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Caminhamos a passos largos para o final 

do ano de 2022, época de fazer balanços 

de um ano intenso e de mudanças.  

Ao longo deste ano, foi possível aos 

poucos voltarmos à normalidade que 

estávamos habituados, antes da Covid-19, 

onde os sorrisos estavam escondidos atrás 

de máscaras e onde os afetos apenas 

podiam ser para os mais próximos. 

Passámos por bons e maus momentos, 

mas todos eles nos fazem aprender, 

crescer e ser fortes e resilientes para o que 

estará para vir. 

Todos os dias somos bombardeados com 

informações menos positivas, das subidas 

dos preços, da guerra, mas é nesta altura 

do ano em que tentamos não lembrar 

destas situações para dar lugar à 

proximidade, aos afetos, à união e reunião 

familiar, à amizade e à partilha. 

É tempo de estar presente na sua 

plenitude, das risadas à mesa, de recordar 

memórias e de criar novas memórias e 

fazer de pequenos momentos, grandes 

momentos. 

Enquanto escrevia este texto, perguntei 

aos alunos presentes nas atividades de 

Natal da escola o significado de Natal. É 

aos olhos das crianças que vemos o 

verdadeiro sentido do Natal, são 

pequenas coisas que podem fazer a 

diferença, e um simples sorriso e abraço 

faz a diferença. 

Natal é amor. (Salvador Costa 3.º ano). 

Natal é união, porque une as famílias. 

(Constança Gomes Santos 1.º ano). 

Natal é estar com a família. (Áurea Gomes 

Teixeira 1.º ano). 

Natal é alegria. (Dinis Abreu 3.º ano). 

Em meu nome e em nome do 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 

Trapa desejo a toda a comunidade 

educativa um Santo e Próspero Feliz Natal, 

e um ano de 2023 feliz e renovado de 

esperança. 

Animadora sociocultural Inês Alves Marques   

A importância do leite na alimentação saudável.  
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A vivência desta temática permitiu importantes diálogos sobre sistemas de 

alimentação sustentáveis e contribuiu para sensibilizar as crianças para uma 

alimentação saudável, particularmente para o consumo diário de fruta como 

fonte de nutrientes importantes para prevenir doenças e garantir a saúde do 

organismo.  

Com a colaboração dos pais, os alunos do jardim de infância e do 1.º ciclo fizeram uma «Lancheira Saudável». Num 

prato de papel, com muita imaginação e usando frutas, gelatina e cereais, construíram figuras engraçadas, saborosas e 

muito saudáveis que partilharam com os colegas. 

   Vídeo 

https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/Dia-da-Alimentacao-EBI-2022.mp4
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/Dia-da-Alimentacao-EBI-2022.mp4
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Foi um dia muito divertido repleto de alegria, 

conhecimento, brincadeira e imaginação! 

De manhã tivemos a experiência do vulcão com o 

professor Amílcar. 

À tarde andamos com as máscaras de abóbora e de 

morcego (meninos) e com os chapéus de bruxa (meninas) 

para ficarmos muito assustadores. A sala também ficou 

assustadora com as abóboras iluminadas. 

Com estes e outros adereços, fizemos a dramatização da 

história “A Abóbora Gigante”, e para afastarmos os medos 

cantamos e dançamos, pregamos sustos, fizemos travessuras e depois com um pouco de magia apareceram as 

doçuras. Estavam boas, mas só se come em dias especiais.  

UM SONHO… UMA REALIDADE!... 

Foi verdade!…. Aconteceu na Jardim de Infância de Sta. Cruz da Trapa, no 

dia 11 de novembro de 2022, numa ensolarada tarde de Outono, com a 

qual o S. Pedro nos presenteou. 

O espaço exterior da escola, emoldurado por uma linda paisagem, 

preparava-se para uma fascinante surpresa... 

Enquanto umas crianças brincavam, outras atarefadas, preparavam o 

cenário para a realização do tradicional magusto de S. Martinho.  

Quando todos expressavam uma alegria sedutora, com sorrisos rasgados, 

eis que se aproxima da escola, um “Mendigo”, devidamente caraterizado, 

que se junta com as crianças, deixando-as perplexas com o que estava a 

acontecer. De seguida, surge montado numa linda e majestosa égua um cavaleiro, experiente, trajando uma capa 

(Continua na página 5) 

Não faltaram as saborosas castanhas assadas, nem os doces regados com 

sumos deliciosos. A tradição perpetuou-se e a alegria foi contagiante! 
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vermelha, um 

capacete romano e 

empunhando uma 

espada. Por 

momentos, fez-se 

silêncio, as crianças 

pareciam não querer 

acreditar no que 

estava a acontecer, 

ficando surpreendidas 

com o que viam. Entre 

fortes emoções, o “S. 

