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 PRÉMIOS AOS MELHORES ALUNOS DE 4.º E 6.º ANOS DO AGRUPAMENTO                          

 No dia 4 de novembro, realizou-se no auditório da escola sede, 
pelas 10 horas e 40 minutos a entrega dos prémios aos melho-
res alunos do 4º e 6º anos deste Agrupamento de Escolas refe-
rente ao ano letivo 2014/15 com uma parceria da Caixa Geral de 
Depósitos. 

 Prémio - abertura de uma conta com 100 euros na CGD. 

Manuel Bettencourt 

6º Ano Turma 2 

2014/2015 
Maria Leonor Pestana 

4º Ano Turma P2 

2014/2015 

Consulte a nova pagina eletrónica, onde pode ver mais infor-
mações acerca do funcionamento do Agrupamento em: 

http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilha 

http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilha
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ACONTECEU EM NOVEMBRO NO JI SANTO ANTÓNIO...LABORATÓRIO DE DANÇA E DESENHO 

  Eu danço, eu desenho...  

Tendo como referência e inspiração, o laboratório de dança -desenho de Segni Mossi, as crianças 

tiveram a oportunidade de expressar e representar o movimento do desenho. 

A Arte no jardim-de-infância procura dar resposta “à expressão pessoal e coletiva, fornecendo su-

portes que permitam desenvolver a imaginação criadora como procura de descoberta de soluções e 

exploração de diferentes mundos” (OCEPE) 
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NOVEMBRO NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO... 

Assinalou-se o dia 11 de novembro, dia de S. Martinho, com o magusto escolar. Comeram-se as 
castanhas assadas e desfrutou-se de um momento cultural, com a dramatização da Lenda de S. 
Martinho e da História da Maria Castanha apresentadas pelos alunos do 4º ano, ensaiados pela pro-
fessora de Expressão Dramática. 

 

 

  Realizou-se na nossa escola a Vll Feira das compotas. Com os frutos da época fizeram-se compo-
tas que deliciaram alunos e pais. 

  

Trabalhos alusivos 
ao outono e às  
castanhas 
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JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO EM NOVEMBRO 

                      

“Cativar”... é criar laços… 
 

Exploração da história  
O principezinho de Antoine de Saint-Exupéry 

Professora Soraya 

   Criar laços 

   Doce com as avós 

miminhos 

Dia Internacional da eco escolas  

Eco Escola –7º Bandeira 

 

Dias da semana 

   MAGUSTO 

“história A abóbora Gigante “  
     de Erica Silverman  

Ilustrar  

   Aprender  

CUIDAR 
 Recordar ..conviver   ...alegria  

saber 
     DAR 

    Partilhar 

Dramatizar  

   Reutilizar 

ensinar  
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   NOVEMBRO NA ESCOLA EB DO REFÚGIO 

  DIA INTERNACIONAL ECO ESCOLA 
No dia 9 de novembro comemoramos o Dia Internacional Eco Escola. Hasteámos a 7ª bandeira, can-
támos o Hino e tratámos da nossa horta biológica. 
Mas o que posso ainda fazer como eco aluno para tornar a minha escola uma melhor Eco Escola ami-
ga do ambiente? 
Ser Eco Aluno é… manter as portas fechadas para evitar perda de calor, poupando assim energia. 
Ser Eco Aluno é… instalar  painéis solares para ter aquecimento e eletricidade. 
Ser Eco Aluno é... instalar  torneiras com redução de caudal…  

MAGUSTO ESCOLAR 

No dia 11 de novembro realizámos o tradicional magusto onde não faltaram as castanhas, alegria, ca-
ras enfarruscadas e muito convívio. 

PROJETO    
O meu quarto numa caixa de sapatos 
foi o Projeto elaborado pela turma do 2º 
ano RE2, no âmbito interdisciplinar de 
perceção espacial. 

UM POR TODOS E TODOS POR UM 

Participação no passatempo “Um por todos e todos por 
um” alusivo ao novo musical do Panda. Trabalho elabo-
rado pela turma RE3A. 



Página 6 Nº 36 

 NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO ACONTECEU... 

  Doce de Abóbora: Como  nos ofereceram algumas abóboras decidimos aproveitá-las e 
confecionámos este delicioso doce, que também demos a provar às famílias. 

  Halloween: pretendeu-se com esta atividade vencer os medos 
de uma forma lúdica.  

