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   No nosso agrupamento o espírito de NATAL chegou muito cedo. 

Vivemos uma verdadeira magia, com espírito de união, partilha e 

entreajuda, valores que estão sempre presentes e fazem parte das 

aprendizagens ao longo do ano.  FELIZ ANO NOVO!! 



Biblioteca Escolar 2 

            10 minutos a Ler—10@Ler 

  Os alunos do 2º Ciclo  responderam positivamente 
ao repto lançado pelo PNL – Ler 10 minutos por pra-
zer – 10@Ler.  A Biblioteca é agora mais visitada pa-
ra requisitar um livro – “é para os 10 minutos”, dizem 
os alunos… os 10 minutos a Ler tomam o seu lugar 
na sala de aula e grão a grão a prática diária da leitu-
ra torna-se uma realidade. 
  Como escrevia Pennac, “o verbo ler não suporta o 
imperativo”, é como o verbo amar… Ler por prazer 
não precisa de imperativos, mas de tempo para se 
poder desenvolver gostos de leitura, leituras com 
mais sentido, mais competência leitora.  

      Miúdos a votos 

  As candidaturas para os melhores livros já foram 

lançadas. Os nossos alunos já submeteram as suas 

propostas!  

  Vamos esperar para conhecer a lista de livros  a 

concurso  nas eleições do “Miúdos a Votos” deste 

ano. Clica na imagem para ficares a par de tudo! 

  

15ª Edição do Concurso Nacional de Leitura 
   
  Este Concurso, promovido pelo Plano Nacional de 
Leitura e dinamizado pela Biblioteca Escolar em arti-
culação com o grupo de Português (2ºCiclo), e os 
professores titulares de turma (1ºCiclo) tem como 
finalidade estimular o gosto e o prazer da leitura pa-
ra melhorar o domínio da língua portuguesa, a com-
preensão leitora e os hábitos de leitura e destina-se 
aos alunos de 3º,4º,5 e 6º anos do agrupamento. 
  A  fase escolar que irá decorrer em janeiro, confor-
me consta no cartaz apresentado.  

A NOSSA ESCOLA  

JÁ SE INSCREVEU! 

                      BOAS FESTAS  

  Desejamos que  2022 seja um livro aberto  de  Saú-

de, Paz, Amor, Felicidade e boas Leituras para todos! 

  Basta clicarem nas duas imagens, ao lado, para abri-

rem as Boas Festas da Biblioteca Escolar. 

http://tantoslivros.blogspot.com/2021/11/miudos-votos.html
https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/bibliotecaaepc_aeperodacovilha_pt/EU_Ys0H2AEVIkv7JuXoBA64BWxhG1IGkt2D-WL8EZgS14g?e=H2Bm1V
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiynkibjxjt7XxjJVuRyupRVrEmUYXqmPvz6PeSrJblzLVSqiYxNDof7XDjU6ZU-g4IEGftHmTZ8mR4HHofmyQU7KSuedfMESL18ZR6zdpePc5m27ThXZpzIDyQMnziMriBqqSTR5WJuGk-ID-fCTuD2oRTuNS6RZG0rmjOfDKjY8a7KthZ69ngJW8=s640


   Que em 2022 cada Ser Humano procure doar um pouco de si. Não só em coisas ma-

teriais, mas principalmente em pequenos gestos com o próximo. 

    Com o acróstico  e com a citação que  se seguem,  a equipa do Ponto Pêro deseja a 

todos/as FELIZ ANO NOVO! Que  seja... 

Projeto «Ponto Pêro» 3 

    No Ponto Pêro assinalámos o  

Dia Internacional dos Direitos Humanos.  

   Após a audição/visionamento e debate acer-
ca da “História do Homem Calado”, de Valter 
Hugo Mãe e do poema “As Mãos”,  de Manu-
el Alegre, concluímos  que os Direitos Huma-
nos estão nas nossas mãos, pois com elas po-
demos mudar o pensamento da sociedade e 
que  a mudança e a diferença depende de to-
dos nós.  
   Ainda há um longo caminho a percorrer pa-
ra cumprir, plenamente, os Direitos Huma-
nos. Vamos continuar esse caminho! 
   A professora Dora desafiou-nos a elaborar a 
Árvore dos Direitos Humanos completando  
a frase “Nas Nossas Mãos o/a…”  

     Aqui fica o resultado! 

         Clica na imagem ao lado 

          para veres  o vídeo!  

 

Perfeito 

Original 

Notável 

Tranquilo 

Otimo 

Pacífico 

Esplêndido 

Risonho 

Organizado 

https://drive.google.com/file/d/1R4icwgQyFu0cnCraBbhMnrwwuF5QiTYT/view?usp=sharing
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Dia Nacional da Floresta Autóctone 
Plantar carvalhos 

Vamos plantar alfaces! 