Martinho” aproxima-

se e, numa atitude de solidariedade, partilha a sua capa 

com o “Mendigo” e atira rebuçados para o meio das 

crianças. Num gesto simbólico foram distribuídas pela 

assistência fitas vermelhas onde se podia ler ”Partilhar…”, 

como que a retratar um dos momentos mais 

significativos da lenda, a partilha da capa.  

Enquanto se degustavam as deliciosas castanhas, as 

crianças, montavam e faziam um miminho à imponente e 

dócil égua, tendo, assim, as mesmas, oportunidade de 

vivenciarem uma inesquecível experiência. Num 

contexto de grande motivação e alegria e tendo em 

conta o relacionamento sedutor dos cavalos, as crianças 

deram os primeiros passos na tentativa de aprender a 

conquistar a amizade e a confiança de um lindo animal. 

Já no final, houve ainda tempo para se proceder à 

habitual “enfarruscadela” de rostos, revelando-se, desta 

forma, a atividade, uma excelente estratégia de 

aprendizagem, permitindo estreitar laços entre a escola e 

comunidade.   

(Continuação da página 4) 

Objetivando substituir a atividade, “Dia do Pijama”, o 

Jardim de Infância de Sta. Cruz da Trapa propôs-se 

desenvolver uma experiência educativa e lúdica 

contextualizada no projeto “Caça Sonhos” . 

A iniciativa permitiu ir ao encontro dos objetivos 

estabelecidos e uma vivência mais valorativa da 

temática mencionada, bem como, preconizar o bem-

estar da criança e os seus direitos fundamentais. Neste 

contexto, pais e filhos num ambiente privilegiado de 

proximidade entre Escola e Família deram largas à sua 

imaginação e criaram verdadeiras “obras de arte”, 

fomentando, deste modo, sinergias impulsionadoras e 

potencializadoras de processos participativos e de 

cidadania.

Foi um dia divertido que promoveu a escola de valores, 

permitindo que as crianças aprendessem a partilhar e a viver a 

solidariedade. 
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No dia 16 de dezembro realizou-se um convívio / 

Festa de Natal. As crianças apresentaram danças de 

roda e coreografadas, canções com mímica e poesia, 

desempenhando muito bem os seus papéis, e as 

suas mães vestidas a rigor de “Mães Natal” 

abrilhantaram o evento com uma dança 

coreografada: “Pinheirinho”… estavam tão lindas!  

Continuando este convívio repleto de magia e 

alegria entre todos os intervenientes, as crianças 

chamaram com quanta força tinham o Pai Natal, e 

eis que ele chega finalmente com a sua ternura e simpatia 

para encher os seus corações. Depois de se certificar de 

que todos se tinham portado bem, distribuiu as tão 

esperadas/desejadas prendinhas oferecidas pela Junta de 

freguesia de Serrazes.  

No final foi organizado um lanche preparado pelos pais e 

um convívio entre todos os intervenientes.  

Foi com imensa alegria e entusiasmo que as 

crianças vieram para a escola vestidas com o seu 

pijama e assim passaram o dia.  

Com inspiração no livro “O Ladrão de Girassóis”, 

cada criança elaborou o seu girassol em papel, para 

acompanhar duas sementes da flor verdadeira e a 

seguinte mensagem para as crianças levarem para 

casa: “Sementes para espalhar a alegria na tua 

escola, em tua casa e no coração de muita gente”. 

Por fim, e como a missão Pijama tem a sua 

componente solidária, foram recolhidas as moedas 

das Casas do Pijama, doadas pelas famílias, para 

ajudar as crianças que mais necessitam.  
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Os alunos do 6.º ano criaram rostos humanos… COM ALIMENTOS! 

Os alunos do 9.º ano elaboraram cartazes digitais relativos à promoção de uma 

alimentação sustentável assente nos pilares da estratégia “Farm to Fork”.  

  Vídeo 

https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/DIA-MUNDIAL-DA-ALIMENTACAO-6ano.mp4
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/DIA-MUNDIAL-DA-ALIMENTACAO-6ano.mp4
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A celebração da tradição de origem celta “Halloween” já faz 

parte da tradição académica portuguesa. Nas escolas do país, 

esta efeméride é assinalada e comemorada de norte a sul. Os 

professores de inglês são os principais promotores, mas os 

professores dos restantes grupos também começam a ter 

uma participação mais visível. 

