
 

 

Julho de 2021 Edição 17 

Boletim da TRAPA 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA CRUZ DA TRAPA 

O tempo esgueira-se e voa numa corrida 

incessante e, sem nos apercebermos, 

estamos novamente a escassos dias do final 

do ano letivo. No desfecho de mais um ano 

de inusitadas adversidades, tentámos que a 

Escola continuasse a ser sinónimo de 

abertura ao mundo. Num momento de 

incerteza e de mudança como o que 

vivemos, a educação tem que se assumir 

como o verdadeiro motor da sociedade, 

pois o verdadeiro progresso só é possível 

num modelo assente em valores que 

defendam a realização do homem, 

enquanto indivíduo, família e sociedade. 

Tentámos que a escola continuasse a ser 

um espaço privilegiado de partilha. Um 

lugar vivo e desafiante. Um lugar de 

encontros, onde se encontram os amigos, 

os professores, os educadores, os 

funcionários. Um lugar onde os 

encarregados de educação encontram os 

professores e outros técnicos. E hoje, mais 

do que nunca, precisamos deste ambiente 

de proximidade e de comunicação para nos 

conhecermos e caminharmos lado a lado. A 

família e a escola têm papéis 

complementares e, por conseguinte, é 

essencial que colaborem, respeitando-se e 

encontrando tempos e espaços de 

comunhão de esforços.  

Por último, tentámos igualmente que a 

escola fosse o melhor local para o 

desenvolvimento do saber, do sentido do 

bem e do sentido do belo, três dimensões 

interligadas que compõem o currículo e 

que, juntas, estimulam a cognição, a 

consciência, as emoções, o sentido estético 

e ético, as artes e a fruição do corpo. Uma 

educação verdadeiramente integral funde, 

não compartimenta. 

Para a Comunidade Educativa do 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 

Trapa este foi um ano emocionalmente 

muito triste. Foi necessário encontrarmos 

forças para superar o sentimento de perda 

e continuarmos o nosso percurso com um 

sorriso nos lábios, pelo carinho e dedicação 

que todos os nossos alunos, diariamente, 

nos merecem. Foi a afetividade que nos 

une, o sentido de grupo e de comunidade 

educativa que nos manteve fortes e 

seguros. 

Muitas vezes falta-nos tempo e 

disponibilidade para percecionar a 

realidade escolar que nos rodeia, contudo 

são muitas as vozes e as mãos que 

compõem esta nossa rede de apoio e 

colaboram na construção do Agrupamento 

que temos e refletem sobre aquele que 

ambicionamos construir. A todos vós, 

professores, encarregados de educação, 

assistentes técnicos e operacionais, 

crianças, alunos, formandos, agradecemos 

a energia, a dedicação e o trabalho 

desenvolvido neste ano letivo prestes a 

terminar! 

Prof. António Carlos Gomes 



Página 2 Boletim da TRAPA 

No dia 23 de abril, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família – GAAF – desenvolveu mais uma ação 

direcionada para as famílias, através da 

plataforma GoogleMeet, desta vez num formato 

de Tertúlia Dialógica online. 

Os participantes, incluindo alguns docentes e técnicos 

convidados, leram, previamente, um texto e, durante o 

encontro, dialogaram sobre as temáticas apresentadas, 

com o objetivo de se promover a construção de 

aprendizagens significativas para todos, dando-se 

oportunidade, aos presentes, de apresentarem as suas 

ideias e dúvidas. Esta iniciativa surge no âmbito de um 

trabalho que a escola tem vindo a desenvolver, dentro 

do projeto Includ-ed, que tem como propósito a 

identificação de ações educativas de sucesso, ou seja, 

ações que simultaneamente melhorem o sucesso 

escolar e contribuam para a coesão social.  

Agradecemos a presença e o envolvimento de todos 

os participantes, que contribuíram muito 

positivamente para usufruirmos de mais um excelente 

momento de partilha! 