Missão Pijama 

Demos cor ao Quincas e 

ao pijama  e dançámos 

com o Hino.  

Sementeira de bolotas 

Experiência: as bolotas que flutu-

am não servem para semear. 

Semana da Cultura Científica 

… e mais experiências! 

Dia 

Internacional da  

Pessoa com  

Deficiência 

Pintámos com os olhos 

vendados e com a pro-

fessora Cátia visionámos 

uma canção com a apre-

sentação em Língua 

Gestual  



JI/EB  A Lã e a Neve 5 

        Dia Mundial da Bolota 

Sementeira de bolotas em garrafões. 

Semana da Cultura Científica 

Magusto 

Dia Internacional da 

 Pessoa com Deficiência 

É Natal!!! 

Trabalhos dos alunos do 

Jardim de Infância e  do 

1º Ciclo. 



JI  Boidobra 6 
 

         

 

VIVER O NATAL DE MÃOS DADAS 

 FELIZ  NATAL! 



EB  Boidobra 7 



  O mês de novembro foi cheio de ati-

vidades engraçadas na nossa escola 

do Ferro, com a ajuda de alguns pais 

fizemos o magusto e antes construí-

mos uma Maria Castanha para guar-

darmos as castanhas. 

  Também fizemos pequenas dramati-

zações sobre a lenda de S. Martinho 

(versão moderna). 

  E ainda tivemos direito a um dia da 

criança especial, oferecido pela Junta 

de Freguesia do Ferro. 

  Com os professores Carla Rolão e Tiago 

Figueiredo das atividades Exp. Dramática / 

Musical e Desportiva, comemoramos o 

Dia do Pijama com a dança Missão Pija-

ma. Foi muito divertido. 

  E depressa chegou Dezembro e os preparativos 

para o Natal, ouvimos histórias e canções. Mas 

mais especial foi perceber que neste Natal a me-

lhor prenda que podemos oferecer é um Sorriso. 

  Fizemos a troca de prendas com o nosso amigo 

secreto e construímos um brinquedão para parti-

lharmos com outras crianças brinquedos que já 

não usamos. 

EB Jardim/Ferro 8 



JI de Peraboa 9 

                S. Martinho —Viver as tradições 

Dia do Pijama...Brincar, Dançar, Cantar… 

Visita ao Hospital Faz de Conta... 

Expressão Artística 

Educação Musical 

O NATAL ESTÁ A CHEGAR... 

Videoconferência com a escritora Manuela Ribeiro 

Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência 
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    No mês de novembro começamos por visitar o “Hospital Faz de Conta, onde os bo-

necos dos nossos alunos fizeram variados testes médicos. 

...mas com os Heróis da Fruta 

estamos sempre saudáveis... 

Mais um ano em que tivemos azar com as 

castanhas para o S. Martinho...outra vez 

com “bicho”, mas decidimos então inovar  e  

fazer um Magusto mais  “Gourmet” ... 

No dia 5, pelas 11.05 a Terra 

Tremeu, mas nós  

agir e reagir! 

...e depois de tanta 

“paparoca” foi só esperar 

pelo Dia do Pijama, todos 

aderiram e estamos prontos! 



          EB Pêro da Covilhã – 4º Anos 11 

Trabalhos e visitas 

dos alunos  do 4º ano 

da Pêro 

Presépio dos alunos do 4º ano da  

Pêro da Covilhã 

https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.html
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Natal é cor 

alegria 

 

Natal  

é dar 

Natal é 

ecológico  
Natal  

é aceitar a 

diferença 

Natal  

é poesia 

Feliz Natal e  

Próspero Ano Novo! 

Natal é  

Magia 
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    Em virtude de algumas turmas estarem confinadas, a Associação de Pais levou a efeito 

uma festa online subordinada ao tema, “ O Natal dos animais “. 

 

     Em colaboração com a ANPC de Castelo Branco, assinalamos o dia ” A terra treme “ com um 

simulacro e com atividades demonstrativas das suas atividades. 

O projeto UBBU continua na nossa escola com a turma RE2. 



JI RODRIGO 14 

  O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário 

feito por crianças que ajudam outras crianças e lembram, 

anualmente, a todos que "uma criança tem direito a crescer 

numa família". 

Dia do 

Pijama ... 

 

 

 

 

 

 

Natal ... 

...Solidariedade 

  Tratou-se de uma atividade que foi 

muito educativa, solidária e divertida, 

em que tivemos muito gosto em parti-

cipar, cantámos e dançámos ao som da 

música “Acreditar”  

  Esta atividade contou com a colaboração dos encarregados 

de educação e familiares, que enviaram um donativo para a 

Missão Pijama. 