Este ano, os alunos foram 

desafiados a construírem lanternas 

para a noite do “Trick-or-Treat”. 

Procurou-se alertar os alunos e 

famílias para a necessidade de 

terem uma maior consciência 

ambiental, daí o termo Re-

Halloweening. Os alunos, 

encarregados de educação e 

familiares foram 

convidados a partilhar ideias e dar asas à 

imaginação para reutilizarem materiais, 

posteriormente passíveis de reciclagem, e 

darem corpo a lanternas 

maravilhosamente “spooky”.  

Um grupo de quatro alunos do 2.º ciclo, munido de 

um espírito de solidariedade e voluntariado, 

percorreram algumas ruas da vila de Santa Cruz da 

Trapa para recolherem os donativos.  

A população associou-se à iniciativa com a sua 

generosidade. No rosto e coração dos voluntários 

esteve presente a vontade de ajudar o próximo e a 

solidariedade intergeracional.  

Vídeo 

Na semana de 1 a 4 de novembro, os alunos comemoraram o Bonfire 

night, também conhecido como Guy Fawkes Day, que relembra a 

tentativa falhada de explosão do Parlamento Inglês e o assassinato do Rei 

James I. 

Os alunos do 2.º ciclo realizaram fantoches dos vários personagens 

intervenientes no Gunpowder Plot e foguetes que aludem aos fogos de 

artifício que iluminam os céus do Reino Unido nessa noite.  

Os alunos do 3.º ciclo realizaram várias atividades alusivas ao tema. Os 

alunos do 8.º A realizaram, ainda, um podcast. 

  Podcast 

https://youtu.be/GVRrvYdF2Sw
https://youtu.be/GVRrvYdF2Sw
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/11/Podcast-Guy-Fawkes.mp3
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/11/Podcast-Guy-Fawkes.mp3
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De forma próxima, intimista e humanizadora, o ator Pedro Barroso dinamizou um workshop para os 

alunos do 9.º ano, partilhando um pouco da sua história de vida e o seu percurso profissional, 

reforçando a importância das escolhas. 

A atividade foi 

dinamizada no Cine 

Teatro de São Pedro 

do Sul, através da parceria realizada 

com o CLDS 4G de São Pedro do Sul, 

estando integrada nas atividades do 

Programa de Orientação Escolar e 

Profissional.  

Dário Gomes e Susana Oliveira 

No dia 16 de 

novembro, a 

tertúlia foi 

destinada aos 

docentes e 

contou com a 

presença da Dra. Cátia Rodrigues, 

Psicóloga do Centro Social e 

Paroquial de S. José - Viseu.  

Com base na leitura do 

documento "Avaliação da saúde 

dos professores portugueses: o questionário de saúde docente", da revista da Associação Portuguesa de Psicologia, os 

docentes manifestaram as suas preocupações e dificuldades inerentes ao exercício da profissão tendo em conta o seu 

bem-estar emocional. 

No final, a Dra. Cátia 

Rodrigues abordou algumas 

estratégias de saúde mental e 

sensibilizou os docentes para 

a importância das questões 

do bem-estar e da saúde 

mental, para o exercício da 

profissão. 

No dia 28 de outubro 

dinamizámos uma tertúlia literária 

dialógica com base na fábula "O 

Leão e o Rato". 

Através desta ação educativa de 

sucesso pretende-se desenvolver 

junto dos alunos um sentido mais 

critico perante o mundo que os 

rodeia.  
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Ana Catarina 

Silva  

Fábio 

Almeida 

Gabriela 

Almeida 

 

Marta 

Martins 

António 

João 

 
Luana Almeida 

 
Diogo Bastos 

 Eva 

Vasconcelos 

Maria 

Gomes 
Catarina 

Gomes 

 
Gabriela 

Almeida 

Gustavo 

Nogueira 

Leonor 

Batista 

Mariana 

Almeida 

Leonor 

Dias 

Os vencedores da Turma do Ano 

2021/2022 tiveram como prémio uma 

ida ao cinema ao Palácio do Gelo, em 

Viseu, para visualização do filme AVATAR, no dia 21 de dezembro de 2022. 

Para este grupo foi uma experiência memorável, que nunca esquecerão. 
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Tornar a ciência acessível a todos os alunos do 

agrupamento, proporcionando atividades de 

descoberta científica e divulgando a Ciência e o 

método científico. 

