mbro amigo e conselho prestimoso para, como cumpre, 

evantar amavelmente todos os seres necessitados, 

primidos, infelizes, lacrimosos e desanimados, 

eivindicando para a doente e carente humanidade, 

sperança, honestidade, ética, empatia e solidariedade, 

olenemente singularizados pela tua nobre ação na sociedade. 

Prof. Teresa Cidra 


