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O ano civil marca a viagem da nossa nave 

espacial (planeta Terra) em torno do Sol, o 

astro-rei, a nossa estrela. É uma viagem de 

365 dias e 6 horas, durante a qual a nave 

Terra parte e regressa ao local de partida, 

num ciclo sem fim, a 30 km por segundo. 

Mais um ano letivo que termina… O ano 

letivo, ao contrário do ano civil, não é um 

ciclo fechado. Iniciamos a viagem com 

menos bagagem do que terminamos… 

terminamos mais ricos com as 

aprendizagens que fomos fazendo, as 

experiências que partilhamos e vivemos 

com as pessoas que fazem o nosso dia-a-

dia, a nossa escola. 

Toda a comunidade educativa e todos os 

parceiros da comunidade são parte 

integrante desta viagem na nave que é o 

AESCT. Somos companheiros de viagem, e 

juntos construímos o futuro do nosso 

produto final: os nossos alunos! Juntos. 

Neste ano de “regressos” a uma certa 

normalidade, é com dificuldade que 

dizemos adeus aos alunos que agora 

terminam o seu percurso nesta família que 

é o AESCT: os nossos finalistas do 9.º ano. 

Ao longo do seu percurso escolar neste 

agrupamento, estes alunos cresceram, 

aprenderam, sonharam!  São muitas as 

memórias que guardamos deles, muitas as 

alegrias que foram partilhadas e que eles 

nos proporcionaram. Sabemos que 

também o AESCT os marcou, lhes 

proporcionou as asas que agora vão usar 

para voar e continuar o seu percurso, 

levando para sempre na sua memória os 

momentos felizes que aqui viveram. 

A viagem da nossa nave especial não 

termina aqui. Apenas fazemos uma pausa, 

para recuperar fôlego, repor energia e, 

seguros de que o percurso será bonito, 

regressar em breve! 

 

Boas viagens! Boas férias! Sejam felizes! 

 

Prof. Isabel Cardoso 

As crianças exploraram a história 

“O 25 de Abril explicado ao mais 

Pequenos”. Depois elaboraram 

cravos vermelhos com a 

mensagem “Viva a Liberdade” e 

cravos azuis e amarelos com a 

mensagem “Paz ao Mundo”, 

para levarem para casa. 

 

 

Na semana que antecedeu o Dia da Mãe, os alunos 

do 1.º ciclo fizeram desenhos, caça-palavras e 

elaboraram postais, para oferecerem às suas mães 

e não faltaram elogios e palavras de amor para um 

ser humano tão especial. 

O Dia da Mãe foi um dia muito 

especial, com muito amor no ar, para 

todas crianças do Jardim de Infância 

de Carvalhais. Cantaram muitas 

canções e, tal como seria de esperar, 

tendo em conta tudo o que este dia 

significa, as crianças envolveram-se 

com muita dedicação não só, na realização das prendas da mãe, 

como também, nos cartazes alusivos a este dia. 

 

No dia 15 de maio, os alunos do 

1.º ciclo fizeram desenhos sobre 

as suas famílias e falaram sobre 

a importância das mesmas.  

Família é onde encontramos 

proteção, conforto e amor, 

essenciais para uma vida feliz. 
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No dia 1 de junho, uma das datas mais importante para as 

crianças, os alunos do 1.º ciclo desenharam, pintaram, jogaram e entre muita diversão ficaram a conhecer os seus 

direitos.  

Tendo como base a leitura da obra "O Gigante Egoísta" de 

Oscar Wilde, no dia 31 de maio, os alunos do 3.º ano 

envolveram-se numa Tertúlia Dialógica Literária. 

 

Depois de terem sido abordados 

os direitos e os deveres das 

crianças e os valores da amizade 

e da solidariedade, realizaram-se 

diversas atividades lúdicas: 

brincadeiras com bolinhas de 

sabão, pintura coletiva alusiva 

ao dia, elaboração de palhaço 

com nariz surpresa (chupa-chupa).  

As crianças 

vivenciaram um dia 

repleto de 

brincadeiras, alegria 

e muitos sorrisos… 

Não faltaram os 

jogos, canções, 

danças, bolinhas de 

sabão e muitas 

atividades 

divertidas. Pintaram 

ainda uma camisola 

para ficar como 

recordação deste dia. Construíram, em articulação 

com os meninos do 1.º Ciclo, um painel alusivo ao dia 

da criança, para lembrar que AS CRIANÇAS SÃO O 

MELHOR DO MUNDO…  

Somos todos diferentes, mas todos iguais 

Esplêndida a nossa união… 

Recompensamos os nossos pais! 

 

Criança é uma palavra doce e magnífica 

Respeitamos os nossos idosos queridos. 

Igualdade é um presente, 

Alegria para toda a gente! 

Nunca desistimos: 

Caridade e valor, 

Amor e esperança… 

Vídeo 

Vídeo 

https://youtu.be/C-Sod3nFZgQ
https://youtu.be/C-Sod3nFZgQ
https://youtu.be/BlXOAMCeFo4
https://youtu.be/BlXOAMCeFo4
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No âmbito do Projeto Saúde Oral e Bibliotecas Escolares (SOBE), e numa parceria entre a professora bibliotecária e as 

enfermeiras da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), foram realizadas seis sessões de sensibilização sobre 

saúde oral e a importância da higiene oral e da alimentação saudável. 