Ao longo do primeiro 

período foram várias as 

ações dinamizadas no 

âmbito do projeto 

Ciência Viva.  

Celebrou-se a Semana 

Mundial do Espaço, com 

lançamento de foguetões químicos, planetário portátil, observação das manchas solares e 

simulação dos movimentos do planeta Terra. 

Nas turmas do pré-escolar, as crianças viram vulcões e aprenderam um pouco mais acerca da 

evolução da vida no nosso planeta. 

Nas turmas do primeiro ciclo, os alunos aprenderam acerca dos nutrientes, amido e açúcar, 

presentes nos alimentos, investigaram os trabalhos de Arquimedes e a flutuação dos 

materiais, estudaram os sons e a sua origem, construindo um xilofone de 

água. 

Também, ao longo de todo o período, 

os alunos do 1.º ciclo realizaram 

atividades relacionadas com a 

programação e robótica, explorando as 

tecnologias digitais. 

Os professores Amílcar Sarmento, 

Isabel Cardoso e Manuel Correia 

agradecem aos alunos e professores 

das turmas todo o apoio e carinho com 

que sempre os recebem nas suas salas 

de aula. 

Os alunos do 1.º ano da EBI, a turma do 

5.º B e os seus familiares foram 

recebidos na biblioteca no dia que 

marcou o início do seu percurso escolar 

na escola sede, 16 de setembro de 

2022.  

Todos ficaram a conhecer as pessoas, o 

espaço, os recursos (livros, revistas, 

filmes, jogos e computadores) e as 

regras de funcionamento. 

A professora bibliotecária, Lurdes Figueiredo, falou sobre a importância da biblioteca e da leitura, e convidou os pais, 

os filhos e os professores a participarem numa sessão de animação da leitura. 
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Entre os dias 4 e 12 de outubro, 

celebrou-se o Espaço e a 

exploração espacial. 

Os alunos dos 1.º e 2.º anos 

puderam aprender como se 

lança um foguete, enquanto os 

colegas dos 3.º e 4.º anos 

ficaram a conhecer melhor o 

céu noturno, as fases da Lua e as 

estações do ano, com o apoio 

do Planetário do Porto. 

Os alunos do 2.º ciclo divertiram

-se assistindo à atuação dos 

colegas do 9.º A, com a 

dramatização da História Breve 

da Lua, de António Gedeão, e 

assim ficaram a perceber um pouco melhor em que 

consistem as fases/faces da Lua. 

Os professores do 3.º ciclo envolveram as suas turmas em 

diversas atividades alusivas a esta efeméride mundial: a 

comida espacial e treino dos astronautas, foram 

vivenciados pelos alunos do 7.º ano; as escalas e 

distâncias no Sistema Solar, a exploração do filme 

“Elementos Secretos” e a  palestra “Lua - Biblioteca do 

Espaço” permitiram consolidar os conhecimentos dos 

alunos do 8.º ano; a rapidez da rotação dos planetas  do 

Sistema Solar e o empreendedorismo de Elon Musk 

foram objeto de estudo dos alunos do 9.º ano. 

Houve ainda tempo para “10 minutos de leituras 

espaciais”, na qual se exploraram livros e revistas com 

artigos sobre a temática, com o apoio da BECRE. 

A docente: Isabel Cardoso 

  Vídeo 

No dia 8 de novembro, o agrupamento promoveu um intercâmbio com 

profissionais de uma escola francesa – Le Silence des Justes – em Paris.  

Foi um momento 

de salutar partilha 

que permitiu dar a 

conhecer a 

realidade das 

escolas portuguesas 

e em particular do nosso agrupamento, tendo sido realçados os 

desafios enfrentados e as melhorias alcançadas. 

A educação inclusiva tem contribuído para derrubar barreiras nas 

escolas portuguesas, sendo a sala de aula um ambiente prioritário 

para o seu desenvolvimento, combatendo-se deste modo a 

exclusão dos alunos mais vulneráveis e em situação de risco. Neste 

desiderato, a aplicação dos três níveis de intervenção de medidas 

(universais, seletivas e adicionais) e das adaptações ao processo de 

avaliação (interna e externa) tem sido crucial para os alunos 

alcançarem sucesso educativo. A EMAEI tem desempenhado, por 

sua vez, um papel fundamental na sensibilização de toda a 

comunidade educativa para a educação inclusiva, cabendo-lhe 

propor, acompanhar, monitorizar e avaliar as medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão aplicadas a cada aluno. 