Equipa GAAF 

Este ano, os alunos do 3.º ciclo na disciplina de 

educação visual, desde o dia 22 de abril até ao dia 6 de 

maio, tiveram o compromisso de agradecer ao 

PLANETA TERRA, através de manifestações artísticas. 

Através deste compromisso, os 

participantes pretenderam também sensibilizar a 

comunidade escolar para a preservação do ambiente e 

da sustentabilidade do planeta Terra. Neste dia de cariz 

educativo, os discentes foram levados a realizar 

pequenos vídeos, exposições de fotografia, desenhos, 

pinturas e esculturas sobre a importância do planeta 

Terra para a nossa sobrevivência, 

Os alunos mostraram bastante empenho e 

criatividade. Com a publicação dos seus trabalhos,  

pretenderam sensibilizar a comunidade para efetuar, 

cada um por si, um compromisso, como um simples 

ato: plantar uma árvore ou separar o lixo, por exemplo. 

Sendo o maior dia do ano para o planeta Terra, os 

alunos desejam que esta atividade seja uma espécie de 

semente para regar durante o resto do ano e que todos 

os habitantes do mundo realizem pelo menos um ato 

que o proteja.  

Prof . Ana Paulo 

Vídeos realizados 

pelos alunos  

https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
https://www.youtube.com/channel/UC289LF3O-OBUJIP1pCirdZw
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Terra Bem Fadada 

Se eu fosse uma fada. 

A palavra fada vem do latim Fata, que quer dizer fado ou 

destino. 

As fadas são seres encantados, mágicos, alegres, bem 

humorados, ativos e muito inteligentes.  

São seres invisíveis de tamanho pequeno, com asas de 

libélula e têm uma varinha de condão para fazer magia e 

realizar os seus encantamentos.  

As fadas trajam vestidos flutuantes, belos e coloridos. São 

seres doces, que se dão muito bem com as crianças e 

aparecem quando alguém precisa de ajuda. Acredita-se 

que elas intervêm de forma mágica no destino das pessoas. 

As fadas vivem nos seus recantos favoritos, tais como bosques, florestas, tocas, hortas e jardins com fontes de 

água. 

Se eu fosse uma fada do elemento Terra 

Manteria os solos férteis e cheios de alegria. 

Acautelaria alimentos, para todos os seres humanos 

Viverem em estado permanente de felicidade e em 

perfeita harmonia. 

  

Se eu fosse uma fada do elemento Ar 

Abraçava todos os espíritos da Natureza. 

Protegia as florestas do mundo inteiro 

Para que o oxigénio não faltasse no planeta. 

  

Se eu fosse uma fada do elemento Fogo 

Aquecia o corpo e a alma dos mais desfavorecidos. 

Empurrava para o centro da Terra  

Todos os vírus maléficos que provocam pandemias. 

  

Se eu fosse uma fada do elemento Água 

Providenciava água potável em todos os continentes. 

Impedia longos períodos de seca 

E apagava rapidamente os incêndios florestais. 

Alunos da EB1 de Manhouce 

(este texto fará parte do Livro de Histórias da Ajudaris 2021) 

Registo e comparação dos 

diferentes tempos de germinação. 
Os cabeçudos cabeludos.  



Página 4 Boletim da TRAPA 

Trabalhos realizados pelos alunos do 2.º B  
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No dia 6 de maio de 2021, decorreu a ação de sensibilização para as 

turmas do 5.º ano, no auditório da EBI, promovida pelo Gabinete de 

Apoio ao Aluno e Família, em parceria com a Biblioteca Escolar/Centro 

de Recursos Educativos e com a Guarda Nacional Republicana de 

Viseu. 

A ação teve como tema “Os 

Perigos da Internet”, 

alertando para alguns 

cuidados a ter no uso deste 

meio tecnológico tão usado 

nos dias de hoje, reforçando a importância da proteção dos 

equipamentos usados, bem como a forma de gerir as redes sociais, o 

correio eletrónico e os jogos, em segurança e com alguma privacidade.  