As crianças começaram por assistir a 

um teatro de fantoches, em que as 

senhoras enfermeiras deram vida a 

um dente, um rebuçado, um 

chocolate, uma maçã e um dentista. 

Seguiu-se uma boa conversa sobre 

as melhores técnicas para lavar os 

dentes.  

Para comemorar este dia, cada criança realizou uma produção plástica utilizando um 

prato de papel descartável, tampas de garrafas PET, cascas de noz e outro material 

reutilizável. Na parte de trás do prato foi inscrita uma mensagem alusiva ao ambiente, 

para as crianças levarem para casa. 

Os Santos Populares foram lembrados e festejados por todas as crianças do 

Jardim de Infância de Carvalhais. Houve muita música e danças alusivas a 

este tema com marchas populares a alegrar tudo e todos.  

Um copo com água 

Uma escova e pasta 

Pra lavar os dentes 

É o que me basta  

 

Este período as experiências tiveram basearam-se nas 

sementeiras e na construção de um formigueiro.  
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Os alunos do pré-escolar e do 1.º Ciclo foram a Aveiro visitar a Fábrica 

da Ciência Viva.  

Os alunos do 1.º Ciclo participaram numa Oficina de Robôs, 

num Workshop intitulado "Pilotos de Fórmula Íman" e visitaram a 

exposição "Mãos na Massa".   

Após estes desafios científicos, seguiram viagem até à praia da Barra 

onde puderam molhar os pés no Oceano Atlântico, recolheram 

conchas para a coleção e viveram momentos de lazer e de salutar 

descontração no areal junto ao farol. 

 

 

 

Viagem de estudo à Quintinha-Viseu 

Esta viagem foi mesmo boa, 

Havia ciência e não foi à toa. 

Subimos, descemos, 

Experimentámos alturas, 

E embarcamos em grandes aventuras. 

O almoço foi no Fontelo, 

E as pombas vieram  

Ajudar a comê-lo. 

Como não conseguíamos ficar calados, 

Foi preciso comer uns gelados.  

Aventura não faltou… 

Verificámos e aprendemos. 

É maravilhoso viajar. 

Irresistível a areia a brilhar! 

Raro, é gaivotas comerem batatas fritas… 

Os amigos sempre a confraternizar… 
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Este final de ano foi muito atribulado. 

Ficámos sem sala, quase sem nada. 

Mas como somos crianças, 

Divertimo-nos em qualquer lado, 

Fomos para a EBI ver um Heitor animado. 

Despedimo-nos de uma escola, 

Que nunca foi nossa. 

Mas a alegria nunca nos faltou, 

É só reparar nestas belas fotos, 

Onde encontrámos o que nos motivou. 

Partilhámos amor, muita simpatia, 

E a professora sempre nos ajudou.  

Trilhámos caminhos, 

Com pedras brincámos, 

Foi a melhor festa e que nós adorámos. 

E ver o rio, foi um grande desafio. 

Amamos a natureza e terminámos em beleza.  

Parabéns aos nossos finalistas, Mafalda, Isaac, Diego, Dave e 

Lara, que vão partir para novas aventuras no próximo ano 

letivo. Desejamos-lhe muitas felicidades e muito sucesso nas 

novas etapas. 

Viveram-se e partilharam-se momentos enriquecedores para 

todos nós, de alegria, angústias, experiências, 

aprendizagens e descobertas.  

Mas a festa foi de todos. Após uma pequena atuação de 

todas as crianças, foram entregues os diplomas, cartolas e 

certificados. Seguidamente, realizou-se um lanche /convívio 

organizado pelos pais/encarregados de educação, onde não 

faltou o bolo especial dos finalistas.  

Parabéns também para as crianças que frequentaram este 

ano pela primeira e segunda vez o Jardim de Infância de 

Serrazes. Portaram-se todos tão bem… 

Todos os finalistas do Jardim de Infância de 

Carvalhais tiveram direito a cartola e diploma, tal 

como a ocasião exige.  
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Entre lágrimas e sorrisos, a nossa 

escola realizou a festa de finalistas 

dos alunos do 4.º ano da E.B.I. de 

Santa Cruz da Trapa. A festa foi 

realizada no Bioparque de 

Carvalhais e contou com a entrega 

de diplomas feita pelas mãos do 

diretor do agrupamento, António 

Martins, e dos professores titulares, 

Agostinho Martins e Paula 

Lourenço.  

Nesta festa, não faltaram surpresas e momentos de emoção entre pais, professores e alunos. A cerimónia contou, 

ainda, com a leitura de um livro realizada pela D.ª Rosa Gomes, mãe de um dos finalistas.  

O delegado de turma, Gustavo Nogueira, em representação dos alunos do 4.º ano, homenageou o Diretor com um 

diploma de "Melhor Diretor", agradecendo a sua dedicação e proximidade.  

Durante o período da tarde, os finalistas, acompanhados pelos pais e professores, desfrutaram do sol e da piscina, 

criando memórias de um dia bastante feliz e completo. 

 

Ao longo do 3.º período, os professores de Ciências Naturais e Físico-Química foram, mais 

uma vez, “Semear a Ciência” nas turmas do 1.º ciclo.  