Estamos convictos que estamos no bom caminho, sendo as nossas 

boas práticas merecedoras de replicação.  

"A Inclusão acontece quando…  Se aprende com as diferenças e não com as igualdades".  Paulo Freire 

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul levou 

a efeito, no dia 12 de novembro, a IV Gala do 

Desporto, tendo o AESCT sido reconhecido 

pelo trabalho que desenvolve ao nível do 

Desporto Escolar. 

https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/Semana-Mundial-do-Espaco-2022.mp4
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/10/Semana-Mundial-do-Espaco-2022.mp4
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 Vídeo 

A partir do tema do Mês Internacional da Biblioteca Escolar “Leituras 

para a paz e harmonia globais”, os alunos do 7.º ano escreverem as 

biografias de personalidades que se destacaram pelos direitos 

humanos. 

No dia 28 de outubro, os alunos do 9.º ano 

e do 1.º Ciclo participaram nas Leituras 

Emparelhadas. 

Os alunos do 9.º ano preparam a leitura dos 

livros "A História de Um Homem Calado" e 

"O meu vizinho é um cão" que abordam as 

relações interpessoais e a aceitação das 

diferenças do outro. 

Feitas as leituras, os mais velhos orientaram 

os mais novos num pequeno workshop de 

artes plásticas inspirado nas ilustrações e 

mensagens dos livros. 

No dia 24 de outubro, os alunos do 8.º ano realizaram uma tertúlia 

dialógica, na biblioteca, sobre o excerto “Os rebentos do 

umbuzeiro” do livro “Deixa-me que te conte” de Jorge Bucay. 

Esta iniciativa proporcionou a criação de um ambiente dialógico de 

aprendizagem, 

onde todos 

puderam 

desfrutar, 

aprender, 

descobrir e 

partilhar as 

suas ideias. 

https://youtu.be/9F-GM5chEpw
https://youtu.be/9F-GM5chEpw
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José Saramago (1922 - 2010) fez 

das letras a sua enxada, falou 

dos trabalhadores para os 

trabalhadores, ficcionou a 

realidade enquanto desenhava 

a alma humana nos seus livros. 

Foi Nobel da Literatura. 

José de Sousa Saramago, nasceu 

em 16 de Novembro de 1922, na 

Azinhaga do Ribatejo, Santarém. 

Em 1998 recebeu o Prémio 

Nobel da Literatura, como 

reconhecimento de uma obra 

literária traduzida em mais de 

trinta línguas. 

Foi funcionário público, escritor, 

ensaísta, jornalista; chegou a 

subdiretor do jornal Diário de 

Noticias e com a Literatura 

contribuiu na busca de sentido 

para o mundo e para as coisas. 

https://ensina.rtp.pt/artigo/jose-

saramago-biografia-do-escritor-

da-nova-escrita/ 

De 21 a 24 de novembro, celebrou-

se mais uma semana da Cultura 

Científica, em homenagem ao 

pedagogo/poeta/cientista Rómulo 

de Carvalho/ António Gedeão.  

Os alunos do 1.º ciclo da EBI 

aprenderam um pouco mais sobre 

Arquimedes, as suas máquinas 

simples e a impulsão. 

Os alunos do 8.º ano realizaram 

uma tertúlia dialógica em torno do poema "Lágrima de preta", ouvindo e 

explorando também as versões musicais do mesmo. Posteriormente, as salas de 

aula dos alunos do 2.º ciclo foram "invadidas" por declamadores/cientistas: os 

seus colegas do 8.º ano, que lhes deram a conhecer o poema. 

Os alunos do 7.º ano realizaram uma tertúlia dialógica científica, em parceria 

com a disciplina de Físico-Química, na qual leram a obra "Grandes inventores: 

Arquimedes, o génio distraído!". 

Os alunos do 9.º ano assistiram a uma palestra sobre Alimentação Saudável, em 

parceria com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, após o que investigaram 

os nutrientes existentes em alguns alimentos realizando ensaios químicos de 

análise. 

Foi com muita alegria e curiosidade que todos vivemos esta semana, celebrando 

a Ciência. 

“Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter 

o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós.”  

Maria Teresa Mantoan 

Com o objetivo de reforçar a importância da inclusão e do respeito pelas 

diferenças no ambiente escolar, o Núcleo de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão 

(NAAI) dinamizou a "Semana da Diversidade e Inclusão", de 2 a 9 de dezembro. 

