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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

 
     Maio foi o 
mês da MÃE e 
fomos artistas… 
    Fizemos tudo 
com muito amor 
e ficou muito bo-
nito e colorido! 

     O Projeto “Cidadania a Crescer” continua com atividades muito interessantes. Este mês no 
tema  "Discriminação racial, étnica e religiosa” aprendemos como podemos estar unidos pelos 
mesmos interesses sem sabermos. Criámos laços e foi muito divertido! 

      O Projeto “ Quem vem lá?” está a terminar. Desta vez fizemos experiências com ímanes e 
aprendemos uma estratégia de trabalho em grupo que se chama “Gallery Walk”.  

     Em maio também deco-
rámos umas cabacinhas 
com muito primor. 

     Um dia descobrimos que os nossos carvalhos estão 
muito crescidos. Somos uns Mini– Guardiões muito dota-
dos! Viva a Escola Guardiã! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

 “OS  DIREITOS  VÃO À ESCOLA”  

  No dia 29 de abril, estivemos “… à conversa com a escritora Celeste 

Gonçalves” que nos apresentou o seu último livro “Os Direitos vão à Es-

cola”.  

  Foi muito interessante e adorámos o tema do livro! 

  Na primeira semana 

de maio, realizámos 

trabalhos e lembranças 

para oferecer à mãe, 

como agradecimento 

pelo seu amor e dedi-

cação. 

DIA DO P ATRONO 

  No dia 7 de maio comemorá-

mos o “Dia do Patrono” do nos-

so Agrupamento. Pesquisámos 

e elaborámos trabalhos sobre o 

Pêro da Covilhã. 

“M IMOS A TOR TO E  A D IREITO ”  

  No dia 14 de maio, foi o dia de 

recebermos uma enfermeira do 

Centro de Saúde que orientou 

uma sessão de esclarecimento e 

debate sobre “Direitos e Deve-

res das Crianças; Maus-Tratos 

físicos, psicológicos e negli-

gência”. 
  Dia 15 de maio foi um dia diferente para a nossa turma! 

Participámos em atividades de Expressão Plástica, Expres-

são Musical, Matemática e Expressão Dramática. 

P É- ANTE-P É. . .  A C AM INHO  D A P ÊRO 

DIA DA M ÃE  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

     O Crescimento das Plantas—A nossa “ Horta”. 
     A Primavera— As Flores / Insetos: A “ Abelha” - Ciclo de vida da Abelha. Visita  

     O Crescimento das Plantas—A nossa “ Horta”. 
    A Primavera— As Flores / Insetos: A “ Abelha” - Ciclo de vida da Abelha. 

Comemoração do Dia do Patrono “ Pêro da Covilhã “ 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

 No mês de maio comemorou-se o Dia da Mãe. Fizemos lindas lembranças para as 
nossas Mães. Merecem sempre mais, mas foi feito com muito amor. 

     O patrono do nosso Agrupamento, Pêro da Covilhã, não foi esquecido. Ouvimos a sua histó-
ria e fizemos alguns trabalhos sobre os seus feitos. 

 
     O Professor Hélder continua  a trazer alegria e boa 
disposição às nossas aulas. Os ensaios decorrem em 
bom ritmo. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

 MÃE ! … a MAIOR FLOR do MUNDO 

     “E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para 
adultos?  
     Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado 
a ensinar?”                                                                                                               José Saramago 

Um Sonho de Criança  
 

     - Vou-te contar o meu sonho,  é bonita a minha história, 
vai ficar por muito tempo, dentro da nossa memória:  
     … construí, no meu Jardim, uma Flor Especial. Tinha 
caule, tinha folhas, pétalas e…não havia nada igual! E qual 
seria o seu nome?! Tinha cor! E com ternura, protegia o seu 
botão. Suas folhas eram mãos, de uma Fada com varinha 
de condão que não tinham o telemóvel, eram mágicas, eram 
lindas, em forma de coração. Tinham muito amor para dar e 
mimos a partilhar. Olhei para ela, senti que havia alguém 
assim! Alguém que me dá beijinhos, que me abraça, me 
protege, alguém que brinca comigo e me leva para lanchar, 
alguém que, sem pressa, me acorda, me consola, com his-
tórias de embalar…é sem dúvida, a minha Mãe!...A Maior 
Flor do Mundo… 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Em maio aconteceu 

 Experiências com flores 

Projeto Missão UP 

Projeto Beira Serra 

Dia da Mãe 

Dia do Patrono 

Dia da Família 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

    Convidámos as nossas MÃES para virem ao nosso Jardim de Infância passar um tempo connosco 
                          
                               Tudo foi preparado com carinho  
  
                        E foi assim num tempo lúdico e afetivo  
                     que explorámos as várias áreas da sala.  