É sempre com muito entusiasmo que somos recebidos… 

Com a turma do 4.º ano, estudaram-se os conteúdos de Astronomia e mobilizaram-se os alunos para a realização de 

um vídeo para participar no concurso informal “Adota um telescópio”, da responsabilidade do Clube de Ciências de 

Moimenta da Beira. Partilhamos convosco o vídeo que foi a concurso, do qual muito nos orgulhamos e para o qual 

tivemos a colaboração preciosa do professor Mário Nogueira. 

Ainda se proporcionou a oportunidade de explorar as propriedades da corrente elétrica, materiais condutores e não 

condutores, assim como, da eletrostática. 

Em todas as turmas dos 1.º e 2.º anos do agrupamento, estudaram-se as propriedades da água e do ar, numa 

perspetiva de consolidar os conhecimentos dos alunos. 

Nas turmas do 3.º ano da EBI, e 3.º e 4.º do Polo de Carvalhais, aprofundaram-se os conhecimentos dos alunos no 

estudo das rochas e suas 

propriedades, incentivando o 

trabalho em grupo. Ainda na 

turma do 3.º ano da EBI, foram 

exploradas as propriedades da luz 

ao interagir com materiais. 

Os professores responsáveis 

agradecem todo o apoio e 

carinho com que tanto alunos 

como professores nos recebem! 

No próximo ano, voltaremos para 

“Semear a Ciência” nas mentes 

curiosas dos nossos alunos! 

Vídeo 

https://youtu.be/QfiNrGTl9tQ
https://youtu.be/QfiNrGTl9tQ
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Os alunos do 8.º ano participaram na atividade “Um 

mergulho na natureza”, cujo grande objetivo é a 

tomada de consciência dos nossos jovens para a 

preservação da biodiversidade. 

Os alunos realizaram uma caminhada no espaço 

verde envolvente à escola, culminando num 

pequeno curso de água, onde recolheram e 

analisaram a água e o solo. Pelo caminho foram 

recolhendo lixo, tiraram fotos de flores, plantas, 

insetos e animais. 

No dia 2 de maio,  cerca de 240 alunos do 6.º ano dos 

Agrupamentos de Escolas de Santa Cruz da Trapa, Oliveira de Frades, São 

Pedro do Sul, Vouzela e Vouzela/Campia  deslocaram-se à Reserva 

Botânica de Cambarinho. 

Professores e alunos fizeram uma caminhada junto à ribeira de 

Cambarinho, aproveitando para explorar a fauna da Reserva Botânica, 

que tem como particularidade a existência de loendros, que nos seus 

tons violetas enchem de cor e vida esse espaço. Foi nesse local que 

alunos das várias escolas deixaram a sua marca, plantando uma árvore.  

Depois de uma passagem pela Virgem Miraculosa de Campia, chegou a 

hora do almoço, na Quinta da Capela.  

Após o almoço, os alunos realizaram um pedipaper, convivendo de forma salutar. 

No dia 16 de maio,  cerca de 200 alunos do 7.º ano dos referidos Agrupamentos encontraram-se em São Pedro do Sul.  

Depois do acolhimento, feito pelo senhor Presidente da Câmara Municipal e pelo responsável da Proteção Civil, os 

alunos e professores percorreram a Ecopista desde o Parque da Cidade até às Termas, passando pelo Circuito Lúdico 

do Vouga.  

Chegados às Termas, o Presidente do Município e o Presidente do Conselho de Administração da Termalistur deram as 

(Continua na página 9) 

A propósito da celebração desta efeméride, os alunos 

realizaram um trabalho sobre catástrofes ambientais, 

medidas de proteção e conservação da Natureza e gestão 

sustentável dos recursos naturais.  

Este trabalho teve o objetivo de alertar para os problemas 

ambientais com repercussões sociais e económicas que 

afetam as gerações atuais e que poderão afetar as 

gerações futuras, para além de sensibilizar para o 

contributo que todos podemos dar para o sucesso das 

medidas de proteção e conservação da Natureza. 

Pretendeu ainda sensibilizar para comportamentos 

responsáveis no consumo dos recursos e no destino a dar 

aos resíduos que contribuam para uma gestão sustentável 

dos recursos naturais.  
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boas-vindas aos alunos. De seguida, os participantes realizaram 

uma visita ao Balneário D. Afonso Henriques e ao Balneário Rainha 

D. Amélia, descobrindo os benefícios da água termal, assim como 

ao Balneário Romano onde conheceram a história e o património 

cultural. 

Depois de almoço, chegaram as tão esperadas atividades lúdicas: 

insufláveis, touro mecânico, jogos de tabuleiro e muito convívio à 

mistura. 

No dia 30 de maio, 214 alunos do 8.º ano de quatro Agrupamentos de 

Escolas da região de Lafões e da Escola Básica do Caramulo deslocaram-

se ao Caramulinho. 

Cada aluno recebeu uma garrafa de água, gentilmente oferecida pela 

empresa “Águas do Caramulo”, para a caminhada da base do 

Caramulinho até à aldeia de Jueus. Almoçámos na antiga escola primária 

de Jueus, preservada e dinamizada pelo Agrupamento de Escolas do 

Caramulo. Após o almoço e merecido descanso, continuamos a nossa 

caminhada para completar o trilho, convivendo e fazendo novas 

amizades. 