  Magusto: como manda a tradição este mês comemora-se o S.Martinho, com os tradicio-
nais magustos. As castanhas eram tantas que até puderam levar para casa!  
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ACONTECEU NA ESCOLA DO RODRIGO 

FESTEJÁMOS O HALLOWEEN  

Construção de fantoches Criatividade e imaginação... 

Aparecemos mascarados 
e fizemos um desfile. 

VIVEMOS O SÃO MARTINHO 
No dia 11 de novembro foi um dia especial na Escola do Rodrigo. Comemorou-se o dia de S. Martinho. 
Houve castanhas assadas para todos, tal como é tradição neste dia. Divertimo-nos muito e as castanhas 
estavam “quentes e boas”. Houve atividades de pintura e construção de fantoches, que foram utilizados 
na representação da peça de teatro: “Lenda de S. Martinho”. 

Teatro de fantoches 

Ainda o outono... 
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Lenda de S. Martinho — História da Maria Castanha  

Canção 
O ouriço já secou 
Já saiu a castanhinha 
Hoje é dia de comer 
Uma castanha cozidinha 
Cozidinha ou assadinha 
Na fogueira a saltitar 
Hoje é dia de magusto 

Magusto  - Órgãos dos Sentidos: Identifica; Observa; Sabe para 

que serve? 

Faz experiências com os órgãos dos sentidos; Conhece instru-

mentos de auxilio. 

NO J.I. DE S. SILVESTRE, EM NOVEMBRO... 
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   NA ESCOLA DE S. SILVESTRE…  

   E TIVEMOS O NOSSO MAGUSTO 

DECORREU UM CONCURSO PARA COMEMORAR O HALLOWEEN  
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EM NOVEMBRO ACONTECEU NO JI A LÃ E A NEVE 

Preservação da Natureza 

Como crescem as plantas? Porque caem as folhas no outono? 

Pusemos mãos na terra; pesámos, identificámos materiais, demos ideias, experimentá-

mos, investigámos, observámos, comparámos, registámos e tirámos algumas conclusões. 

A curiosidade é o ponto de partida para a aprendizagem. Conservar e proteger a Natureza está na 

própria “natureza da criança”. A “brincar” vamos levar as crianças a entrarem em contacto com aspe-

tos da Natureza e aprofundar as suas relações consigo mesma, com o outro e com o mundo natural 

Dia Nacional do Pijama 
No dia 20, comemorámos o Dia Nacional do Pijama. Foi 

para nós um dia muito divertido. Montámos as caixinhas 

dos pijamas, pintámos o papagaio a dar um grande abraço, 

fizemos um pijama de aranha delicada com muitas formas 

geométricas, dançámos a música de Pedro Abrunhosa, 

vimos a história da Ilha de Lucanor da Unicef, sobre os Di-

reitos das Crianças, fizemos o jogo da teia dizendo pala-

vras mágicas, contámos moedas e sonhámos muito. 

Foi um dia lúdico, pedagógico e solidário. 
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EM  NOVEMBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Comemoração do Dia de  

São Martinho  

Global Action Days - Eco-Escolas 

No dia 11 de novembro, os alunos do jardim de 

Infância e do 1º ciclo realizaram o tradicional ma-

gusto. 

Depois do almoço, assistimos a duas peças de 

teatro apresentadas pelos alunos do 4º Ano. Es-

tas peças chamavam-se “ São Martinho” e  

“Maria Castanha”. 

Seguidamente, fomos para o largo do Grupo 

Desportivo o da Mata, para  fazer o magusto. 

Enquanto alguns pais e avós assavam as casta-

nhas, nós jogávamos ao lencinho e ao macaqui-

nho chinês. 

As castanhas crepitavam na fogueira e foi um 

regalo comê-las bem quentinhas! Também fize-

mos um lanche partilhado com os pais e avós. 

Por fim, foi hasteada e afixada a bandeira Eco-

Escolas 2014 / 2015 em lugar bem visível pela 

vizinhança. Esta atividade esteve integrada na 

semana Global Action Days.  

A Terra Treme 
No dia 6 de novembro, falámos sobre sismos “A 

Terra Treme”. Participámos em vários jogos e às 

11 horas e 6 minutos fizemos “faz de conta” que a 

terra tremia. Então, metemo-nos debaixo das me-

sas e protegemos a cabeça. 

Eu faço como diz o Falco 

No dia 12 de novembro, vieram dois  agentes da P.S.P. à tur-

ma LN12 para realizarem uma ação de sensibilização sobre 

“Segurança Rodoviária”. 

