
 

 

 

 

Agrupamento de 

Escolas Pêro da 

Covilhã 

Bas ket na  E s co la—F e liz ano   2015 

Nesta edição: 

DEZEMBRO Nº 46 

JI/EB S. António 2 

JI/EB Refúgio 4 

JI/EB Rodrigo 6 

JI/EB S. Silvestre 8 

JI/EB  A Lã e a Neve  10 

JI/EB Boidobra 12 

JI Peraboa 14 

EB Mª Amália — Peraboa 15 

4º anos EB Pêro  16 

Estabelecimento Prisional 17 

Biblioteca Escolar 18 

Pequenos Escritores 19 

Jantar de Natal 21 

                       Autor desconhecido 

 

É o que se pretende com o início... Quer seja de um novo 

ano quer seja de uma nova etapa. 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO…  

TRABALHO COLABORATIVO  

A área curricular de Formação Pessoal e Social é promovida no dia-a-dia do jardim-de-infância, uma 
das estratégias desenvolvidas é o trabalho colaborativo, as vantagens não estão relacionadas ape-
nas com a aprendizagem, mas também com o desenvolvimento de habilidades sociais, pois o traba-
lho em grupo preconiza o respeito às diferenças, à habilidade de saber ouvir o outro e de negocia-
ção, pois são aspetos intrínsecos à interação social. 
Deixamos algumas fotos “deliciosas” para ilustrar esta dinâmica… 
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Em modo de ... Natal! 
Decoramos as salas com os nossos trabalhos… 
Momentos da festa de Natal... 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO…  

Rodolfo é uma rena que conduziu o trenó do 
Pai Natal a preceito …... 

O Pai Natal chegou  

    Conversou            Entregou prendas    Abraçou 

E deixou-nos felizes a 
sorrir,  e admirados  
dizendo  assim            
oh! 

Feliz Natal 

   Desejos de Natal 

Aprendemos  canções, poesias, histórias ,fizemos trabalhos de expressão  
 
 
 
                 
 
                                                   

                            
        
                Preparámos a festa de Natal com toda a comunidade Educativa   

Obrigado pais por estes 
lindos - Eco Postais 
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ACONTECEU NA EB DO REFÚGIO… NO MÊS DE DEZEMBRO 

         A nossa Festa de Natal 

No mês de dezembro não nos lembra-

mos já de outra coisa que não seja a Fes-

ta de Natal. Este ano a festa  foi organi-

zada pela Associação de Pais no dia 12  

no Teatro Cine  para toda a comunidade 

Educativa, com a cooperação de muita 

gente! A Associação de Pais e seus cola-

boradores, os professores, as assisten-

tes… é claro que as verdadeiras estrelas, 

somos nós, os alunos,  somos os atores 

de todos os momentos, com canções, 

poemas, danças, enchemos o palco de 

alegria!!! Viva o Natal!!! 

Os nossos Trabalhos 
 

Também fizemos outros trabalhos para 

decorarmos a nossa Escola. Nas aulas de 

Expressão Plástica, fartámo-nos de tra-

balhar, mas mereceu a pena... 

 Eco postais de Natal 

Como Eco Escola que somos, 
convidámos os nossos pais a elabo-

rar com  material de desperdício  

… Postais Ecológicos. . 

Ficaram estes lindos postais  

A Feira do Livro 
Na nossa Escola tem estado a decorrer 

uma Feira do Livro, livros interessan-

tes do escritor José Fanha, a quem es-

peramos ver no princípio do próximo 

período, pois fará uma visita à nossa 

Escola. 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO…  

O NATAL NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 
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ACONTECEU NA EB DO RODRIGO… NO MÊS DE DEZEMBRO 

Concerto de Natal no Teatro Municipal da Covilhã 
Na manhã do dia 15 de dezembro deslocámo-nos ao Teatro Municipal da Covilhã para assistir ao 
concerto de Natal, promovido pela CM da Covilhã. Também nos divertimos nos insufláveis. Ado-
rámos os momentos musicais. A todos o nosso obrigado. 

Festa de Natal 

É NATAL!... 

Boas Festas ! 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE…  

É NATAL...É NATAL... 
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   NA ESCOLA DECORREU A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

   E ...       FESTEJAMOS O NATAL. 

ACONTECEU NA EB DE SÃO SILVESTRE… NO MÊS DE DEZEMBRO 



Página 10 

Nº 46 ACONTECEU NA EB/JI DA LÃ E A NEVE…  

Dia Internacional da Pessoa  

com Deficiência 

De 2 a 5 de dezembro, comemorá-

mos o Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência com várias ativi-

dades. 

Visionámos o filme de animação 

“Cordas”, falámos dos valores transmitidos por esta história e 

na aula de Educação para Cidadania realizámos alguns traba-

lhos. 

Por fim, participámos em jogos em que testámos as dificulda-

des que as pessoas cegas ou deficientes motoras têm na rea-

lização de tarefas que para nós são banais. 

Desta forma, concluímos que não devemos ser indiferentes, 

nem ter preconceitos, pois todos somos iguais, apesar de dife-

rentes. 