Equipa GAAF 

A docente Ana Paulo e os alunos do 9.º A aceitaram o desafio lançado 

pela Associação Recreativa Cultural de Santa Cruz da Trapa, "Renascer 

para ousar", elaborando trabalhos no âmbito da disciplina de 

educação visual.  

Prof. Ana Paulo 

Vídeo realizado 

pelos alunos 

As turmas do 6.º ano, aceitaram o convite da 

Associação Recreativa e Cultural de Santa Cruz da 

Trapa, para participarem na 4.ª edição do evento MAIO 

FLORIDO 2021, tendo sido desafiadas a apurarem o 

sentido de observação, sob o foco da criatividade e, 

utilizando a câmara dos telemóveis individuais, 

realizarem o registo fotográfico de um maio muito 

florido no pátio da nossa escola e na aldeia de cada 

um. 

No final, foi elaborado um pequeno vídeo com as 

fotografias e pequenas mensagens dos alunos.  

Vídeo realizado 

pelos alunos 

"Do Seu Longínquo Reino Cor-de-Rosa" 

Poema de Fernando Pessoa lido pela Sónia Duarte. 

 

Ser poeta 

É fingir com o pensamento. 

Sem algum lamento 

Alegrar o coração ao leitor. 

 

Ser poeta 

É viajar de bicicleta ao luar 

E abraçar as estrelas no céu. 

É cobrir o mar com um véu. 

 

Ser poeta 

É beijar as árvores encantadas 

Escrever sem ver nas suas folhas 

As palavras mágicas dos sonhos. 

 

Ser poeta 

É sentir o nada de tudo. 

Ver o infinito do Universo 

Num só verso. 

 Vídeo  

https://youtu.be/1JS8yf2KXqg
https://youtu.be/1JS8yf2KXqg
https://youtu.be/1JS8yf2KXqg
https://youtu.be/Gxx2QOoipmI
https://youtu.be/Gxx2QOoipmI
https://youtu.be/Gxx2QOoipmI
https://youtu.be/QrN5kd8QxHY
https://youtu.be/QrN5kd8QxHY
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Todos os anos, no dia 9 de maio, festeja-se a paz e a 

unidade do continente europeu. Nada tão atual, face à 

situação pandémica que vivemos! 

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. Os alunos do 7.º ano foram incentivados a construir uma 

espécie de bilhete de identidade dos países pertencentes à União Europeia.                                                Prof. Ana Cruz 

Para assinalar o Dia Europeu dos Parques | O futuro é todos os dias, alguns 

alunos foram convidados pelo CLDS 4G de São Pedro do Sul a participar 

numa ação de sensibilização/limpeza na aldeia do Fujaco, que se realizou 

no dia 24 de maio.  

Esta atividade foi ainda enquadrada no desenvolvimento do Projeto 

"Gandhi" que prevê o debate e a realização de iniciativas que promovam o 

bem-estar animal. Naturalmente, não podemos dissociar esse bem-estar da 

preservação da natureza. 

É neste espírito de proximidade e de ação que acreditamos que os nossos alunos aprendem e se tornam cidadãos 

mais conscientes e participativos.  

Educador Social Dário Gomes 
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Ser criança… 

Quando do amor dos pais nasce um bebé 

As estrelas no céu brilham mais intensamente. 

Os seus corações batem forte de felicidade  

E o lar transforma-se em ninho de paz e amor. 

As crianças do Jardim de Infância 

de Manhouce pintaram um painel 

alusivo ao Dia Mundial da Criança, 

brincaram e sentiram-se muito 

felizes. 

No dia em que se assinalaram 

as comemorações do Dia 

Mundial da Criança, os alunos 

da turma A do Pólo 

Pedagógico de Carvalhais 

vivenciaram o espírito festivo 

da data, através da realização 

de diversas atividades. 