Os agentes da P.S.P.  apresentaram-nos uma história que 

falava dos procedimentos a ter quando viajamos de carro. 

Também fomos alertados para os cuidados a ter quando atra-

vessamos a rua. 

Gostámos muito da ação, porque aprendemos as regras de 

Segurança Rodoviária. 
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MAGUSTO NO JI DA BOIDOBRA 

As tradições populares têm impacto na vida das crianças, de diversos modos, sobretudo no processo de 

socialização. As tradições culturais da comunidade contribuem para que, a criança, se aproprie da cultu-

ra do seu grupo social, e dessa forma, se sinta parte de um coletivo. 

Todavia, a criança não é apenas recetora de informações, ela apropria-se dos sinais culturais do seu 

grupo e transforma-os em algo significante para si, construindo a sua identidade no interior desse grupo. 
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ESTE  MÊS  ACONTECEU NA EB DE BOIDOBRA 

Magusto 

Ação  “Aqui ninguém toca” 

Pinturas de cara 
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EM NOVEMBRO ACONTECEU EM PERABOA... 

  Fomos ao teatro! 
 
Novembro começou em grande! Logo no dia 2 fomos 
ao Teatro das Beiras assistir à peça “3 porquinhos”. 
Adorámos! 
Também aprendemos que é importante sabermos en-
frentar  nossos medos e as nossas fraquezas. 

  Biblioteca na escola 
 
Neste mês recebemos ainda a visita 
da professora bibliotecária Soraya, 
que nos veio trazer um baú com delici-
osos livros para viajarmos na nossa 
imaginação. Apresentou também o  
projeto “Estrelinhas da Pêro”, que 
abriu o apetite a alguns de nós para 
mergulharmos na leitura. 

  Magusto 
 
O São Martinho não foi esquecido. Revisitámos a len-
da e as tradições do mês de novembro: São Martinho, 
castanhas e vinho (que substituímos por sumo…). 
No pátio da escola, fizemos o nosso magusto, em 
conjunto com os colegas do Jardim-de-Infância. 
A Junta de Freguesia ofereceu as castanhas e os su-
mos. Também nos trouxeram um assador e caruma, 
para assarmos as castanhas. 
De cartuxos na mão, como manda a tradição, empa-
cotámos e comemos as “quentinhas e boas”!  
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TURMAS DE 4ºANO– ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ—TRABALHOS DE NOVEMBRO 

No dia 11 de novembro realizou-se uma prova de Corta- 
Mato. 
Houve uma grande participação dos alunos das Turmas da 
Pêro . A Beatriz Galhano ficou em terceiro lugar no escalão 
Infantis A . Parabéns ! 

Faz muito mal… 
Um fumador tem poucos anos de vida. 
Mas porque não podemos fumar? 
A tua artéria pode espessar 
Rói uma maçã em vez de fumar! 
 
Mima o teu corpo 
Abre o teu pulmão 
Tóxicos à parte 
A tua saúde na tua mão... 

16 de novembro– dia mundial do não fumador 

Inspirados em Miró -  trabalhos muito criativos. 

 Novembro—mês de castanhas e magustos. 
A Maior Flor do Mundo 



Página 16 
Nº 36 

 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .  

 SESSÃO DE  PROMOÇÃO DA LE ITUR A  

“LER… NÃO IMPORTA ONDE!”  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

   O Centro de Promoção da Leitura da Serra da Estrela re-
alizou   uma sessão de Animação de Leitura intitulada “ 
Ler… não importa onde!” para a comunidade prisional. 
  As professoras responsáveis por este projeto deram a co-
nhecer vários livros que se encontram na Biblioteca do E.P.  
  Esta atividade foi realizada em grupos de vários elemen-
tos, os quais tinham que descobrir títulos de livros e escre-
ver o conteúdo do livro sugerido pelo nome. No final da 
apresentação dos trabalhos de grupo, as professoras mos-
traram o respetivo livro e leram a sinopse de cada um dos 
livros, motivando a curiosidade dos participantes  para ler e 
requisitar os livros sugeridos. 
  A ação foi muito interessante e participada por parte dos 
elementos desta comunidade. 

 CICLO DE COLÓQUIOS  

“Doenças Cardiovasculares”  

  Realizou-se  na Quinta de S. Miguel uma 
palestra sobre “Doenças Cardiovascula-
res”. Esta sessão de promoção da saúde 
esteve integrada no Projeto de Voluntaria-
do da Cruz Vermelha e foi da responsabi-
lidade da Enfermeira  Anabela Lopes e 2 
alunas do Curso de Medicina da U.B.I. 
  As técnicas de saúde iniciaram a ação 
com a definição de Doenças Cardiovascu-
lares, nomeando as doenças mais co-
muns. Explicaram o funcionamento do 
sistema circulatório, e referiram os sinto-
mas, fatores de risco e prevenção dessas 
doenças. 