 

 



EB do Rodrigo 15 

  No dia 5 de novembro, pelas 

11:05 fizemos um simulacro de 

sismo e aprendemos o que fa-

zer se a Terra tremer: BAIXAR, 

PROTEGER e AGUARDAR. 

  A simular também se aprende! 

  Promovido pela Associação de Pais da nossa escola, no dia 12 de novembro comemorámos o S. Mar-

tinho com um grande MAGUSTO. Apesar de não podermos brincar todos juntos, divertimo-nos muito e 

as castanhas estavam muito boas! 

  No âmbito do nosso projeto “Fios com muitas histórias” fomos visitar o núcleo da Real Fábrica de Pa-

nos, do Museu dos Lanifícios. Ouvimos a história sobre as diferentes etapas da vida da lã e vimos os 

instrumentos que se usavam antigamente na confeção dos tecidos. 

  Na semana da cultura cien-

tífica tivemos a presença 

das dinamizadoras do pro-

jeto EuSou+ da C.M.C. e 

descobrimos o PH de algu-

mas substâncias, pela mu-

dança da cor.  



JI de Santo António 16 

Com as folhas de outono, construímos e criámos um Pinheirinho…  

de Natal. 

  Com outros materiais pedagógicos, continuamos este jogo de descoberta  

e recriação simbólica, destes elementos do Natal...  
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Presentes de Natal, oferecidos pela Câma-

ra Municipal e Junta de Freguesia, que vão 

enriquecer a nossa biblioteca. 

Desejamos a Todos, um Novo 

Ano repleto de magia... 

EB Santo António 

 

No dia 11 de novembro realizámos o tradi-

cional Magusto. Castanhas, convívio e muita 

 

Celebrámos o Dia da Floresta Autóctone, 

ao receber várias espécies de árvores 

que plantamos na escola. No mês de mar-

ço iremos transplanta-las para a floresta. 



JI/EB S. Silvestre 18 

22 de novembro 

No dia Internacional da Pessoa com Deficiência, trabalhamos esta linda 

obra “Uma lição de amor” Tivemos a preciosa ajuda da Prof. Maria José 

na sua forma delicada e calma de nos passar esta mensagem da inclu-

são. 

Assim foi o nosso Natal! 



JI/EB S. Silvestre 19 

Dia 5 de novembro  - Exercício a Terra Treme  

Cumprimos os movimentos na perfeição , com muita 

sincronização!  :) 

A APEE em conjunto com o JI/EB de S. Silvestre organizaram o Magusto Escolar.  

Pré-escolar e 1º Ciclo - sempre de mãos dadas em todas as atividades 

Castanhas , castanhas  

Assadinhas com sal 

Quentinhas , quentinhas 

Que não te façam mal 
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     Às 4.ª feiras, no âmbito  da “Oficina de Escrita” / “Escrita Criativa” da turma do 6.º3, 

levou-se a cabo a atividade “Palavras Obrigatórias” que se desenvolveu em  três etapas: 

1.ª etapa - os alunos escreveram rapidamente vinte palavras que  lhes vieram à cabeça; 2.ª eta-

pa - Colocaram as palavras referidas na primeira etapa por ordem alfabética; 3.ª etapa - Elabo-

raram um texto que continha as palavras da segunda etapa na  mesma ordem.    

  É aqui apresentada a “Grande Aventura” escrita por Rita Silva, ilustrada por ela 

e aplaudida por todos os colegas!!!! 

Prof.ª Lurdes Soares 

Estás curioso…  

Clica na imagem e entra na “Grande Aventura”. 

Folheia o livro digital…  

  

 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/PfEznmjsRae3d8VqxXjruA


 

Uma aventura 

         Numa bela tarde de verão, fui à praia de Cascais com 

duas amigas e, no areal, encontrei um peixe cintilante que 

tinha caído de uma rede de pesca e que pedia ajuda para re-

gressar ao seu habitat. As minhas amigas nem o viram por-

que se precipitaram para mergulhar. 

         Então o peixe disse-me que era mágico e que podia 

conceder desejos. Eu perguntei-lhe: 

 - Se eu te reintroduzir no oceano, poderias conceder três desejos? Um para mim e dois 

para as minhas amigas? 

 - Claro. Posso conceder desejos, mas nada posso fazer para mim próprio. 

         Fui contar às minhas amigas. Uma pediu uma bicicleta e outra um piano, mas eu pedi 

para poder pedir de tudo, sempre que quisesse. 

         O peixe aceitou, mas avisou que a magia apenas duraria enquanto ele vivesse. Então 

reintroduzi o peixe no oceano e logo a bicicleta e o piano apareceram. Eu pedi para visitar o 

mundo inteiro. Logo um tapete voador ficou à minha disposição e visitei todos os países. 

          Finalmente acordei. Tinha sido uma aventura maravilhosa. Que felicidade! 