Para além de um miminho 

que foi saboreado com 

prazer, os alunos elaboraram 

diversos trabalhos através da 

estampagem com elementos 

naturais. Neste dia tão 

especial, as crianças deram 

asas à criatividade, 

recorrendo a vários materiais 

e assim criaram autênticos 

arco-íris de sorrisos. 

No dia da criança, as crianças do Pólo 

de Carvalhais foram super heróis com 

as suas capas, os seus escudos e as 

suas pulseiras de super poderes. E 

assim deram asas ao seu 

imaginário… 

Divertiram-se 

ainda a tentar 

apanhar 

bolinhas de 

sabão. 

Ser criança 

É ir à escola aprender a crescer e a ser humano. 

É sentir uma grandeza infinita em ser pequeno. 

Explorar livremente a sua mente 

E amar toda a gente carinhosamente. 

 

Ser criança 

É brincar por entre os raios de Sol. 

É imaginar conversas com as bonecas. 

Rir para se divertir e fazer-se ouvir  

E ensinar os adultos a amar o mundo. 

 

Ser criança 

É chapinhar nas poças de lama 

E beijar a mãe com o coração em chama. 

É limpar o nariz à manga da camisola 

E abraçar o pai a jogar à bola. 
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No dia 5 de junho, assinala-se o Dia do 

Ambiente e o Agrupamento de Escolas 

de Santa Cruz da Trapa celebrou e 

marcou este dia, no dia 8 de junho, com 

uma sensibilização para a importância 

de preservar o meio ambiente, de ter 

comportamentos de prevenção que 

garantam o futuro mais seguro e limpo 

do planeta, em articulação com o 

comando distrital da GNR de Viseu. 

As turmas do 5.º ano tiveram a 

possibilidade de libertar uma ave 

noturna, que se encontrava aos 

cuidados do Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA) - GNR 

de Viseu, batizada de Josefina e 

apadrinhada pela aluna Luísa Silva do 

5.º B e o Tomás Gabriel Almeida do 5.ºA. 

O aluno Leandro do 9.ºA plantou 

também uma cerejeira brava que 

embelezará o jardim da EBI. 

Com esta atividade, os alunos da EBI assinalaram o dia do Ambiente, 

temática abordada nas aulas de ciências da natureza e geografia, com o contributo da entidade parceira do 

Agrupamento. 

Equipa GAAF 

Em tempo de pandemia não se esqueceu a tradição, as crianças festejaram os santos populares, construindo os 

seus vasos com manjericos, as sardinhas e o característico balão de S. João. Participaram também no concurso: “A 

sardinha mais bonita”, tendo todos direito a prémio de participação (medalhas). 
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No dia 18 de junho, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - GAAF 

– promoveu a última ação de educação parental para as famílias, 

procurando ir ao encontro das necessidades e interesses dos pais/

encarregados de educação do AESCT. 

A ação foi realizada na 

nossa biblioteca e 

traduziu-se numa 

Tertúlia Dialógica, 

facilitada pela encarregada de educação, Rosa Gomes.  

Assim, pais e encarregados de educação partilharam ideias e 

opiniões, tendo como base o artigo de Eduardo Sá "A tecnologia é 

uma escola".    Equipa GAAF 

No dia 18 de junho, os 

nossos alunos votaram no 

orçamento participativo 

da escola. A proposta 

vencedora foi a Lista C –

 “Aquisição de secadores 

para os balneários e micro

-ondas para o bar dos 

alunos”, apresentada pelos alunos do 7.º A, Lara Almeida, Margarida Lemos, Maria 

Fernandes, Gabriela Ribeiro e Mariana Ribeiro.    

É através deste tipo de projetos que os alunos adquirem competências 

fundamentais de cidadania, democracia e participação e é nesse propósito que 

continuaremos a trabalhar.   