(Continuação da página 8) 

Entre os dias 2 e 6 de maio, realizou-se a primeira Semana 

Ubuntu com alguns alunos dos 8.º e 9.º anos. Ao longo da 

semana, os alunos tiveram a oportunidade de explorar os 

cinco pilares que norteiam a filosofia Ubuntu 

(autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e 

serviço). 

A experiência foi marcada por diversas dinâmicas de 

educação não formal, visualização de filmes e 

documentários, reflexões individuais e em grupo, partilha 

de histórias de vida e testemunhos de pessoas da nossa 

comunidade, entre outras. Estas dinâmicas apelaram ao 

sentido de reflexão e capacidade crítica perante os temas 

apresentados: liderar como Mandela; construir pontes; vencer obstáculos; vidas Ubuntu; I have a Dream.  

Tivemos ainda a honra de conhecer Rita Cardão, voluntária em África,  Stéfanie Pereira, deficiente desde que nasceu e,  

Ismael Sousa que venceu o cancro, que de forma livre e apaixonada, partilharam as suas histórias de superação de 

obstáculos. 

 
Vídeo 

No dia 7 de maio, as alunas, do 9.º ano, Eva Vasconcelos, Catarina Matos e 

Joana Lemos participaram nas Olimpíadas de Química Júnior. A fase 

regional teve lugar na Universidade de Aveiro, organizada pela Sociedade 

Portuguesa de Química, onde participaram mais de 20 equipas 

provenientes de todo o país. Foi um dia cheio de descobertas, conversas e 

alguma química à mistura, com o convívio de todos os participantes. 

https://youtu.be/fZEZnXgjzSk
https://youtu.be/fZEZnXgjzSk
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Todos os anos, no dia 9 de maio, comemora-se a 

paz e a unidade do continente europeu. Esta data 

assinala o aniversário da histórica «Declaração 

Schuman». Num discurso proferido em Paris, em 

1950, Robert Schuman, o então Ministro dos 

Negócios Estrangeiros francês, expôs a sua visão de 

uma nova forma de cooperação política na Europa, 

que tornaria impensável a eclosão de uma guerra 

entre países europeus. 

A nossa escola não deixou passar em branco esta 

data. Esta temática foi estudada no âmbito da 

disciplina de Geografia, pelo que os alunos do 7.º 

ano foram incentivados a construir cartazes com 

informação relevante sobre as capitais dos 

diferentes países que compõem a União Europeia.  

O Educador Social, Dário Gomes, dinamizou uma ação de 

sensibilização dirigida aos alunos do 6.º A, alusiva ao tema 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável . 

O projeto ”A Maior Lição do Mundo” é uma iniciativa do 

Projeto ‘Everyone’, à qual se associam organizações como a 

UNICEF e a UNESCO, bem como diversas personalidades a 

nível mundial, e visa contribuir para a reflexão e ação no 

âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

envolvendo ativamente as crianças e jovens e promovendo, 

simultaneamente, uma cidadania global ativa e uma maior 

consciencialização do papel de cada um na construção de 

um mundo mais seguro, mais saudável e mais sustentável.  

No dia 16 de maio, os alunos e educadores Ubuntu associaram-se à iniciativa 

"12 Horas Ubuntu pela Paz", para assinalar o "Dia Viver Juntos em Paz 

Mundial". 

A chama da paz acendeu-se pelas 9 horas da manhã, 

representado de forma simbólica a importância de 

manter esta chama viva ao longo da nossa vida.  

Os alunos criaram o “Mural da Paz”, onde escreveram as 

suas mensagens de paz direcionadas para a comunidade 

e para o mundo. 

Durante a tarde, os recém líderes da comunidade Ubuntu dinamizaram a atividade “Portão da 

Paz”, refletindo sobre o compromisso individual para a construção de uma sociedade mais 

pacífica, onde o diálogo é o fator chave para a resolução de conflitos. 

No dia 11 de maio, a equipa do Projeto de Educação para a Saúde (PES), durante a 

aula de Educação Física, avaliou o Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos do 

8.º A, com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos alimentares equilibrados e 

promover a prática do exercício físico.  
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A propósito desta efeméride, celebrada a 31 de maio, 

os alunos do 9.º ano realizaram trabalhos de grupo 

alusivos aos sistemas excretor, neuro-hormonal e 

reprodutor. Os alunos aprenderam a morfofisiologia 

destes sistemas de órgãos e foram sensibilizados para 

a adoção de estilos de vida saudáveis. O tabagismo e 

outros hábitos associados a estilos de vida pouco 

saudáveis têm um impacto muito negativo na saúde 

destes sistemas de órgãos.  

Os alunos do 9.º ano participaram numa tertúlia 

dialógica em torno das questões do bullying. O mote foi 

dado pela professora de francês através da apresentação do 

filme "Le Jour où J´ai Brûlé Mon Coeur", que retrata a história 

de um jovem de 16 anos que tenta suicidar-se ateando fogo 

a si próprio.  

A tertúlia permitiu aos alunos uma reflexão e uma partilha 

bastante interessante em torno desta problemática.  