           Leonor Santos, n.º 12, 5.º 3 

O meu medo 

  Eu chamo-me Sara e eu sempre tive medo de andar na 

rua à noite sozinha. Tinha medo porque eu não gosto do 

escuro e nem de andar sozinha. E também tinha o pres-

sentimento que me iam roubar ou sequestrar, pois estava 

sozinha de noite e ninguém me poderia ajudar. Hoje eu 

vou contar como superei o meu medo. 

Estava no meu quarto a brincar com as minhas bonecas, quando a minha mãe bateu 

na porta do meu quarto e disse: 

  - Querida, podias fazer-me um favor? Eu precisava que me fosses levar o lixo. 

 - Acho que posso ir. Já fui contigo uma vez, estava um dia de sol perfeito! 

 E pronto, pus o saco do lixo na minha mão e abri a porta. Naquela época eu tinha medo 

do escuro e estava de noite. Um pouco assustada, fui devagarinho em direção ao lixo. Abri a 

tampa do contentor do lixo e dei um salto! Um coelhinho estava no lixo e tinha saltado cá para 

fora e fiquei com ele. Desde aí eu comecei a perder o medo de ir sozinha, pois posso ficar sur-

preendida no fim. 

          Sara Marques, n.º 18, 5.º 3 
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“A Fada Oriana” é uma obra escrita, em 1958, por 

Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Pessoalmente, gostei de ler a obra, porque aprendi 

que não devo faltar às promessas. Caso o faça, ocorrerão 

consequências que nem sempre são as melhores. 

A minha personagem favorita foi a Fada Oriana. Apesar de a Rainha das Fadas a ter 

chamado à atenção, ela aceitou as consequências e nunca desistiu de voltar a ter as asas e 

a varinha de condão. 

A figura de que menos gostei foi o Peixe. Depois de Oriana o salvar, ele prometeu 

que lhe devia a vida. Nos momentos bons da Fada, elogiava-a, mas quando ela precisou 

verdadeiramente, ele não apareceu. 

Na minha perspetiva, o momento mais emocionante aconteceu quando Oriana se es-

queceu de si própria e entregou a sua vida à velha. Cumpriu, assim, a sua promessa com a 

Rainha das Fadas. Eu adorei este momento, porque aprendi que não vale a pena desistir. 

Às vezes, quando não estamos à espera, coisas boas acontecem. 

Perante tudo o que foi aludido, pode concluir-se que esta obra me ensinou para nun-

ca desistir dos meus objetivos. 

         Margarida Gonçalves, n.º 14, 5.º 2 

 

Eu gostei da obra "A fada Oriana" de Sophia de Mello Breyner  Andresen  porque 

Oriana era bondosa, bonita e gostava de ajudar os outros . 

       A minha personagem preferida é Oriana, pois apesar de ter quebrado a sua promes-

sa de cuidar da floresta e de todos os que a habitavam, ela corrigiu os erros que tinha co-

metido. 

      A personagem de que menos gostei foi o Peixe uma vez que este fez com que a Oria-

na se tivesse  esquecido da sua promessa: cuidar da floresta e de todos os que a habita-

vam. Feito isso, ela perdeu as asas e a sua varinha de condão. Ela até pensava que o 

Peixe podia consolá-la,  mas ela chamou, chamou e  ele  não apareceu. 

      E não é isso que os amigos fazem. 

      O momento que me emocionou mais foi o facto de Oriana, apesar de não ter asas 

nem varinha de condão, se ter  sacrificado pelos seus amigos homens e pelos seus ami-

gos animais. 

E quando a velha caiu no abismo, Oriana atirou-se para a salvar. 

       Todas estas ações mostravam que Oriana se tinha arrependido, e que nunca mais 

daria ouvidos ao Peixe. 

           Maria Melfe, n.º 13, 5.º 3 

TEXTOS DE OPINIÃO SOBRE A OBRA 

“A FADA ORIANA”, Sophia de M. B. Andresen 
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 Eu gostei de ler a obra «A fada Oriana» de Sophia de Mello Breyner Andresen porque é uma 

história  emblemática infanto-juvenil da literatura portuguesa .   

A minha personagem favorita é a fada Oriana porque admitiu os seus erros, conseguiu voltar a aju-

dar as pessoas e recuperou  as suas asas e a varinha de condão.   

         A personagem de que menos gostei foi a Rainha das Fadas Más porque tentou subornar a fa-

da Oriana e fazer com que ela fizesse o mal. A parte de que mais gostei no livro «A Fada Oriana» foi 

quando ela conseguiu com que o Homem Muito Rico ficasse com cabelo outra vez. A parte de que 

eu menos gostei foi quando a Rainha das Fadas Boas tirou as asas e a varinha de condão a Oriana, 

porque a fada nunca mais tinha  ajudado as pessoas e os animais quando eles precisaram dela. 