Na biblioteca esteve patente a exposição "Olhares e 

Modos de Ver a Diferença", acompanhada de várias 

citações sobre "Diversidade" e "Inclusão". 
  Vídeo 

 

https://ensina.rtp.pt/artigo/jose-saramago-biografia-do-escritor-da-nova-escrita/
https://ensina.rtp.pt/artigo/jose-saramago-biografia-do-escritor-da-nova-escrita/
https://ensina.rtp.pt/artigo/jose-saramago-biografia-do-escritor-da-nova-escrita/
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/12/inclusao.mp4
https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/12/inclusao.mp4
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De 5 a 9 de dezembro, o clube Ubuntu do Agrupamento dinamizou 

diversas iniciativas dentro e fora da escola. 

Face às constantes violações e atentados contra os direitos 

consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

alunos do clube Ubuntu decidiram dar o seu contributo na 

sensibilização e reflexão sobre este tema, organizando uma semana 

de atividades que contou com a realização de uma exposição 

intitulada de "Livres e Iguais"; a visualização de um filme "O rapaz do 

pijama às riscas" e um world café - Os Direitos Humanos dinamizado 

na Escola Profissional de Carvalhais.  

O grupo feminino de Andebol4kids do Agrupamento de 

Escolas de Santa Cruz da Trapa, orientado pelo professor Carlos 

Pires, participou, no dia 26 de novembro, numa ação conjunta 

com a Academia de Andebol de São Pedro do Sul, na qual 

realizaram jogos e outras atividades. 

É de realçar a participação e o envolvimento dos pais e 

encarregados de educação das alunas, colaborando com a 

escola para a promoção da prática desportiva, deslocando-se à 

escola num sábado de manhã onde reinou a boa disposição e 

o convívio entre todos.  

No dia 16 de dezembro, a comunidade escolar reuniu-se na escola-sede, a fim de festejar o Natal.  

Após um interregno forçado, a comunidade educativa acolheu de forma muito marcante as participações de alunos de 

todos os ciclos de ensino: do pré-escolar até ao 3.º ciclo e a participação de pais, assistentes operacionais e professores. 

Foi uma verdadeira festa, onde todos celebraram não só esta época festiva, mas a alegria de estarmos juntos. 

A todos os que colaboraram um bem haja e um SANTO E FELIZ NATAL para todos! 

A professora: Marina Mendonça 

(Continua na página 16) 
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(Continuação da página 15) 
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No dia 12 de setembro, Sara Silva, psicóloga da Casa Qui, foi a responsável pela dinamização da ação que captou a 

atenção dos docentes e dos assistentes operacionais, através de 

metodologias ativas e participativas. 

A ação pretendeu capacitar os profissionais da educação a atuarem 

preventivamente em situações de bullying e discriminação ou outras 

situações, bem como sensibilizar os profissionais para uma melhor 

compreensão do tema. 

A orientação sexual e de género carecem de um olhar atento dos 

profissionais de educação, a reflexão sobre esta temática  poderá 

contribuir, significativamente, para uma redução da discriminação e 

minimizar problemas de saúde mental dos jovens.  

https://www.casa-qui.pt/ 

Se necessitar de apoio, não hesite em contactar: gav@casa-qui.pt ou através do número 960081111. 

Ação de sensibilização dirigida às famílias dos alunos do 1.º ciclo da EBI 

de Santa Cruz da Trapa,  no âmbito do Dia Mundial da Alimentação. 

Pretendeu-se elucidar os participantes para a importância da confeção 

de lanches económicos e saudáveis para as crianças. Ao longo da 

sessão foram abordados alguns temas, tais como: necessidades 

nutricionais das crianças em função da idade; a influência do marketing 

infantil; a interpretação dos rótulos das embalagens; o semáforo 

nutricional e, ainda, foram apresentadas sugestões de lanches 

saudáveis.  

Ação de sensibilização dirigida aos alunos do 7.º ano, sobre a AMI 

(Assistência Médica Internacional) e os Direitos Humanos 

Carina Almeida falou sobre Direitos Humanos, a sua importância e 

evolução, não esquecendo o trabalho da AMI em prol desses mesmos 

direitos e para que todos tenham acesso aos mesmos.  

A ação dinamizada pela AMI para os alunos do 9.º ano. 