Os alunos do 9.º ano colocaram “as mãos na 

massa” na cozinha pedagógica. Desta feita 

confecionaram e degustaram um pequeno 

almoço tradicional inglês, English Breakfast, com 

os ingredientes trazidos por eles! Todos 

contribuíram com diferentes tarefas na 

preparação desta deliciosa refeição.  

Foi, sem dúvida,  um momento de muita diversão 

e mais uma oportunidade de conhecer universos 

culturais diversificados!!!  

Em junho, os alunos do 3.º Ciclo aprenderam um pouco 

mais sobre Astronomia. Esta atividade decorreu no 

âmbito do projeto Ciência Viva, envolvendo o nosso 

parceiro Planetário do Porto. No planetário portátil, os 

alunos assistiram a simulações acerca do céu noturno, da 

utilização de telescópios e do início da Vida na Terra. 

Realizaram também um workshop de construção e 

explicação do funcionamento de um relógio de Sol. 
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No dia 14 de junho, alguns alunos do 6.º A deslocaram-se 

ao Centro Cultural de Carregal do Sal, a fim de 

participarem na sessão de Entrega de Prémios do 

Concurso Final do Projeto de Educação Financeira “No 

Poupar Está o Ganho”.  

O projeto dos nossos alunos foi um dos doze premiados. 

Este projeto desenvolveu-se em parceria com a Fundação 

Dr. António Cupertino de Miranda e a CIM Viseu Dão 

Lafões. 

Parabéns aos nossos alunos! 

No dia 13 de junho, os 

finalistas do 9.º ano 

realizaram uma viagem a 

Aveiro.  

No período da manhã, o 

Sporting Clube de Aveiro 

organizou atividades aquáticas de vela e canoagem, proporcionando aos nossos alunos 

momentos de muita diversão. 

Durante a tarde, seguiu-se a visita à Costa Nova e ao Parque Infante D. Pedro de Aveiro.  

O dia terminou com uma visita ao Fórum de Aveiro.  

Os alunos do 9.º ano visitaram a Escola Profissional de 

Carvalhais, a Escola Profissional de Vouzela e a Escola 

Secundária de São Pedro do Sul, no âmbito do seu 

programa de Orientação Escolar e Profissional. 

Ao longo do dia, os alunos tiveram a oportunidade de 

conhecer as instalações destas escolas (oficinas, salas 

de aula), e contactar com os alunos e professores 

dessas instituições. 
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Entre sorrisos e boa disposição realizou-

se a II Gala de Finalistas do 3.º Ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz 

da Trapa.  

A cerimónia de abertura foi realizada 

pelo diretor, António Martins, que 

presenteou os presentes com um 

pequeno e emocionante discurso.  

Em seguida, as diretoras de turma, Isabel 

Cardoso e Carla Paiva, proferiram 

algumas palavras dirigidas aos alunos, 

relembrando alguns momentos do seu 

percurso.  

O professor Paulo Fernandes, enquanto 

professor do 1.º Ciclo da maioria destes 

alunos, também dirigiu algumas palavras 

aos presentes.  

De seguida, através de um gesto 

simbólico, a maioria dos professores 

quiseram homenagear os alunos, 

desejando-lhes uma vida cheia de 

triunfos e muita alegria. 

Os alunos, por sua vez, também 

homenagearam as suas diretoras de 

turma, os respetivos professores e alguns 

funcionários, através de um texto 

humoristicamente recheado de ternura.  

Nesta gala, ninguém ficou de fora e o 

momento auge desta festa foi preparada 

pelos pais/encarregados de educação 

que ofereceram aos seus filhos/

educandos um poema com leitura 

partilhada e uma bela canção entoada 

numa só voz.  

A entrega dos diplomas foi realizada 

pelas mãos do diretor. Foi um momento 

emocionante, em que o contentamento 

se espelhava no rosto de alunos e 

encarregados de educação. 

A sessão contou também com o discurso 

da subdiretora do Agrupamento, Ana 

Cabral, que encerrou este momento mais 

formal.  

Seguiu-se o jantar num ambiente de 

partilha e muito entusiasmo. 

A noite terminou ao som de um DJ que 

animou pais, alunos e professores. 
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No âmbito do projeto “O mundo à nossa volta”, as 

turmas do 6.º ano foram desafiadas a viajar! 

Começou em Português, onde os alunos analisaram a 

obra “ULISSES”. De seguida, em Matemática, os alunos 

aprenderam a planificar diversos poliedros que foram 

construídos, nas disciplinas de Educação Visual, 

Educação Tecnológica e Arte em Movimento. Assim, 

surgiram diferentes cubos com as faces ilustradas, 

representando diferentes momentos da obra. 

No projeto "De mãos dadas com o 

Desporto" os alunos do 6.º ano foram 

desafiados a apoiar o Desporto 

Escolar, nomeadamente a 

modalidade de Andebol. 

Os alunos elaboraram um poema que 

depois de musicado resultou no 

HINO do Andebol do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa ("Somos lobos de 

coração" ). Em paralelo, também revelaram os seus dotes artísticos ao criarem uma linda mascote 

para o clube. Parabéns aos alunos, que mais uma vez, se mostraram muito recetivos e empenhados!! 

No último dia do 2.º período, 

realizou-se um jogo de 

andebol entre as turmas do 

6.º A e do 6.º B . 