 TEATRO “O Auto da Barca do 

Inferno no séc. XXI”  

  O Grupo de Teatro da Escola Secundária 
Campos Melo apresentou no dia  2 de novem-
bro, no parlatório do Estabelecimento Prisional 
da Covilhã, a peça de teatro “ O Auto da Bar-
ca do Inferno no Séc. XXI”, orientada pela 
professora Ana Paula Rocha. 
  Esta sessão cultural destinou-se a todos os 
elementos da Comunidade Prisional, entre 
eles os alunos dos Cursos E.F.A. e respetivos 
professores. 

 Sessão de  Promoção da Leitura  

“ VIAGEM PELA POESIA”  

 O escritor António José da Silva apresentou no dia 
16 de novembro, os seus livros à Comunidade Pri-
sional. 
  Os participantes desta sessão leram e comenta-
ram vários poemas dos livros deste escritor. 
  No final da atividade, António José da Silva ofere-
ceu um exemplar de cada um dos seus livros à Bi-
blioteca desta instituição. 
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Para este passatempo foram selecionadas as melhores frases, e que parti-
ciparam no concurso nacional.  

A criatividade dos nossos alunos pode ser vista no blogue da Biblioteca, 
aqui: http://tantoslivros.blogspot.pt/   

Parabéns! 

Tantas ‘Estrelas’ que já temos no Agrupamento! 

EM NOVEMBRO, NA BIBLIOTECA ESCOLAR... 

 
Até ao momento já temos mais de 350 estrelas prateadas e quase 
20 estrelas douradas, o que significa que já foram lidas mais de 350 
histórias, pois recebemos e publicámos mais de 350 resumos feitos 
pelos alunos deste Agrupamento, alguns com a ajuda da família. 
 
Obrigada e continuem a encher as salas de aula ou a biblioteca de 
estrelas! 

http://tantoslivros.blogspot.pt/
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA  

Comemorou-se no dia 1 de outubro o “Dia Mundial da Música”. Para celebrar o evento, os Professo-
res de Educação Musical, organizaram um concurso, destinado a todas as turmas do 5º e 6º ano de 
escolaridade, intitulado “Concurso do Calendário do Dia Mundial da Música”.  

Foram muitos os alunos participantes, apresentando uma enorme variedade de trabalhos que pode-
rão ser visitados, na exposição que se encontra no Polivalente da nossa escola, até ao dia 3 de de-
zembro. 

Parabéns aos vencedores e a todos os que participaram.  

Os professores de Educação Musical 

"Concurso de Calendários do Dia Mundial da Mú-
sica"  
 
1º PRÉMIO -     5º 3  -   Diana Pardal nº7 
2º PRÉMIO  -    5º 5 -    Lara Arosa nº13 
3º PRÉMIO   -   5º 9 -    Amina Oliveira nº4 
 
1º PRÉMIO  -  6º 2  -      Matilde Campos nº15 
2º PRÉMIO  -  6 º 5 -      Margarida Pinto nº15 
3º PRÉMIO  -  6 º4 -       Afonso Antunes nº1 
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THANKSGIVING  —  DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS 

          “Thanksgiving  Day”  

    (on the 4th Thursday of November) 

   It’s traditionally a  day  for  families  and  

friends  to  get together for a special meal,  

They say “Thank you” for the good things 

in their lives. 

         Thanksgiving lunch - Para celebrar esta festividade, o grupo disciplinar de 
Inglês levou a efeito um almoço convívio com a ementa tradicional: peru assado 
com milho e vegetais e uma sobremesa com doce de abóbora. 
 
        As turmas, maioritariamente acompanhadas pela  professora de Inglês, tiveram 
o seu almoço de Thanksgiving no passado dia 26 de novembro, na cantina da nos-
sa escola.  