"Juntos criamos uma escolha melhor para todos!"  Educador Social: Dário Gomes: 



Página 11 Edição 17 

Nos dias 28, 29 e 30 de junho, os alunos do clube ERASMUS+ 

partiram à descoberta da Ria de Aveiro e da cidade do Porto, 

numa viagem a recordar.  

No dia 28, sairam logo de manhã de 

Santa Cruz da Trapa, no transporte 

fornecido pelo Município de São Pedro 

do Sul, rumo à 

Vagueira. Com a 

preciosa ajuda dos 

professores de 

Educação Física do Agrupamento de 

Escolas de Vagos, e do seu professor de 

Educação Física, Bruno Tavares, os nossos 

alunos estrearam-se a navegar em canoa 

e surf paddle nas calmas águas da Ria de 

Aveiro. Uma manhã repleta de sorrisos, 

mergulhos e experiências novas. Após o 

almoço, viajaram de comboio, desde a 

estação de Aveiro para Campanhã, no 

Porto. 

Na cidade do Porto, nos dois dias 

seguintes, foram (re)conhecer o Sealife, e 

o pavilhão da Água, estruturas que 

celebram a importância da água e da 

preservação da vida marinha. Houve 

ainda oportunidade de conhecer e 

explorar a cidade, percorrendo as ruas 

movimentadas a pé, de autocarro e de 

metro.  

Nesta visita de estudo/mobilidade 

interna e final para encerramento do 

projeto ERASMUS “TEAM - Tolerant 

Europeans Achieve More” os alunos 

foram acompanhados pelas docentes 

Tânia Figueiredo e Isabel Cardoso. Assim, 

todos participaram e conviveram de 

forma saudável, curiosa e alegre, levando 

mais uma vez o bom nome do 

Agrupamento consigo. 

As professoras agradecem aos alunos 

(António Fernandes, Luísa Silva, Eva 

Gonçalves, Diana Almeida, Eva 

Vasconcelos, Ana Rodrigues, Leandro 

Gomes, Lara Loureiro, Joana Lemos, 

David Fernandes e Ana Duarte) que tão 

(Continua na página 12) 
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empenhadamente trabalharam 

neste projeto durante o presente 

ano letivo. Apesar de vedadas as 

mobilidades reais, foram 

realizadas as mobilidades virtuais, 

com o seu empenho e 

participação ativa e assertiva, 

correspondendo muito bem aos 

desafios impostos pelas alterações 

ao projeto, face à pandemia.  

As professoras agradecem também todo o apoio 

prestado pela direção do Agrupamento, e pelas docentes 

parceiras neste projeto (Alexandra Bica, Ana Cabral, Ana 

Paulo, Laura Pais e Lucília Rocha) sem as quais não teria sido 

possível realizar todas as atividades propostas nas várias 

mobilidades virtuais. 

Esperamos que tenha ficado o “bichinho da descoberta” e que todos os envolvidos 

permaneçam recetivos à inclusão e aceitação de todos, mote deste projeto. 

As professoras Tânia Figueiredo e Isabel Cardoso 

(Continuação da página 11) 

Nos dias 3 e 4 de julho, alguns alunos 

finalistas do Agrupamento participaram no II 

Torneio Distrital de Futebol de Rua. O Futebol 

de Rua é um projeto nacional da Associação 

Cais, que visa a inclusão social de jovens e/ou 

adultos, promovendo o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais, 

fundamentais para a construção de projetos 

de vida dignos através da prática desportiva. Na manhã de sábado, os nossos 

jovens participaram no Workshop "Move-te, Faz Acontecer", onde trabalharam os 

valores da positividade, empatia, comunicação e assertividade. O Torneio realizou-

se no parque do Fontelo em Viseu e contou com 

a presença do Sr. Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.  

Embora não tivessem sido premiados, os alunos 

sairam desta experiência vencedores, quer pelas 

aprendizagens adquiridas, quer pelas pessoas 

que conhecemos.  