Hino 

Nas aulas de Educação Tecnológica e de Arte em 

Movimento, os alunos do 5.º ano desenharam formas 

de alguns animais que tinham estudado em Ciências 

Naturais. 

Na disciplina de Laboratório de Ciências saíram da sala 

e foram à descoberta do mundo natural que existe na 

escola e, tal como fotógrafos experientes,  

fotografaram recantos de espécies vegetais. 

https://youtu.be/XgNLrEoS2YU
https://youtu.be/XgNLrEoS2YU
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Os alunos do 9.º ano elaboraram a Tabela Periódica dos 

Bioelementos. 

Os bioelementos são elementos químicos essenciais à vida, 

cuja importância é inquestionável. A sua percentagem no 

corpo humano é muito variável, sendo todos essenciais 

para o nosso equilíbrio e saúde física e emocional. 

O produto final deste trabalho foi exposto no átrio da 

escola sede, onde se encontram os códigos QR de acesso 

às pesquisas dos alunos, alojadas num site criado por eles. 

Os alunos também construíram sólidos, utilizando 

materiais reciclados e outros em impressão 3D, cujo 

volume é proporcional à percentagem de cada 

bioelemento no nosso organismo e, elaboraram um 

acróstico em torno da palavra bioelemento. 

O desenvolvimento deste trabalho colaborativo abrangeu 

várias áreas disciplinares (Físico-Química, Matemática, TIC, Ciências Naturais, Inglês, Português e Francês), 

possibilitando cruzar saberes e conhecimentos relacionados com o quotidiano dos alunos. 

https://sites.google.com/aesct.pt/tabela-periodica-da-vida/ 

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. Conseguir resolver os problemas propostos é sempre uma conquista 

pessoal muito recompensadora. 

 

O Agrupamento participou em quatro 

categorias:  

Mini-escolar (4.º ano) 

1.º - Diogo Correia (EBI C) 

2305.º a nível nacional em 3694 participantes  

 

Escolar (5.º e 6.º anos) 

1.º - Simão Martins (6.º A) 

342.º a nível nacional em 8639 participantes 

 

Benjamim (7.º e 8.º anos) 

1.º - Henrique Gomes (8.º B) 

901.º a nível nacional em 4704 participantes 

 

Cadete (9.º ano). 

1.º - Eva Vasconcelos (9.º A)  

310.º a nível nacional em 1188 participantes 

https://sites.google.com/aesct.pt/tabela-periodica-da-vida/
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Este ano comemoraram-se 48 anos de liberdade.  

Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, estalou uma revolução que 

derrubou o Estado Novo (ditadura) com o objetivo de implantar a 

democracia. Esta data representou uma viragem decisiva na História de 

Portugal e abriu caminho a mudanças muito profundas na vida dos 

portugueses.  

A revolução foi saudada nas ruas com grandes manifestações de alegria 

e entusiasmo, porque há muito que a população ansiava pela liberdade.  

Graças à revolução, hoje somos livres! Na nossa escola, 

prezamos este valioso tesouro, que é a liberdade. Assim, 

a data foi celebrada com conversas em casa com os avós 

acerca das vivências de abril, canções da liberdade na 

Rádio Escola, vídeos da revolução, exposições na 

biblioteca, e, claro, cravos.  

O Agrupamento esteve presente na fase intermunicipal 

da CIM Viseu Dão Lafões do Concurso Nacional de 

Leitura, que decorreu na Biblioteca Municipal de Castro 

Daire. Apesar do Agrupamento não ter continuado para 

a fase final, ficaram as leituras, as partilhas e todos os 

alunos estão de parabéns pela sua participação. 

Os alunos dos 1.º e 2.º Ciclos realizaram pequenas 

lembranças para o dia da mãe, de maneira a 

valorizarem a sua importância, demonstrando, assim, o 

seu afeto, carinho e amor pela mãe.  

No âmbito do projeto DICA – Partir à descoberta – Tu és importante para a 

comunidade, os alunos do 5.º ano desenvolveram os projetos: 

“Animais, nossos amigos” e” Bem-estar Animal – Viver Feliz”. 

 

Vídeo Vídeo 

https://youtu.be/E5mHhzNFX5w
https://youtu.be/E5mHhzNFX5w
https://youtu.be/lWnNb-6VrMA
https://youtu.be/lWnNb-6VrMA
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Este projeto é dinamizado pela Associação Nacional de 

Professores de Educação Visual e Tecnológica, pelo 

Torrance Center Portugal – Associação Científico-

Pedagógica e pela Escolíadas – Associação Recreativa e 

Cultural.  

O projeto tem o objetivo incentivar o desenvolvimento 

de processos criativos que promovam o pensamento 

crítico, o conhecimento e a valorização de 

aprendizagens desencadeadas no âmbito de projetos de 

integração curricular que, consoante o seu escalão, serão 

confrontados com DESAFIOS que impliquem ações de 

intervenção na COMUNIDADE, com ideias e soluções 

originais. 

A apresentação/divulgação dos produtos finais, com a 

demonstração das várias etapas do processo de 

realização do projeto, apela à utilização de tecnologias 

de produção multimédia, tais como apresentações 

interativas, videoclips e vídeo reportagens, consoante o 

seu escalão. 