Os alunos foram sensibilizados para a problemática da sustentabilidade 

do nosso planeta, reconhecendo hábitos e comportamentos que 

debilitam a sobrevivência da humanidade. Foram, ainda, confrontados 

com a necessidade da alteração urgente desses mesmos hábitos e 

comportamentos, tendo sido sugeridas várias ações, que poderão 

contribuir para reverter a situação.  

https://www.casa-qui.pt/


18 | Boletim da TRAPA - dezembro 2022 

Esta ação dirigida  aos alunos do 9.º 

ano, teve como objetivos: debater as 

causas dos problemas de saúde 

mental na juventude; apresentar 

alguns números alarmantes sobre o 

tema, a nível nacional e europeu; 

promover o debate ativo dos alunos 

na promoção de medidas ativas de 

prevenção de situações relacionadas 

com problemas de saúde mental.   

A terapeuta da fala do GAAF 

dinamizou, na turma do 8.º B, uma 

atividade prática, dentro da 

temática da comunicação, com o 

objetivo de sensibilizar para 

diferentes componentes da 

comunicação - verbal, oral, não 

verbal... Após uma componente 

prática bastante divertida, os 

alunos puderam refletir e concluir 

sobre a importância de sermos mais 

empáticos perante as necessidades 

e/ou dificuldades de comunicação 

dos outros!  

A terapeuta da fala do GAAF dinamizou, 

na sala A do pré- escolar do Polo 

Pedagógico de Carvalhais, uma 

atividade dinâmica para o ensino de 

alguns gestos do programa de 

Vocabulário “O Makaton” - 

pessoas, objetos, alimentos, 

transportes, animais e ações 

simples. Procurou-se, não só, 

incentivar outras formas de 

expressão, como também, 

sensibilizar para a inclusão de 

crianças que não comunicam 

oralmente de forma eficaz.  

Os alunos do 5.º ano tiveram oportunidade de participar numa sessão de 

sensibilização, preparada pelo Instituto de Conservação, da Natureza e da 

Floresta (ICNF). Esta sessão permitiu enriquecer os conhecimentos dos 

alunos sobre a Floresta, as características das diversas famílias de árvores e 

os Parques da 

Serra da Estrela e 

da Serra da 

Malcata.  

A escola 

agradece muito a 

presença dos 

técnicos do ICNF. 

A GNR de Viseu dinamizou a ação 

de sensibilização "Os Perigos da 

Internet", dirigida aos alunos do 8.º 

ano, com o objetivo de os 

sensibilizar para as questões 

relacionadas com os efeitos do uso 

incorreto das redes sociais e da 

internet.  

 

Os alunos do 7.º A foram 

sensibilizados para as 

diferentes formas de 

resolução de conflitos, para a 

importância da comunicação 

nas relações interpessoais e 

para o efeito do elogio na 

melhoria da convivência 

entre pares.  
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Workshop para os alunos do 7.º ano.   

A partir da análise de um folheto informativo (link), 

pretendeu-se sensibilizar os alunos para a importância da 

voz, sinais de alerta a que devem estar atentos e 

recomendações para um bom uso deste instrumento de 

comunicação. De seguida, houve espaço para a prática de 

exercícios de respiração, relaxamento e aquecimento vocal. 

Projeto dinamizado pelo Educador Social, dirigido aos 

alunos do 8.º A tem o objetivo de promover o bem-estar 

junto dos alunos, contribuindo para um melhor 

autoconhecimento e uma melhoria significativa nos 

relacionamentos interpessoais entre os pares.  

O projeto será dinamizado em contexto de sala de aula 

através de métodos e técnicas de educação não formal.  

A primeira sessão teve lugar no dia 28 de novembro, e 

traduziu-se na realização de uma dinâmica intitulada 

"Bingo Humano", com o objetivo potenciar a 

comunicação e a interação entre os alunos.  

A equipa do GAAF deu início ao “Ciclo de Conversas 

com Famílias”, dirigido a pais/encarregados de 

educação das crianças da educação pré-escolar, 

pretendendo-se criar um espaço, informal e dialogal, 

para a partilha de dúvidas e de práticas no âmbito da 

parentalidade. 

Nas duas primeiras sessões, que tiveram lugar nos 

Jardins de Santa Cruz da Trapa e de Carvalhais, foram 

abordados os temas da comunicação em família, 

regras e limites, exposição aos ecrãs/tecnologias e a 

importância do brincar.  

 

Neste workshop para pais e filhos foram apresentadas as vantagens da 

utilização dos óleos essenciais nas crianças e nos adultos, principalmente, 

em questões relacionadas com as emoções. 