     -  Pumpkin soup 

     - Roast turkey with rice 

and vegetables 

      - Pumpkin pie 
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CONCURSO QUADRAS DE NATAL—TURMA 6º9 

 NATAL ECOLÓGICO 

6º9 da Escola Básica Pêro da Covilhã venceu o Concurso de Quadras de Natal 

  A turma do 6º9  foi a vencedora da ação Na-
tal  Ecológico, promovida pelo Fórum de Cas-
telo Branco e pela Make-A-Wish, no escalão 
do 2º Ciclo. Os alunos elaboraram coletiva-
mente, com a professora de Português, Dora 
Martins, quadras de Natal, subordinadas ao 
tema Reciclar para oferecer, tendo obtido o 1º 
prémio, um computador portátil para a nossa 
escola. 
Além disso, as quadras elaboradas pelo 6º9 e 
por alunos de outros escalões,  foram grava-
das e editadas num livro /CD , que se encon-
tra à venda pela quantia de 1 euro. Desta for-
ma os alunos, com o fruto do seu trabalho, 
puderam ajudar crianças gravemente doentes a realizarem os seus sonhos. 
Nos dias 13 e 20 de novembro os alunos do 6º9, foram participaram em inúmeras atividades, tais como: 
gravação das quadras elaboradas; visita à Escola Superior Agrária, IPCB; visita  à Celtejo, em Vila Ve-
lha de Rodão e ao Centro de Ciência Viva, em Proença-a-Nova, que também contribuíram  para esta 
iniciativa; participação nos  jogos tradicionais e na festa de entrega dos livros, um exemplar para cada 
aluno  e  do computador para a escola. 

Parabéns 6º9!! 

Os presentes estamos a preparar 
Vamos sempre reciclar 
Tudo com muito carinho embalar 
O Planeta vai gostar! 

Prendas vamos oferecer 
E novos amigos conhecer 
Este Natal  vamos aprender 
A reciclar, podes crer! 

Os presentes estamos a 
terminar 
Para o mundo melhorar 
Não é difícil ajudar 
Quando o Amor está no ar! 

No Natal o ambiente proteger 
O presépio de plástico elaborar 
O pinheiro com cápsulas fazer 
No cimo estrelas de vidro a brilhar 

Mil presentes vamos dar 
Este Natal, vamos reciclar 
Cápsulas, plástico, vidro,  juntar 
Para fazermos prendas de encantar. 

Reciclar para oferecer 

A professora:  Dora Martins 

Aqui ficam, então, as quadras vencedoras: 
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CORTA MATO ESCOLAR 

 Realizou-se no dia 11 de novembro, na Escola sede do Agrupamento Pêro da Covilhã, o Cor-

ta Mato Escolar. O programa teve início às 10:40 horas e contou com provas para os escalões de 

Infantis A (femininos e masculinos), Infantis B (femininos e masculinos) e Iniciados masculinos. Ins-

creveram-se na edição deste ano cerca de 246 alunos e participaram 232. Destes, 50 eram do 4º 

ano. Merecendo destaque as classificações obtidas pelos seguintes alunos : 

INFANTIS A -  FEMININO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 INFANTIS A - MASCULINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFANTIS B - FEMININO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifi- Nome Ano Tur- Nº Dorsal 

1 Maria Carreira 5 2 22 71 

2 Matilde Rodrigues 5 1 27 82 

3 Beatriz Galhano Pêro 3  3 75 

4 Francisca Sá Pêro 1 8 105 

5 Carolina Rato 5 7  3 113 

6 Maria cruz Pêro 4 3 100 

7 Leonor Gaspar Massano 5 4 15 93 

8 Beatriz Silva 5 9 1 98 

9 Carolina Cardoso 5 6 1 84 

10 Rita Duarte Leitão 5 4 18 94 

Classifi- Nome Ano Tur- Nº Dorsal 

1 Leandro Gomes 5 7   59 

2 André Ribeiro 5 6 1 33 

3 Guilherme Costa 5 7 5 58 

4 Angelo Valentim 5 1 3 19 

5 Vasco Cunha 5 9 26 20 

6 Pedro Dinis Gomes 5 7   60 

7 Simão Marques  5 5 20 15 

8 Rodrigo Soares 5 6 6 38 

9 Guilherme Alberto P 3   236 

10 Rodrigo Manuel G. Pina 5 8 26 43 

Classifi-

cação 
Nome Ano 

Tur-

ma 
Nº Dorsal 

1 Ana Brito 6 6 2 188 

2 Célia Villoria 6 1 3 205 

3 Rafaela Proença 6 2 18 196 

4 Catarina Pires 6 4 10 187 

5 Rita Gamboa 6 1 2 204 

6 Rita Carrapato 6 5 17 216 

7 Ana Lopes 6 1 4 206 

8 Mariana Poeta 6 1 1 203 

9 Votória Gaspar 6 3 22 198 

10 Rita Carapito 6 8 3 210 
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   INFANTIS B - MASCULINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   INICIADOS -  MASCULINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todos os alunos que participaram, demonstraram uma grande atitude de empenho, esforça-
ram-se para dar o melhor de si em cada prova realizada. Parabéns a todos.  