             Pedro Pereira, n.º 18, 5.º 2 

 

  Eu li “A Fada Oriana”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e gostei muito desta leitura por-

que nos ensinou que não devemos deixar as nossas promessas e não podemos deixar- 

-nos levar pela vaidade. 

  Gostei muito do Poeta porque foi o último a quem Oriana abandonou e era o único que pedia 

sempre para ela encantar a natureza, a lua, tudo… No entanto, não gostei nada da Fada Má por-

que Oriana estava a sofrer as consequências da sua vaidade e a Fada Má quis tornar a situação 

ainda pior. 

          O momento que mais me emocionou foi quando Oriana viu que a velha ia cair para o abismo 

e nem quis saber da sua vida, atirando-se atrás dela. Foi aí que Oriana descobriu que a vaidade 

não compensa, mas a bondade sim, e voltou a ter a sua varinha de condão e as suas asas. 

          Santiago Gomes, n.º 22, 5.º 2 

 Olá, hoje vou dar-vos a minha opinião so-

bre a obra de Sophia de Mello Breyner Andersen, “A Fa-

da Oriana”. 

 Eu gostei bastante desta obra, porque Oriana era 

uma fada muito corajosa e bondosa. Apesar de, em par-

tes da história, ela só pensar na sua vaidade, no final, 

conseguiu provar que era uma boa rapariga e muito co-

rajosa salvando a velha de cair no abismo colocando em risco a sua própria vida. 

 Nesta obra, a minha personagem favorita é o Poeta: pedia sempre a Oriana para encantar a 

noite e isso provou-me que era uma boa pessoa e que tinha um bom coração.  

 A personagem de que menos gostei foi o peixe, porque tinha dito a Oriana que se ela preci-

sasse dele algum dia para o chamar, mas quando ela precisou dele, ele não apareceu e essa atitu-

de demonstrou a Oriana que o peixe não era quem ela pensava. 

O momento que me emocionou mais foi quando Oriana saltou para o abismo, deixando de pensar 
em si para salvar a velha. Foi uma grande prova de amor para com a velha.    
                                                  Mª Vitória Martins , n.º 15, 5.º 2 
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No dia 14 de outubro, como nos tinha sido prometido pela nossa professora, a nossa turma 

(5º6), foi fazer uma visita de estudo à Biblioteca Municipal da Covilhã, para assistir à "Hora do Con-

to" e ver a sala C3DMakerSpace, recentemente inaugurada. 

Ao chegarmos lá, fomos recebidos por uma técnica da Biblioteca, Sandra Mendes, que nos 

acompanhou a uma sala que seria uma alfaiataria. Chegando lá, vimos uma máquina de costura 

muito antiga, tecidos, moldes de roupa, etc. 

Sentámo-nos e a Sandra apresentou-nos o livro “A Manta de José”, de Miguel Gouveia. Co-

meçámos, então, a ouvir a adaptação desta história. Nessa história a manta não era de José, mas 

sim de uma menina. A manta foi oferecida pelo avô da menina, para pôr no seu berço quando nas-

ceu, mas a menina gostou tanto da manta, que à medida que foi crescendo, tornaram-se insepará-

veis. Quando a manta começou a ficar amarela, a mãe da menina disse para a deitar fora, mas como 

ela não queria, foi ter com o seu avô, que era alfaiate, e ele transformou-a num bonito vestido. Mas 

a menina cresceu e o vestido começou a ficar muito pequeno. Então, ela foi ter de novo com o seu 

avô e ele transformou o vestido numa saia, que a menina usava quase sempre. Um dia, quando es-

tava a brincar numa árvore, a saia rasgou-se…Pediu novamente a ajuda do seu avô e ele transfor-

mou a saia num lenço, mas também o lenço, com o uso e o passar do tempo começou a ficar muito 

velho e a mãe sempre a insistir para deitar fora. Mas …ainda não… Desta vez, o avô transformou o 

lenço num botão que foi colocado num casaco que a menina usava todos os dias. Mas um dia per-

deu o botão, e, claro, foi ter com o seu avô! Ele arranjava sempre uma solução! Mas desta vez não 

foi um pedaço da sua manta que deu à menina. Deu-lhe, simplesmente, o seu caderno onde fazia 

apontamentos e disse-lhe: "Neste caderno vais escrever a história da tua manta" e assim terminou a 

história da manta do José e da manta da menina. 

Depois de ouvirmos esta bela história, a bibliotecária levou-nos à última sala, a Sala CD3Ma-

kerSpace. Havia lá uma impressora 3D, uma máquina de costura recente e muito mais coisas. 