Os participantes tiveram a oportunidade de criar o seu próprio óleo sob a 

supervisão da dinamizadora, Sónia Freitas, do CLDS 4G de São Pedro do 

Sul.  

Esteve, ainda, presente Diogo Capela, um jovem de Santa Cruz da Trapa 

que iniciou recentemente um caminho na produção de óleos.  

https://portal.aesct.pt/wp-content/uploads/2022/11/1.png
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Workshop dirigido aos alunos do 8.º 

ano, com o objetivo de incutir 

hábitos de poupança e sensibilizar 

os alunos para a importância de 

gastos conscientes. 

Para assinalar o Dia Mundial da 

Poupança, 31 de outubro, e porque 

a Escola tem um papel fulcral na 

promoção da literacia financeira 

dos jovens, de modo a desenvolver 

uma maior consciência sobre 

questões relacionadas com a 

poupança e prevenir situações de 

risco económico.  

A terapeuta da Fala do GAAF 

dinamizou sessões de intervenção 

com alunos do 1.º ano de 

escolaridade, para o treino de 

competências sobre os sons da 

fala - processamento fonológico - 

área fundamental para a iniciação 

à aprendizagem da leitura e 

escrita. Esta atividade, de caráter 

prático, foi muito bem acolhida 

pelos discentes, que participaram 

com motivação, e pelas docentes 

envolvidas, às quais se agradece a 

cooperação transdisciplinar. 

 

No dia 12 de outubro, a enfermeira Ana Lúcia Leitão, da 

Unidade de Cuidados à Comunidade de São Pedro do Sul, 

esteve na sede do Agrupamento, a dinamizar, uma sessão de 

esclarecimentos sobre o Ciclo Menstrual, para os alunos do 4.º 

ano. 

A enfermeira explicou aos alunos as alterações fisiológicas que 

ocorrem nas mulheres e as fases do ciclo menstrual, e falou 

sobre a higiene da mulher. 

No final, respondeu a todas as dúvidas colocadas. 

 

Na semana de 10 a 14 de outubro, o Projeto Educação para a 

Saúde, promoveu a comemoração do “Dia Mundial da Saúde 

Mental”, que se comemorou no dia 10.  

Os alunos que procuraram o Gabinete Porta Aberta, realizaram a 

atividade “Pote dos hábitos 

psicológicos saudáveis”, com o 

principal objetivo de alertar e 

sensibilizar para a prevenção da 

doença mental e promover nas 

crianças e jovens hábitos 

psicológicos saudáveis. 

 

O Projeto de Educação para a Saúde (PES), 

em parceria com a Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC), apresentou e 

representou a história “O Kiko e a Mão” aos 

alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade, 

para alertar as crianças para a regra “aqui 

ninguém toca”.  

 

 

https://youtu.be/4bhHBhn2OXs
https://biblioteca.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2017/05/crescer_Kiko-e-a-ma%CC%83o.pdf
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No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Não Fumador (17 de novembro), os alunos do 9.º ano elaboraram 

cartazes digitais de sensibilização para os malefícios do tabagismo e para estilos de vida saudáveis. Esses cartazes 

forma exibidos, para todos os alunos, 

no ecrã do átrio principal da EBI. 

 

Lista de alunos que ao longo do período ocuparam 

parte do seu tempo livre, de forma voluntária, para 

auxiliar a equipa da biblioteca com atividades diversas 

como arrumar livros, apoiar os colegas ou ler para 

alunos mais novos. 



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 

 
1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

O Centro Qualifica do AESCT, 

neste primeiro período, 

continuou o seu trabalho de 

promoção da melhoria das 

qualificações da população 

adulta. Além do 

encaminhamento dos adultos 

para as diversas possibilidades de 

formações ao dispor, são 

promovidos processos de RVCC (reconhecimento, validação e certificação de 

competências) para aumento das qualificações escolares. 

Desde setembro de 2022 foram certificados 6 adultos com o 9.º Ano ou com o 12.º, 

através de processos de RVCC, estando, atualmente, cerca de 180 adultos nesses 

processos. 

No final do mês de setembro realizou-se a cerimónia de entrega dos diplomas aos 

40 adultos certificados no ano letivo anterior. A cerimónia contou com a presença 

de representantes da ANQEP, da Sra. Delegada Regional do Centro, dos três 

municípios envolvidos e de outros parceiros e foi abrilhantada com trabalhos dos 

adultos e a atuação do Grupo de Cantares de Serrazes. 