O Agrupamento concorreu com 3 equipas: 

 no 1.º escalão: alunos do 1.º Ciclo, com o desafio – A 

GRANDE AVENTURA “Estrelas do Amanhã”. A 

equipa “Os serranos”, composta pelos alunos da EB1 

de Manhouce, criou e apresentou uma história 

sobre uma criatura imaginária, a “Serranita”, que 

partiu à descoberta da comunidade e das tradições 

e património de Manhouce.  

 no 3.º escalão: alunos do 3.º Ciclo - 8.º ano, com o 

desafio – A AÇÃO É O CORAÇÃO DO PROJETO 

“Transformar o mundo num lugar melhor”, onde 

os alunos quiseram alertar a comunidade para a 

problemática da poluição dos oceanos com o 

plástico, através do tema “do lixo à escultura”, a 

pintura de um mural e a realização da escultura de 

um polvo com plásticos reutilizados. 

 3.º escalão: alunos do 3.º Ciclo - 9.º ano com o 

desafio – A AÇÃO É O CORAÇÃO DO PROJETO 

“Transformar o mundo num lugar melhor”, onde 

os alunos quiseram dar voz a um flagelo da nossa 

sociedade – a violência doméstica , através do tema 

“o silêncio mata” e de diversas atividades (sarau 

solidário, realização de exposições de pinturas para 

venda, entre outras).  

 

 

 

 

 

As equipas do 8.º ano (TT-cassos) e do 9.º ano 

(Agre-doces.com), ficaram entre as três 

finalistas selecionadas para o seu escalão e, 

estiveram presentes no Encontro Nacional 

DICA, no dia 14 de junho, na Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa, para defender os seus 

projetos. Vídeo 

Vídeo 

Vídeo 

No âmbito do projeto Andebol4kids, da 

responsabilidade do grupo de 

Educação Física, os alunos do 1.º Ciclo 

participaram no Encontro 

Interconcelhio, juntamente com os 

Agrupamentos de Escolas de Oliveira de 

Frades e Vouzela, tendo obtido o 

primeiro lugar da classificação em 

masculinos e femininos. Em função 

dessa classificação, disputaram o 

Encontro Distrital que teve lugar em 

Castro Daire, juntamente com todos os 

outros Agrupamentos apurados.  

https://youtu.be/i-5Mwd1zGKM
https://youtu.be/i-5Mwd1zGKM
https://youtu.be/sH67-OV1wYc
https://youtu.be/sH67-OV1wYc
https://youtu.be/QvMhXOGwZaI
https://youtu.be/QvMhXOGwZaI
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Durante quatro dias foram muitas as atividades realizadas: 

Construção de um cesto da Páscoa a partir de pacotes de leite; 

Jogos de tabuleiro; 

Confeção de bolachas de manteiga; 

Pedipaper; 

Cinema e pipocas: “A espada é Lei”; 

Caça aos ovos; 

Karaoke. 

Agradecemos às enfermeiras 

Teresa e Fátima que também 

dinamizaram atividades muito 

importantes sobre amizade. 

O Eco-Escolas é um programa internacional, 

desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE 

(Associação Bandeira Azul da Europa) e pretende 

encorajar ações e reconhecer o trabalho de 

qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

A ABAE realizou, mais uma vez, o reconhecimento 

do Agrupamento como uma Eco-Escola, atribuindo 

a Bandeira Verde (galardão das Eco-Escolas) e um 

certificado que destaca a escola por boas práticas 

ambientais. Este galardão traduz o reconhecimento das atividades 

realizadas, no ano letivo 2020/2021, 

com vista à Educação Ambiental e a 

tornar mais sustentável o quotidiano 

de toda a comunidade educativa. 

Este ano letivo, a equipa direcionou 

as atividades para dar respostas às 

necessidades de melhoria atuais, 

participando ainda, no projeto 

"Muros com Vida" e “EcoLápis”, entre 

outros. 
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O GAAF desenvolveu uma ação de informação sobre os percursos formativos mais 

adequados às necessidades e caraterísticas dos educandos e oferta educativa/formativa a 

nível nacional e local.  

  

Escutar e partilhar 

opiniões sobre a 

importância do 

futuro da 

educação e dos 

percursos 

formativos dos 

alunos.  

No âmbito do protocolo com a 

Deco Jovem, a Dr.ª Cristina 

Teixeira (Técnica da Deco Jovem) 

trabalhou com os alunos 

questões ambientais relacionadas 

com o desperdício de água, a 

produção excessiva de resíduos, o 

consumo excessivo de energia e a 

poluição associada à mobilidade 

que contribuem diretamente para 

a situação preocupante das 

alterações climáticas. Foram ainda apresentadas algumas dicas e sugestões que os alunos podem adotar para 

diminuírem a sua pegada ecológica.   
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"Irmão" é um abraço 

Do tamanho do mundo, 

Um amigo eterno, 

Um lar fiel, que não o abandona, 

Uma mão pronta a ajudar, 

quando dela precisar. 

 

"Irmão" (lembram-se, vocês aí, 

 Almas perdidas?) 

"Irmão" é o contrário de solidão! 

 

"Irmão" é um tipo de paixão, 

não o amor flamejante, mas sim um astro cintilante. 

É amar e ser amado, sem nunca sequer ter duvidado... 