          Para Festejar o Dia do patrono  dramatizámos a história de “ Pêro da Covilhã “ 
                                  para todos os nossos colegas da Escola. 

 Com a ajuda do professor 
Hélder aprendemos esta   
canção que cantámos para 
as mães. 

 
 A Minha Mãe 

A minha mãe é um bombom 
É um biscoito é um batom 
Tudo o que eu gosto, ela é 
p'ra mim 
Eu gosto dela, eu gosto dela 
E ela de mim 
 
A minha mãe é um beijinho 
É um abraço, é um carinho 
Tudo o que eu gosto, ela é 
p'ra mim 
Eu gosto dela, eu gosto dela 
E ela de mim 

A minha mãe é o amor 
De todo o mundo e seu re-
dor 
O universo reune assim 
Todo o amor, todo o amor 
Que tem por mim 
 
A minha mãe é uma flor 
É uma fada, é uma flor 
Tudo o que eu gosto, ela é 
p'ra mim 
Eu gosto dela, eu gosto dela 
E ela de mim 
 
Alda Casqueira Fernandes 

https://www.vagalume.com.br/alda-casqueira-fernandes/
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

     Os alunos da RE3 fizeram um le-
vantamento do tipo de árvores que 
existem na Escola e colocaram umas 
placas informativas nas mesmas. 

 No âmbito do Projeto ECO - Escolas aconteceu….. 

     Os alunos da RE1B plantaram 
couves, alfaces e tomates e foram 
responsáveis pela rega da horta. 

     No dia 17 de maio, tivemos a visita de 
uma técnica da Dgeste e do diretor do 
Agrupamento, no âmbito da auditoria 
ambiental, prevista no quadro do reco-
nhecimento da qualidade do trabalho de-
senvolvido pela Escola no programa Eco
-Escolas. Os alunos cantaram o Hino 
através do projeto “ Toca a Baldar “. 

  Comemorámos o Dia da Mãe 

  Comemorámos o Dia do Patrono     

Pêro da Covilhã 

     No dia 14 de Maio, 
a turma RE3 recebeu 
a visita de uma men-
tora do Projeto. 
Aprendemos a montar 
robôs movidos a ener-
gia solar e experimen-
tá-los no pátio da es-
cola. 
     Construímos oito 
robôs que enriquece-
ram nossos conheci-
mentos. 
 

Projeto Missão UP – Galp 

HORTA BIOLÓGICA BRIGADA DA FLORESTA 

AUDITORIA AMBIENTAL 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

     A Polícia de Segurança Pública em parceria com Altice, promove-
ram no dia dezasseis de maio, na nossa escola, uma ação de sensi-
bilização sobre segurança, no âmbito do projeto “Estou aqui”. Apre-
sentaram as pulseiras que permitem localizar as crianças quando se 
perdem. 

     No dia 15 de Maio os alunos do 4º 
ano participaram na atividade “Pé ante 
Pé... a caminho da Pêro” 

     No âmbito da matemática os alunos do 2º ano 
realizaram simetrias com material Cuisenaire. 

Trabalhos alusivos ao Dia da Mãe. 

     No âmbito das 
DAC a turma SA1 
desenvolveu o pro-
jeto “Os seres vi-
vos”. 

Trabalho elabo-
rado com o 
objetivo de par-
ticipar no con-
curso promovi-
do pela  ADC - 
Águas da Covi-
lhã. 

 
 Educação 
Literária: 
“O segre-
do do 
Rio”, SA4 
e “O livro 
da Tila” 
SA1. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

   Visita de estudo ao Museu dos Lanifícios - Tosquia das Ovelhas 

     A PRIMAVERA ... tem lindas flores e co-
mo ela não há outra igual!!!  …  

     Dia da Mãe…  
a minha Mãe é a melhor “Mãe” do Mundo! 

… brincos de cerejas 
também eu quero ter !  
Olha que as cerejas são 
boas para comer! 

Registo da 
atividade 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   DIA DE AULAS AO AR LIVRE—23 DE MAIO: DOMINÓ, GEOPLANO, TEXTURAS, NATUREZA, EXPRESSÕES... 

   TODAS AS TURMAS  PARTICIPARAM EM WORKSHOP COM A ORIENTAÇÃO DA MODATEX. 

   FOI INAUGURADO UM ESPAÇO SOCIAL NA NOSSA ESCOLA . 