"Juntos criamos uma escola melhor para todos!" 

Educador Social Dário Gomes  
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Os alunos do 9.ºA, em colaboração com o Educador Social, participaram na atividade "Há feira no parque!", 

promovida pelo CLDS 4G de São Pedro do Sul. A participação passou pela realização de uma pequena quermesse 

que teve como objetivo angariar dinheiro para a compra de bens alimentares que serão doados ao projeto 

"Grupo de Amigas Voluntárias de São Pedro do Sul".  

Agradecemos a todos os professores envolvidos, em especial às 

Professoras Lurdes Cosme, Fernanda Patrício, Ana Paulo e ao Núcleo de 

Apoio à Aprendizagem e à Inclusão.  

"Sê a mudança que queres ver no mundo." (Gandhi) 

No dia 7 de julho, fomos à EBI de Sta. Cruz da Trapa participar nas 

atividades promovidas pelo 

“Laboratório Móvel das Ciências”, 

pertencente à comunidade 

intermunicipal Dão-Lafões. 

Dentro do autocarro, percebemos a 

utilidade da robótica na vida das 

pessoas. A seguir executámos um 

programa para fazer o MBot andar em cima da mesa.  

Em seguida, conseguimos montar um sistema respiratório para pôr o 

esqueleto Zacarias a ventilar. Ainda utilizámos uma câmera para 

visualizarmos, com pormenor microscópico, a pele e o cabelo. 

Por fim, as senhoras Miriam e Amanda utilizaram uma aplicação que 

mostrava o interior do corpo humano em três dimensões. 

Foi espantastnífico viajar ao futuro!  

Alunos do 3.º e 4.º ano da EB1 de Manhouce 

Os alunos participaram no concurso anual 

da disciplina de Francês, que promove a 

utilização de materiais reciclados nas suas 

construções alusivas a estilistas ou meios 

de transporte, tendo sido apurados os 

trabalhos das alunas Eva Caçador e Maria 

Leonor Ferreira (2.º lugar), do 9.º B, com o 

protótipo do foguete Ariane 5, em 

materiais recicláveis, tais como garrafas de 

plástico de vários tamanhos; e da aluna 

Catarina Matos (1.º lugar), do 8.º A, com a 

construção de um modelo de um 

Citroen 2Cv, em cartão, papelão e 

cápsulas de café. 

Parabéns a todos os participantes e 

Félicitations à nos gagnantes! 
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Durante o 3.º Período, o Educador Social, Dário Gomes, implementou um 

programa de desenvolvimento de competências socioemocionais - Projeto 

Ser+ junto de todos os alunos do 1.º Ciclo do Polo de Carvalhais.  

Para o efeito, foram realizadas 

sessões semanais de 45 minutos, 

onde foram desenvolvidos os 

domínios do autoconhecimento, autorregulação, consciência social, 

competências relacionais e tomada de decisão responsável. As sessões 

foram dinamizadas com recurso a métodos de educação não formal que 

facilitam a aquisição de aprendizagens.  

De forma a envolver os pais e encarregados de educação, os alunos eram 

desafiados a realizar tarefas de casa em família, promovendo um espírito de 

partilha e consolidando as aprendizagens realizadas na escola. 

Educador Social Dário Gomes  

O Agrupamento juntou-se mais um ano à iniciativa “O Dia do Nariz Vermelho”, sensibilizando toda a comunidade 

educativa a “meter” o nariz nesta causa. 

O Dia do Nariz Vermelho é a maior iniciativa anual de angariação de fundos da Operação Nariz Vermelho, sendo 

também celebrado no Dia Mundial da Criança, em que se pretende relembrar a sociedade civil de todas as crianças 

que, infelizmente, vivem hospitalizadas. 

O AESCT foi desafiado a fazer parte desta operação com a venda para a angariação de fundos e as responsáveis 

pela causa agradecem imenso a todos o contributo, que foi bastante generoso e significativo, ultrapassando 

sensivelmente o valor de novecentos euros para a organização do Nariz Vermelho. 