Contamos com a  presença dos primeiros 6 alunos de cada escalão/género, no próximo dia 

28 de janeiro de 2016 na  prova  de corta-mato escolar distrital, organizado pela Coordenação Local 

do Desporto Escolar (CLDE) em Castelo Branco, nos terrenos anexos à piscina-praia. 

 
 Pode ser visto o filme fotográfico em https://youtu.be/UGyOeNYFYx8  

Classifica-

ção 
Nomes Ano 

Tur-

ma 
Nº Dorsal 

1 Bruno Ponte 6 9 1 147 

2 Francisco Santos 6 4 17 120 

3 Jorge Miguel Sousa 5 8 15 175 

4 Tiago Pinto 6 9 18 152 

5 André Teixeira 6 4 5 117 

6 Shahbaz 6 8 4 166 

7 Ricardo Mesquita 5 9 25 157 

8 João Vicente 6 3 11 141 

9 Leonel Manteigas 5 7   186 

10 Rodrigo Gonçalves 6 2 19 133 

Classifica- Nome Ano Turma Dorsal 

1 Jorge Ruano 5 5 221 

2 Francisco Silva 6 9 223 

3 Eduardo Morais 6 2 222 

https://youtu.be/UGyOeNYFYx8
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EDUCAÇÃO ESPECIAL  EM NOVEMBRO 

No dia 10 de novembro, o nosso Agrupamento participou no Encontro Regional realizado 

no âmbito do Projeto "Todos Juntos Podemos Ler", na Escola E.B. Silva Gaio, em Coimbra.  

     Neste encontro, promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela Direção de Serviços da 

Educação Especial e Apoios Socioeducativos, estiveram presentes o Vice Diretor do Agrupamen-

to, Paulo Xavier, a professora bibliotecária, Maria Goretti Delgado e a coordenadora do Departa-

mento de Educação Especial, Maria João Carneiro. 

     Após uma breve apresentação do Agrupamento, feita pela professora bibliotecária, a coorde-

nadora do Departamento de Educação Especial partilhou, com todos os presentes, as práticas 

inclusivas, em especial as atividades de leitura e de escrita desenvolvidas, no âmbito dos Projetos 

“Todos Juntos Podemos ler” e “Ler com Todos os Sentidos” mostrando que o Agrupamento po-

tencia inúmeras possibilidades de aprendizagem, proporcionando igualdade de oportunidades e 

promovendo o desenvolvimento das diferentes literacias. Apontou também que o trabalho colabo-

rativo entre professores do Ensino Regular, professores da Educação Especial, BE, outros profis-

sionais e pais/ encarregados de educação é essencial para a inclusão e sucesso de todos os alu-

nos, independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais e culturais.  

 

A coordenadora do Departamento de Educação Especial 

 

Maria João Carneiro 
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T(e)enparade  

A professora de Educação Tecnológica da Escola Pêro da Covilhã (Covilhã), Fernanda Marques 

desenvolveu, em parceria com o Serra Shopping, o projeto “T(e)en Parade”.  

Este projeto visa os seguintes objetivos: 

Conhecer museus e obras de arte; 

Consciencializar para a ideia da reciclagem; 

Mostrar que qualquer objeto pode converter-se num suporte de manifestação artística seja ela 

bidimensional ou tridimensional.  

A presente exposição é uma forma de divulgar uma parte dos trabalhos dos seus alunos do 6º 

ano do ano letivo 2014-2015. Esta iniciativa visa:  

A formação pessoal e social do indivíduo como ser participante na sociedade globalizada; 

A preservação do ambiente;  

O despertar das consciências para a importância da política dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reci-

clar); 

O intuito de formar cidadãos ativos e participativos. 

Este projeto teve, desde o seu início, o apoio incondicional:  

Dos alunos das turmas 6º02, 6º05, 6º06 e 6º07 do ano letivo 2014-2015; 

Dos Pais e Encarregados de Educação; 

Do centro comercial da Sonae Sierra, Serra Shopping, disponibilizando o local de exposição as-

sim como os materiais base, suporte desta iniciativa. 

A Professora dinamizadora agradece a disponibilidade/colaboração prestada a todos os que tor-

naram possível este projeto. 
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