Criámos grupos, sentámo-nos em várias mesas e começamos a decorar os moldes de tecido 

com pequenos tecidos. Depois disso, o senhor que nos acompanhou nesta tarefa, pegou no molde 

de cada um dos grupos, coseu-os numa máquina de costura bem diferente da que vimos na alfaia-

taria e transformou-os num colete que nos ofereceu e que trouxemos para a nossa sala onde está 

exposto. 

Nesta visita espreitámos o passado e regressámos ao presente! 

                                                                                                          Manuel Canavilhas, n.º10, 5.º6 
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Biografia da Maria Helena 

 

Neste ano letivo, a turma do 6.º 4  teve uma surpresa, uma nova aluna 

entrou para a turma. Como não a conheciam, os alunos decidiram fazer-lhe 

algumas perguntas, das quais resultou o texto biográfico que se apresenta de 

seguida. 

“Maria Helena nasceu no dia 16 de janeiro de 2009, na Covilhã. Tem 

12 anos. Ela vive com os seus pais e os seus 4 irmãos (todos rapazes). To-

dos os seus familiares são brasileiros, mas já estão em Portugal há 12 anos.                                      

 Frequentou o infantário na Covilhã, mas o 1º ciclo fez em Portimão. Nas 

férias de verão passadas, ela e a sua família regressaram à Covilhã.  

 Hoje frequenta a escola Pêro da Covilhã e quando for grande quer ser 

veterinária.”  

 



 

   O Departamento de Línguas e Estudos Sociais, no âmbito da disciplina de His-

tória e Geografia de Portugal, assinalou a Implantação da República, 5 de outu-

bro, com a realização de trabalhos por parte dos alunos do 6º ano. Estes, estive-

ram expostos no polivalente da escola sede. 

  O feriado municipal da cidade da Covilhã, 20 de outubro, também não foi es-

quecido por este grupo disciplinar. Os professores solicitaram aos alunos de 5º e 

6º anos a realização de trabalhos que, de algum modo dessem a conhecer a his-

tória, cultura e os notáveis da cidade, que com a sua ação contribuíram para enal-

tecer esta cidade serrana. 

  Os alunos corresponderam às expectativas das professoras e os seus trabalhos 
estiveram expostos no polivalente e salas de aula de cada turma. 
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 Descobre  

tudinho aqui!   

20 de outubro 

5 de outubro 

  CLICA na bandeira e  

descobre os trabalhos  

Magníficos alusivos ao 

5 de outubro 

https://drive.google.com/file/d/1iDgtM6oEHDFCAXhVtNgiZQqt2Emi9p6G/view?usp=sharing
https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lidiafonseca173_aeperodacovilha_pt/EUSD5xuGdh5LnDVIl4MOHjYB9ZK7bgBXQjDSDU75XRTm6A


Domínio da Autonomia Curricular 27 

Relativamente ao DAC a turma do 5º09, trabalhou o tema: “Os seis sentidos para ser 

feliz, preocupo-me comigo e contigo.”  Assim, no primeiro período, visão e olfato, foram 

trabalhados na semana de 6 a 10 de dezembro. 

Nas disciplinas de Matemática, Ciên-

cias Naturais e Assembleia de Turma 

os alunos elaboraram o placar do 

DAC, criaram a árvore dos sentidos 

e elaboraram sabonetes de várias 

cores que ofereceram aos docentes da 

turma, aos funcionários, a alguns ele-

mentos da comunidade educativa e 

levaram para casa como presente de 

Natal. Fizeram várias experiências pa-

ra criação de perfumes com diversos 

materiais.  

Nas disciplinas de Educação Visual e 

Educação Tecnológica os alunos realiza-

ram a dobragem do olho em origami e 

efetuaram registos gráficos e cromáticos 

no mesmo. 

Os objetivos principais são compreender a impor-

tância dos sentidos na interação com o ambiente; 

manifestar pensamento critico perante os desafios 

da sociedade moderna cada vez mais tecnológica e 

realçar a importância da consciência na interpreta-

ção dos estímulos sensoriais e na expressão dos 

talentos. No segundo período iremos trabalhar o 

tato e a audição.  
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                                 CONCURSO LOGÓTIPO 

DA DISCIPLINA  

DE 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

 No âmbito da comemoração do "Dia Mundial da Música", o grupo de Educação Musical, levou a cabo o 

concurso escolar para a criação do seu logótipo. Concurso aberto aos alunos do 5.º e 6.º anos. 

 A adesão ao concurso por parte dos alunos foi extraordinária, apresentando trabalhos muito criativos, 

que levou a uma decisão muito díficil por parte do júri do concurso. 

 Assim os vencedores foram: 

Parabéns aos vencedores e a todos os alunos que participaram. 

 

Os trabalhos dos vencedores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.º ANO 6.º ANO 

1.º Lugar: Bárbara Fonseca, n.º 02, 5.º06; 

2.º Lugar: Belchior Daniel, n.º 03, 5.º06; 

3.º Lugar: Manuel Canavilhas, n.º 10, 5.º06. 