Gratas a todos por “meterem” o nariz nesta causa, possibilitando a continuação deste trabalho, que é tão bem 

desenvolvido pelos Doutores Palhaços, deixam o seu maior bem-haja. 

Fica um link de uma reportagem especial efetuada pelo canal de televisão SIC, sobre os “Doutores Palhaços que 

promovem sorrisos. 

 Vídeo  

Inês Alves Marques – animadora sociocultural 

Eugénia Fernandes – assistente operacional 

https://sicnoticias.pt/programas/reportagemespecial/2021-07-03-Reportagem-Especial.-Doutores-palhacos-promovem-sorrisos-nos-hospitais-20346713
https://sicnoticias.pt/programas/reportagemespecial/2021-07-03-Reportagem-Especial.-Doutores-palhacos-promovem-sorrisos-nos-hospitais-20346713
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No âmbito da participação no 

projeto Gandhi, de Educação para 

a Cidadania, que visa reconhecer e 

distinguir escolas que 

desenvolvam práticas educativas e 

projetos de cidadania promotores 

de competências essenciais de 

formação cidadã; respeitar a 

dignidade humana no exercício da 

cidadania plena; promover a 

solidariedade para com os outros; 

respeitar a diversidade cultural e a 

inclusão e o debate democrático, 

os alunos do 8.º ano foram 

desafiados a realizar uma atividade 

de Plogging por algumas ruas de 

Santa Cruz da Trapa. A atividade de 

Plogging visa incentivar a prática 

de exercício físico (caminhada ou 

corrida) ao mesmo tempo que se 

apanha lixo urbano. 

Nesta atividade, estiveram 

envolvidas as áreas disciplinares de 

educação física, cidadania, fisico-

química e matemática. 

Foi assim dado o pontapé de saída 

para o Projeto da Escola que este 

ano teve como tema "Bem-estar 

Animal". 

Educador Social - Dário Gomes 

O 

Agrupamento, 

através da 

turma do 8.º B, 

associou-se à 

campanha 

solidária 

promovida pelo projeto Gandhi e à 

associação “1 mão por 1 pata”, para a 

angariação de alimentos e outros bens 

para animais, nomeadamente cães e 

gatos. 

Esta campanha teve como objetivo a 

recolha de alimentos (rações para cães e 

gatos quer adultos, quer juvenis), 

acessórios (camas, mantas, 

coleiras, desparasitantes, 

comedouros) e também produtos 

de higiene (areia para gatos, 

detergentes, desinfetantes, sacos 

de lixo, vassouras, etc.). Para tal, foram 

colocados caixotes na sede do 

Agrupamento, na pastelaria Pedregal e 

no supermercado “A nossa loja” para se 

poder depositar o contributo de cada 

um.  

Apelámos à sensibilidade e 

solidariedade de alunos, professores, 

assistentes técnicos, assistentes 

operacionais e encarregados de 

educação e toda a comunidade 

envolvente para levarmos a cabo esta 

campanha. Agradecemos a colaboração 

de todos. 

A campanha foi um sucesso. 

Educador Social - Dário Gomes 

Vídeo  

https://youtu.be/p-b2BieKdpM
https://youtu.be/p-b2BieKdpM
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Durante a manhã do dia 8 de julho realizamos a entrega dos diplomas aos nossos finalistas do 4.º ano da EBI, que 

entre sorrisos e lágrimas, esboçaram a sua felicidade por mais uma etapa concluída. A entrega foi realizada pela 

Prof.ª Isabel Ferreira (adjunta da direção) em colaboração com as docentes, Fátima Gomes, Tânia Figueiredo e a 

Professora Titular, Isabel Almeida.  