   O 4º ANO TEVE OS PROJETOS : “MIMOS A TORTO E A DIREITO” E “ PÉ ANTE PÉ A CAMINHO DA PÊRO”. 
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“Ciência na Escola” 

Guardiões da Serra da   

Estrela 
     
 Com a Guardiã Tânia falá-
mos e construímos Hotéis 
de Insetos muito bonitos. 

 

“5 Fábulas para não ador-

mecer” 
 

     Teatro de marione-
tas dinamizado pela 
“Quarta Parede”. 
Não adormecemos! 

“Kit Cogumelos  

Felizardos” 
 
     Com o engenheiro 
André Ferreira fize-
mos o composto dos 
cogumelos para os 
Kits/sacos. Também 
“semeámos” cogume-
los nos troncos ver-
des de carvalho. ` 
     É giro! 
     Vamos aguardar... 
 

“Mar em  

Tecido” 
 

      Grande  
desafio Eco
-Escolas. 

Visita de estudo—Centro de Ciência Viva da Floresta 
 

     Visitámos o Centro em Proença-a-Nova, participámos 
na atividade “Vida de Inseto”, oferecemos um “Bungalow 
de insetos…” que foi afixado por uma Técnica.  
      Aprendemos e divertimo-nos muito. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

EM MAIO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Missão Up 

     No dia 7 de maio, o 

projeto Missão Up foi 

apresentado às professo-

ras e aos alunos. Os  te-

mas  deste projeto são 

do maior interesse para a 

nossa Escola e como tal, 

no próximo ano letivo, irá 

proceder-se à inscrição. 

Dia do Patrono-Pêro da Covilhã 

     Neste dia, tão importante para o nosso Agrupamento, moldámos esta 

figura histórica, em barro. 

“Crescer em segurança 

Educação para a prevenção”         

 O Dr. Ângelo Valentim alertou-nos para 

situações em que a nossa segurança e 

saúde podem estar em risco. 

Pé ante Pé    a caminho da 

Pêro 
     Ficámos a conhecer 
a Escola que iremos 
frequentar no próximo 
ano letivo. Foi um dia 
espetacular! 

“Mimos a torto e a  

direito” 
     Direitos, deveres e 
abusos sofridos pelas 
crianças foram temas da 
conversa que tivemos 
com a enfermeira San-
dra.  

Eco-Escolas 

Geração Depositrão 
     “Robolhaço”, o nosso brinquedo. 
     Construção de um brinquedo  
recorrendo ao uso de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletróni-
cos. 

Ciência na Escola 
Não perturbar, minhocas 

a trabalhar... 

O Monge Copista 
Pintura com especiarias. 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  O Estabelecimento Prisional da Covilhã reali-
zou no dia 2 de maio, um Jogo de Futsal, dis-
putado entre a equipa do Sporting Clube da 
Covilhã e uma equipa de reclusos.  
  A População Prisional assistiu, aplaudiu e 
entusiasmou as duas equipas. 
  No final do jogo, o Presidente e  o Diretor  do 
Sporting Clube da Covilhã ofereceram equipa-
mento desportivo aos atletas do EP. 

JOGO DE  FUTS AL  

SPORTING C LUBE DA CO VI LH Ã /  REC LUS OS  EP  

DIA MUNDIAL D A AS MA  COME MORAÇÕES  

  Nicole Cravo, Enfer-
meira do EP, foi a ora-
dora convidada para 
realizar 2 Sessões de 
Promoção da Saúde - 
EP sede e EP Quinta 
de S. Miguel, integra-
das na Comemoração 

do Dia Mundial da Asma - 7 de maio. 
  A Enfermeira caracterizou a doença crónica 
Asma, enumerou as causas, sintomas, diagnós-
tico, tratamentos, prevenção, falou do impacto 
da doença e dos seus mitos e por fim debateu o 
significado da Comemoração do Dia Mundial da 
Asma.  

  Tertúlia de Autores da 
cidade da Covilhã, foi a 
atividade realizada nesta 
comunidade, para come-
morar o Dia do Autor 
Português - 22 de 
maio. 
  Teresa Reis, António 
Assunção, José Luiz 
Adriano, Anabela Silves-
tre, José Macedo, Antó-
nio José da Silva e Cidá-
lia Saraiva, foram os 7 
autores que apresenta-
ram os seus livros aos 
reclusos e falaram das 
suas motivações para a 
escrita e, dos conteúdos 
das suas obras. 