1.º Lugar: Mariana Filipa Cutelo, n.º 14, 6.º06; 

2.º Lugar: Rita Gradim, n.º 19, 6.º03; 

3.º Lugar: Ema Saraiva, n.º 04, 6.º06. 
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Apresenta: 

MÚSICO DO MÊS - novembro 

Benjamin Britten 

O compositor Benjamin Britten, nasceu em Lowestott, 22 

de novembro de 1913 e morreu em, Aldeburgh, 4 de 

dezembro de 1976. 

As suas óperas são conhecidas como as mais requinta-

das, desde as de Henry Purcell, no século XVII. 

Começou a compor com doze anos e, alguns anos de-

pois, estudou no Royal College of Music, em Londres, 

com John Ireland e com Arthur Benjamin.  

Nessa altura escreveu a série de variações corais “A Boy 

Was Born” (1933). Depois compôs várias peças para a 

rádio, para o teatro e para o cinema. Em 1927, foi acla-

mado internacionalmente com a peça “Variations on a 

Theme of Frank Bridge”, para orquestra de cordas. 

A agilidade que Britten sempre revelou em experimentar novos estilos, formas e sonoridades, mostrou ser bastante 

fértil. No entanto, dentro dos vários trabalhos que criou, destacou-se pelas óperas, que são admiradas pela forma 

hábil e engenhosa de utilizar as palavras no fundo musical. 

Britten disse que: “A música não existe até que seja tocada”. 

Obras relevantes: 

1946 - The Rape of Lucretia; 

1946 - Guia de Orquestra para Jovens, op. 34; 

1947 - Albert Herring; 

1951 - Billy Budd; 

1953 - Gloriana; 

1954 - The Turn of the Screw; 

1960 - A Midsummer Night's Dream; 

1962 - War Requiem; 

1971 - Owen Wingrave; 

1973 - Death in Venice. 

Ilustração realizada por: 

Rita Gradim 6.º3, 

podes seguir o seu trabalho no 

Instagram:    rita_gr_s 

Compositor do mês de – dezembro 

Consegues descobrir qual o nome do compositor  

ilustrado na imagem? 

Segue as pistas que a seguir te são dadas. 

1. É alemão; 

2. Viveu no sec. XIX; 

3. Escreveu uma obra em que uma parte dela é hoje o “Hino da União 

Europeia” e que se chama “Hino à Alegria”. 

4. Última pista: nasceu em … dezembro. 
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Apresenta: 

MÚSICO DO MÊS - dezembro 

             Ludwig van Beethoven 
O compositor Ludwig van Beethoven nasceu em Bona, 17 de dezem-

bro de 1770 e morreu em Viena, a 26 de março de 1827. 

Nasceu numa família muito simples. A sua mãe estava quase sem-

pre doente e o pai era o maestro de uma grande orquestra. 

Desde muito jovem deu mostras das suas capacidades musicais, o 

que levou o pai a desejar que essas capacidades o tornassem num 

génio (como Mozart), obrigando-o a estudar piano, clarinete e órgão 

diariamente. Sempre que não cumpria com as tarefas de impostas 

pelo pai, Beethoven era por ele castigado. O dia a dia de Beethoven 

era passado a tocar instrumentos musicais, por imposição do pai, 

não lhe deixando tempo para frequentar a escola. 

Muitas vezes era obrigado a levantar-se durante a noite, para de-

monstrar e impressionar os amigos e conhecidos do pai, com o seu 

talento a tocar piano. 

Christian Gottlob Neefe, professor de Piano de Beethoven, foi quem lhe deu muitos dos seus ensinamentos e quem lhe 

ensinou as obras de Mozart e de outros compositores muito importantes. Tudo isso inspirou Beethoven que por admirar 

tanto o Mozart chegava a sonhar que lhe dava aulas de piano. Aos 16 anos viajou para Viena para conhecer Mozart e 

com ele aprender ainda mais. Contudo, teve de voltar à sua cidade natal (Bona) para tomar conta dos seus irmãos pe-

quenos porque a sua mãe adoeceu gravemente. 

Beethoven não ia à escola e o pai perdeu o emprego, no entanto, havia muitas pessoas que estavam interessadas em 

pagar ao Beethoven os seus estudos musicais e ajudaram a continuar com a sua carreira como músico.  

Durante 10 anos, Beethoven conseguiu ganhar a vida com a sua música, mas quando fez 30 anos começou a perceber 

que estava a perder a sua capacidade auditiva. Pouco a pouco a surdez aumentou até que ficou surdo e por isso inca-

paz de ouvir qualquer som. Apesar disso Beethoven continuou a compor as suas obras musicais. 