Terminar um ciclo é sempre um motivo de grande alegria, para trás ficam as memórias, os sorrisos, os abraços e 

até as traquinices de cada uma das nossas crianças.      Educador Social Dário Gomes 

Terminada mais uma etapa… hoje foi o dia de receber o 

merecido “Diploma de Finalistas”. Permanecerá sempre 

na lembrança o vosso empenho, gestos e atitudes que 

serão guardados com saudade nos nossos corações. 

Cada um seguirá o seu caminho. Que seja de sucesso!  

O AESCT deseja aos seus 

meninos umas boas 

férias! 

Houve festa na escola e na aldeia de Manhouce. Alunos 

e professor reviveram algumas atividades produzidas 

durante este ano letivo. 

Leram-se textos em locais icónicos da aldeia, dançou-

se, jogou-se à Macaca no recreio e cantou-se o Hino da 

Escola de Manhouce com a Maestrina Lucília Carvalho. 

Foi muito divertido e enriquecedor para todos, 

esperamos que para o ano estejamos sem máscara. 

Boas férias para todos! 

Vídeo  

https://www.youtube.com/channel/UCwO5WxY2IwelTebBXLoPBUw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCwO5WxY2IwelTebBXLoPBUw/featured
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Apesar dos constrangimentos sentidos pela pandemia, entendemos que os nossos finalistas necessitavam de ser 

homenageados pelo percurso que acabam de terminar. Desta forma, organizamos uma Gala de Finalistas, onde 

professores, técnicos e assistentes operacionais se uniram para criar um momento diferente aos nossos alunos. 

Face à situação de pandemia que atravessamos, seguimos todas as orientações da DGS, para que o nosso evento 

se realizasse de forma segura.  

O AESCT deseja aos alunos do 9.º ano que sejam muito felizes e que, principalmente, nunca se esqueçam dos 

valores que aqui aprenderam. 



Av. S. Mamede do Baroso,  

n.º 112 - Eiras 

3660-255 Santa Cruz da Trapa 

 

Tel: (+351) 232700050 

Fax: (+351) 232798441 

ebisantacruztrapa@gmail.com 

AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE SANTA CRUZ 

DA TRAPA 

Face aos desafios que as nossas famílias 

vivenciam, o Agrupamento associou-se ao 

movimento solidário do GAV (Grupo das 

Amigas Voluntárias de São Pedro do Sul). 

Caso esteja em situação de alguma 

necessidade mais emergente poderá 

contactar o Educador Social da escola, a 

Associação de Pais ou entrar em contacto 

direto com o projeto. 

Não hesite! 

A disciplina de E.M.R.C associou-se à campanha 

“Vitamina E.M.R.C” proposta pela Diocese de Viseu. 

Esta atividade pretendia incutir nos alunos valores 

como a solidariedade, colaboração e interajuda 

para com as pessoas que menos têm. Assim, através 

da aquisição de lápis, os alunos estariam a 

contribuir para adquirir  materiais para a construção 

de um hospital no Sudão. 

Esta atividade foi alargada a toda a comunidade 

educativa, tendo-se verificado uma enorme adesão 

por parte de todos. 

Com a boa vontade, generosidade e colaboração 

conseguimos angariar uma avolumada quantia que já foi entregue à Diocese, de 

maneira a fazê-la chegar à enfermeira 

missionária que trabalha no Sudão. 

A todos que colaboraram nesta atividade, 

muito obrigada. 

A professora de E.M.R.C: Ana Torrão 

Fizemos o caminho bom calcando as 

pedras, 

Flores de todas as cores e tamanhos 

riam-se para nós. 

O Sol iluminava a alegria na nossa alma 

Fizemos o caminho com toda a calma. 

 

Vi o rio transparente que não mente. 

A água da cascata caía no poço 

Escrevendo uma magnífica sonata,  

Fechei os olhos e ouvi as asas das fadas. 

 

Senti vir a felicidade até mim 

O cheiro a jasmim abriu meu coração. 

Com emoção deixei-me flutuar 

livremente 

Até alcançar o Mar! 