DIA DA E UROP A  

  O Dia da Europa, 9 de maio, foi comemorado no E.P. 
da Covilhã com a realização de uma palestra.  
  Esta sessão sobre a Europa foi orientada pelo Dr. 
Miguel Cardoso, especialista em questões europeias, 
a exercer funções no Parlamento Europeu. 
  Miguel Cardoso falou da criação da U.E., dos seus 
fundadores, símbolos, prioridades, política de coesão, 
importância do Euro, liberdade de circulação e   funci-
onamento das instituições. 
Nomeou os presidentes das 
instituições europeias, o nú-
mero de deputados eleitos 
por  país e falou das comis-
sões permanentes do Parla-
mento Europeu. 

DIA DO AUTOR  P ORTUGUÊS  VIS ITA  

ESTÁDIO S ANTOS  P INTO  

  A convite do Presi-
dente do Sporting 
Clube da Covilhã, al-
guns reclusos/alunos 
dos Cursos E.F.A. do 
E.P. da Covilhã, deslo-
caram-se no dia 19 de 
maio, ao Estádio San-
tos Pinto para assisti-
rem ao Jogo de Fute-
bol, disputado entre o 
Sporting Clube da Co-
vilhã e o C.D. de Ma-
fra.  
 A Diretora, Coordena-
dora Pedagógica, Téc-
nico de Reeducação, 
Chefe de Guardas e 
elementos de vigilân-
cia, fizeram parte da 
comitiva que acompa-
nhou os reclusos/
alunos nesta atividade. 
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DEPARTAMENTO DE  LÍNGUAS: PEQUENOS/GRANDES ESCRITORES 

Livros, uma porta para a imaginação 

   

   A nossa imaginação é um labirinto de descober-
tas. Todos temos uma grande imaginação e por is-
so existem os livros que nos ajudam a resolver o 
labirinto na nossa cabeça. 

     Nos livros há histórias que nos fazem ler e, cada 
vez que lemos, descobrimos caminhos no nosso 
labirinto. 

     Quando encontramos o final de um caminho fi-
camos felizes porque fizemos uma descoberta. 

     Para não nos aborrecermos e desafiarmos o 
nosso cérbero, basta lermos mais livros e inventar 
novos labirintos de descoberta.   

                                                                                                  
Luke Lopes, nº27, 6º7 

A minha gata é rápida, 
Porque já tem muita prática! 
 

A minha gata é independente, 
Até parece gente! 
 

A minha gata é meiga, 
E gosta de pão com manteiga! 
 

A minha gata é comilona, 
Mas também muito sabichona! 
 

A minha gata é trepadora, 
E mia que parece uma cantora! 
 

A minha gata é atenciosa, 
E eu gosto dela porque é maravilhosa! 
 

A minha gata chama-se Pequenina, 
E ela é a minha rainha! 
 

Carolina  - nº2 – 5º5 

A minha gata 

Os cozinhados da mãe 

      
 
     Eu gosto dos cozinhados da minha mãe, por que são saboro-
sos.  
     A minha mãe é uma profissional com a comida e eu, quando 
como os seus petiscos, parece que estou no céu.  
     As delícias da mãe fazem-me MUITO feliz!!! 
Luke Lopes, nº27, 6º7 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

Pé ante Pé, a caminho da Pêro 
    Pé ante Pé, a caminho da Pêro é já uma das atividades mais emblemáticas da escola que mobiliza 
todos os departamentos. Assim, os alunos finalistas do 1ºciclo puderam e poderão (a 5 de junho temos 
a 2º ronda de turmas) conhecer melhor a escola que frequentarão no próximo ano letivo, através das 
diferentes oficinas: de línguas, de expressões e de matemática e ciências.  
     Como a Biblioteca é um espaço de saber e de aprendizagem, mais uma vez se associou a esta ativi-
dade e foi uma paragem obrigatória. À semelhança do que aconteceu no ano passado, a Biblioteca, em 
articulação com a disciplina de Português, contou com os alunos do 6º 10 para dramatizar a história de 
um livro aos alunos que nos visitaram.  Porque este é um ano de eleições e votar é um dever cívico que 
pode e deve ser trabalhado desde tenra idade, o livro escolhido foi A Eleição dos Bichos, dos autores 
brasileiros André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Markun. 
       



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

ESCOLA BÁSICA  JARDIM  -  FERRO                                                                                                                                                                                                                              

TODAS AS CRIANÇAS TÊM DIREITOS: 

        Nome                                 Igualdade 

  

             Alimentação 

 
   Família                   Educação  

            

    Saúde        Segurança  

             (…)                                                                  

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