Eva, 7.° A 

 

"Irmão" é um amigo, 

Sempre contigo, 

Um sentimento de proteção, 

Um cofre bem guardado, 

Um coração bem atento, 

Preparado para amar e ser amado! 

 

"Irmão" (lembram-se, voçês aí,  

seres perdidos ?) 

"Irmão" é o nosso guia, o nosso mapa! 

 

"Irmão" é o medo derrotado, 

Não o medo perseguido, encontrado, 

É a vida partilhada, a diversão encontrada.  

Lara Lopes, 7.° A 

 

 

Causas e estratégias de prevenção para esta problemática.  
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Irmão é confiar, 

Sempre que preciso, ele vem ajudar. 

Para mim, irmão é emoção! 

Que está sempre no meu coração. 

Irmão é o oposto de solidão. 

 

Quando eu estou sozinho, ele dá-me a mão. 

É um tempo importante e precioso 

E temos que aproveitá-lo com muito gosto. 

 

Irmão é amar e ser amado. 

Irmão está comigo, em todo o lado.  

Irmão é ajudar nos maus momentos e criar bons momentos.  

Isaac Nunes, 7.° A 

 

Quando o outro nasce, 

Ficamos logo “Irmãos”. 

 

“Irmãos” é uma mão 

Que nos segura e apoia. 

Uma pessoa em que podemos confiar, 

E sempre agraciar. 

Uma alma bondosa e genuína 

Que nos ergue, quando caímos. 

 

“Irmãos” (recordam-se vocês aí, 

Dos velhos tempos?) 

“Irmãos” é a bússola, que nos orienta. 

 

“Irmãos” não são aqueles que não cometem erros, 

São aqueles que aprendem com eles. 

“Irmãos” são aqueles que se ajudam. 

 

“Irmãos” são tempos bem passados. 

“Irmãos” lidam uns com os outros 

Ajudando-se, partilhando sentimentos. 

Um tempo de ouro e amadurecimento. 

“Irmãos” vão ser, já são uma boa amizade! 

Samuel Lima, 7.° A 

 

"Pai" é quem cria 

É quem cuida, 

É quem nos faz rir quando estamos tristes, 

"Pai" é quem ensina e ajuda, 

Quem nos levanta, 

Quando estamos sem forças! 

 

"Pai" (vocês aí, recordam-se 

 dos bons tempos?) 

"Pai" é um anjo da guarda. 

 

"Pai" é um guia, 

Que nos ajuda, nos caminhos mais difíceis. 

"Pai" é mais que um pai, é também um amigo! 

Gabriel, 7.° A 

Mal eu nasci, 

Eu já podia dizer "Pai". 

 

"Pai" é um amigo na família, 

O herói dos seus filhos, 

Por isso, cada "Pai" é um herói,  

E não só...  

É uma pessoa que nos ama, 

Mais que tudo na vida! 

 

Com ele partilhamos tudo... 

Segredos e muito mais. 

Palavras sábias e culturais. 

 

"Pai" conta histórias, 

Da sua Infância, sem esquecer a adolescência, 

Partilha sentimentos praticados, 

 

E os maus sentimentos foram derrotados! 

Tomás Correia, 7.° A 



Av. S. Mamede do Baroso, n.º 112 

- Eiras 

3660-255 Santa Cruz da Trapa 

 

Tel: (+351) 232700050 

e-mail: nic@aesct.pt 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE SANTA CRUZ DA TRAPA 

Boletim da TRAPA 

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 

de Santa Cruz da Trapa está quase a terminar o 

seu segundo ano de trabalho. 

O Centro abrange os concelhos de São Pedro do 

Sul, Vouzela e Oliveira de Frades, onde procura 

fomentar a formação dos adultos e contribuir 

para a melhoria das suas qualificações. 

Ao longo deste ano letivo foram certificadas, com o 9.º Ano ou o 12.º Ano, em 

processos de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), mais de 40 

adultos que, desta forma, viram 

aumentadas as suas qualificações 

escolares. Parabéns a todos eles.  

Este ano o Centro Qualifica esteve presente, 

com um stand, nas Festas da Cidade em São 

Pedro do Sul, onde foi possível divulgar este 

serviço junto da população e sensibilizar 

para a importância da melhoria das 

qualificações para um melhor futuro.  

“Mãe” é mais que um membro da família, 

A pessoa que mais me ajuda, 

É a figura mais importante para mim. 

É um ser cheio de amor e carinho, 

A quem devemos respeitar, 

Um coração sempre a pulsar! 

 

“Mãe” (recordam-se, vocês aí, 

Almas perdidas?). 

“Mãe” é uma guerreira! 

 

“Mãe” luta sem parar, 

É a minha deusa protetora, 

Sempre pronta a acarinhar. 

David Almeida, 7.° A 

Mãe, minha mãe querida, 

Você é uma mulher exemplar, 

Dedicada e sabida! 

Você me deu a vida, 

Com seus cuidados me sinto 

Uma pessoa protegida. 

 

Você é um ser especial 

Que transmite confiança, 

Em qualquer circunstância. 

 

Obrigada, por seres tão atenciosa e 

querida, 

Dedicada e carinhosa 

Sou-te eternamente agradecida. 

Jéssica Ferreira, 7.° A 