Presentes de Natal 
 
O Pai Natal da Junta de Fre-

guesia chegou à nossa escola, 

com um computador portátil 

para os alunos da pré-escola  e 

dois projetores com os respeti-

vos suportes para o 1º ciclo.  

Aulas de Educação Musical 

Temos usufruído das aulas de Educação Musi-

cal e temos cantado lindas canções acompa-

nhadas ao piano pelo Professor Pedro. 

Recolha da tampinhas 

Natal solidário! 
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ACONTECEU NA EB/JI DA LÃ E A NEVE…  

É Natal!!! 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA…  

BOAS FESTAS 
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ACONTECEU NA EB DA BOIDOBRA… NO MÊS DE DEZEMBRO 

Boas festas 

  Festa  

 de  

  Natal 

Trabalhos 

De Natal 

Dia In-

ternacio

nal da  

Pessoa 

com de-

ciência 
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Nº 46 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA…  

Pintura 

Com a aproximação do Natal começou a azáfama no nosso 
Jardim de Infância para recebermos o Pai Natal. 

   Jogos 

Gostámos de ir ao concerto no 
Teatro Cine. Para terminar   

fizemos a festa de Natal e re-
cebemos a visita do Palhaço 

Fraldinhas. 

O Jardim 

de Infância 

de Peraboa 

deseja  a 

todos 

Boas  

Festas e 

Bom Ano 

de 2017 

Quando está bom tempo gostamos de fazer atividades no exterior, 
tais como: 
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 ACONTECEU NA EB Dª Mª AMÁLIA VASCONCELOS - PERABOA  

EM DEZEMBRO NA EB1 Mª AMÁLIA VASCONCELOS HOUVE MUITA ANIMAÇÃO 

Desejamos as Boas Festas a 
várias entidades  e nós pró-

prios fizemos os postais. 

 ...por fim, tivemos a nossa Festa de Natal, com a visita especial do Fraldinhas e do Pai Natal, 
com as nossas famílias a assistir, foi uma alegria! 

Fomos assistir ao Concerto de Natal... 

...e já que ali estávamos,  
convivemos com todas estas 

“personagens”... 

Boas Festas 
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Nº 46 ACONTECEU NA EB PÊRO DA COVILHÃ… NO MÊS DE DEZEMBRO 

Nas aulas de Estudo do Meio fizemos trabalhos sobre os Reis de Portugal que estudámos e  
apresentámo-los em diversos suportes (powerpoint, cartazes, word…)   

O Natal chegou à Escola... 

 

 

 

 

 

No dia 14 de dezembro tivemos o nosso almoço de 
Natal. 
Almoçámos no Polivalente e tivemos a companhia 
dos nossos professores e dos elementos  da dire-
ção da escola. 
Estava tudo muito bom, até tivemos direito a bolo-
rei, filhoses e gelado para sobremesa. Que delí-
cia!... 

O nosso último dia de aulas foi maravilho-
so! Fomos ao cinema do Serra Shopping 
ver o filme “Vaiana”. Comemos pipocas e 
bebemos sumos. Foi uma manhã bem 
passada. 
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 ATIVIDADES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

  O Estabelecimento Prisional da Covilhã realizou no dia 2 de de-
zembro, uma sessão de sensibilização intitulada " Ser diferente é 
normal" no âmbito do "Dia Internacional da Pessoa com Defi-
ciência" , com a participação de Mª João Carneiro/ Coordena-
dora do Ensino Especial, Catarina Oliveira/Terapeuta da Fala, am-
bas docentes do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, Beatriz 
Barata (invisual) Professora de Música e Célia Reis (surda-muda) 
Formadora de Língua Gestual. 
 O trabalho realizado pelas técnicas e os testemunhos da Beatriz e 
Célia, sensibilizaram os participantes e transmitiram-lhe uma ma-
neira mais atenta e feliz de encarar a vida e uma mensagem de 
esperança, coragem e respeito pelas diferenças. 

 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

P ALESTR A “ SER DIFERENTE  É  NORM AL”  

 SESSÃO PROMOÇÃO D A LE ITUR A 

“A POESIA NÃO TEM GRADES”  

Filipe Lopes, 
coordenador do 
Projeto “A poe-
sia não tem 
grades”, pro-
moveu a leitura 
nesta comuni-
dade prisional 
no dia 12 de 
dezembro. 
  O contador de histórias, leu poe-
mas de vários autores, comentou, 
refletiu, partilhou sentimentos e 
promoveu o sonho... 