Obras relevantes: 

Minueto Septeto em Mi Bemol, Opus 20 (1800); 

Sonata para piano n.º 14, Op. 27 n.º 2 (1801); 

5.ª Sinfonia em Dó menor Op. 67 (1804-08); 

Bagatela para piano (Für Elise) (1810); 

Fidelio (1814) – única ópera que compôs 

Missa Solene em Ré Maior, Op. 123 (1823); 

9.ª Sinfonia em ré menor, Op. 125 (1824). 

Ilustração realizada por: 

Rita Gradim 6.º3, 

podes seguir o seu trabalho no 

Instagram:    rita_gr_s 

Compositor do mês de – janeiro 

 Consegues descobrir qual o nome do compositor com  

as pistas que te são dadas? 

1. É austríaco; 

2. Viveu no sec. XVIII; 

3. É conhecido como menino prodígio já que começou a compor aos 3 anos de idade. 

4. Última pista: nasceu em … janeiro. 
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CORTA MATO — FASE ESCOLA 

     No dia 10 de novembro o grupo de Educação Física organizou a prova de Atletismo do 

Corta-Mato Escolar. Participaram nesta competição cerca de 170 alunos, do 4º, 5º e 6º anos 

de escolaridade, da Escola Básica Pêro da Covilhã. 

Foram vencedore(a)s das respetivas provas, o(a)s seguintes aluno(a)s: 

INFANTIS A — FEMININOS 

CLASSIF. NOME ANO 

1 MARIA INÊS MOURO  5º 4 

2 GETILCIA TIGRE  6º 10 

3 MARIANA FERNANDES  5º 1 

 

INFANTIS A — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME ANO 

1 LOURENÇO FILIPE  5º 2 

2 LUIZ LINS  5º 2 

3 FRANCISCO MARTINS  5º 4 

INFANTIS B — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME ANO 

1 RODRIGO FERREIRA  6º 5 

2 JOSÉ DAMASCENO  6º 1 

3 JOSÉ CLETO  6º 8 

INFANTIS B — FEMININOS 

CLASSIF. NOME ANO 

1 KYARA SANTOS  6º 7 

2 MARIA LOURENÇO  6º 1 

3 SILVANA SILVA  6º 8 
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Constituição das listas 

Durante os meses de novembro e dezembro, as turmas participantes no Programa Parlamento dos 

Jovens, orientadas pelos seus Diretores de Turma, organizaram debates sobre o tema e todos os 

alunos estiveram muito atentos às intervenções dos colegas e foi com base no poder de argumenta-

ção e na expressão oral que foram eleitos os dez deputados por turma. 

Parabéns a todos! 

Já foram eleitos os nossos 

Jovens Deputados! 

Boa sorte para as listas 

A Coordenadora do Programa 

Parlamento dos Jovens 

                                                    

Isabel Cristina Teófilo 

Medidas propostas pelas turmas 

    Após os debates, as listas apresentaram as medidas / estratégias para combater  a desinformação, 

com base nas quais se irá apresentar o Projeto de Recomendação da Escola. 

   Para preparar os alunos para a Sessão Escolar (24 de janeiro), convidámos o Presidente da Assem-

bleia Municipal, Dr. Casteleiro, que, prontamente, se disponibilizou a orientar um debate preparatório 

com os nossos jovens deputados (12 de janeiro). 
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   O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã foi, mais uma 
vez, um dos premiados com a distinção – Selo Escola Saudável – 
desta fez com a distinção máxima, nível avançado.  
   Esta distinção foi criada, pela Direção Geral da Educação, no âm-
bito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde 
(PAPES). Este selo (com três níveis: inicial, intermédio e avançado) 
foi concedido às escolas/agrupamento de escolas que através das 
suas práticas contribuíram para a promoção de relações interpesso-
ais saudáveis, para o envolvimento de toda a comunidade educativa 
e para uma imagem positiva da escola.  
  Este reconhecimento é válido por um período de 2 anos.  
  Pelo trabalho efetuado e todas as críticas construtivas, pois são es-

tas que nos ajudam a melhorar a nossa prática diária, parabéns a to-

da a comunidade educativa, esta distinção é vossa!  



   O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã recebeu o certificado de participação no 
projeto de reciclagem de máscaras usadas - TO-BE-GREEN que foram transformadas 
em enfeites de Natal.  
   Este é um projeto integrado, agregador e multidisciplinar que engloba a empresa TO-
BE-GREEN e em que, a partir das máscaras recolhidas, se pretende criar novos produ-
tos feitos à base de fibras têxteis ou valorizá-las em placas poliméricas e briquetes, sen-
sibilizando ainda para a necessidade de moderação do consumo e da importância da 
redução e valorização de resíduos.  
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Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   

https://www.aeperocovilha.net/
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