 CONCERTOS DE  NATAL  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

Sons  do Tempo  

Mús ica  Trad ic iona l Portuguesa   

Coro M is to da   Be ira  Interior  

FESTA DE  NATAL  

EUCARISTI A DE  NATAL  



Nº 46 
ACONTECEU NA BIBLIOTECA ESCOLAR… NO MÊS DE DEZEMBRO 

Algumas das muitas 
mensagens de NATAL 

da árvore  da nossa  
Biblioteca :) Escolar! :) 
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PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

O meu filme favorito 
 
 Um dos meus filmes favoritos é A Culpa é 
das Estrelas. Este filme é dirigido por Josh 
Boone e tem uma grande história. 
Este filme fala sobre uma rapariga chamada 
Hazel, que tem cancro e que se apaixona por 
um rapaz também com cancro. Infelizmente, o 
rapaz morre, pois o seu cancro não foi curado 
totalmente, mas Hazel sabe que ele é mais 
uma estrela a olhar por ela no céu. 
Eu gostei muito deste filme porque fala de um 
tema que não é muito abordado nos filmes, 
embora faça parte da realidade de muita gen-
te. Conta-nos que dois jovens, apesar dos 
seus problemas, conseguem viver uma aven-
tura juntos, partilhando as suas dificuldades. 
Este filme mostra-nos, também, que devemos 
aprender a aproveitar cada momento das nos-
sas vidas. 
E por estes motivos aconselho-vos a verem-
no. 
 
Francisca Albuquerque, nº11 – Turma 6º2 

Os Irmãos Grimm 
 

O filme “Irmãos Grimm” é muito interes-
sante e muito bem representado, cheio de 
aventura e drama. Eu gostei muito deste 
filme porque conta a história dos famosos 
Irmãos Grimm que enganavam as pesso-
as, dizendo que eram caçadores de bru-
xas e monstros e que afinal era tudo men-
tira. Para castigo, tiveram de resolver o 
mistério de uma floresta amaldiçoada e 
encantada. Essa floresta era controlada 
pela Rainha do Espelho que, no final do 
filme, é morta pelos Irmãos Grimm. Estes 
partem o espelho que era a chave do feiti-
ço. Para além disto, o filme também tem 
muita magia o que me agrada muito, pois 
torna-o mais interessante e mais animado. 
 
Beatriz Ferreira – Nº3/6º6 

“O amigo gigante” 
 

O nome deste filme é “O amigo gigante”. Na minha opinião, o filme é muito bom porque a construção 
das personagens está muito bem feita, o uso da cor nos cenários e a textura são excelentes.  
Este filme fala sobre uma rapariga chamada Sophie que vive num orfanato. 
Certa noite ela foi à janela e viu um gigante que media cerca de sete metros, ele levou-a para o seu pa-
ís, onde residiam outros gigantes que comiam crianças. 
Uns dias depois, o gigante e a menina souberam que outros gigantes estavam a planear um ataque às 
outras cidades para comer crianças. 
Ela e o gigante foram falar com a rainha de Inglaterra e juntos conseguiram impedi-los de concretizar o 
seu maléfico plano.  
Eu gostei muito deste filme porque é muito divertido e é por isso que vos aconselho a vê-lo.  
 
Vasco Fonseca, 6º 2 

Khumba 
 

O meu filme favorito chama-se “Khumba “. Eu escolhi este filme porque está muito bem feito e as bandas 
sonoras são muito boas. 
Khumba é um jovem zebra que nasceu só com metade das riscas e que, por isso, era muito gozado. As 
zebras viviam muito isoladas por causa dos predadores até que um dia, a água começou a escassear. 
Khumba tinha ouvido uma profecia que dizia que se alguma vez uma zebra nascesse sem ou com meta-
de das riscas, os bens essenciais à vida começavam a escassear. 
Khumba, sentindo que a culpa era sua, fugiu para encontrar a água da lagoa mágica que, segundo a pro-
fecia, lhe daria o resto das riscas. Khumba enfrentou perigos e aventuras até que chegou à lagoa, mas 
havia um problema: a água da lagoa mágica encontrava-se na caverna do maior inimigo das zebras, o 
tigre Phango. Eles lutaram até que Khumba matou o tigre e caiu de um penhasco, mas sobreviveu por-
que era único. 
Eu escolhi este filme porque nos ensina que não devemos gozar com as pessoas diferentes e que não 
devemos mudar quem nós somos pelos outros. 
Aconselho-vos a ver este filme porque a história é muito emocionante. 
 
Laura Baltazar, 6º 2 
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Nº 46 

PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

 
 

COMO USAR O COMPUTADOR 
 
 
 

1- Adota uma postura correta, aproximando a cadeira da mesa. 

2- Endireita as costas, de modo a evitares dores. 

3- Coloca uma almofada na cadeira, apenas se for necessário. 

4- Caso não chegues com os pés ao chão, coloca algo para os apoiar. 

5- Certifica-te que as pernas dobram pelos joelhos, formando um ân-

gulo de 90˚. 

6- Controla o tempo de uso do comutador: não estejas mais de 30 mi-

nutos seguidos a utilizá-lo. 

7- Após trinta minutos, faz uma pausa para descontrair, apanhar ar pu-

ro, ou praticar uma atividade física. 

Português—2º ciclo 
 
 

Os alunos da turma: 6º 2 
 

Texto Instrucional 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.com/ 
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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Mais uma vez o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã proporcionou aos seus colaboradores uma noite 
agradável.  Para além da reunião à volta da mesa, o encontro com os amigos já reformados, os que se en-
contram no ativo, familiares e amigos,  fez sentir o verdadeiro espírito de Natal. 
 

A todos, Boas Festas e até à próxima!... 

http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

