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ZONA DE ACOLHIMENTO 

ZONA DE LEITURA INFORMAL E 
JOGOS 

 A Biblioteca Escolar tem uma nova casa! Encontra-
se, agora, no Pavilhão C, e  já está aberta a todos aque-
les que dela queiram usufruir.  Convidamos todos a faze-
rem uma visita a este novo e confortável espaço. Além 
dos inevitáveis e imprescindíveis livros, é o lugar ideal pa-
ra estudar, pesquisar e trabalhar. Aqui, procuramos 
explorar todas as literacias que o século XXI exige às 
nossas crianças e jovens, invadindo-lhes a rotina dos di-
as, seja em casa, seja na escola. 
 Claro que  é necessário obedecer a algumas re-
gras de modo a manter o espaço e os  equipamentos ar-
rumados e em boas condições de utilização e impor a ne-
cessária quietude para que todos aqueles que aqui pro-
curam alguma concentração e silêncio possam trabalhar 
sem perturbação. A biblioteca é um lugar necessariamen-
te sossegado mas  existe, constantemente, um estranho 
desassossego. Valter Hugo Mãe, um escritor do nosso 
tempo, disse: “As bibliotecas só aparentemente são ca-
sas sossegadas. O sossego das bibliotecas é a ingenui-
dade dos incautos. Porque elas são como festas ou bata-
lhas contínuas e soam trombetas a cada instante e há 
sempre quem discuta com fervor o futuro, quem exija o 
futuro e seja destemido, merecedor da nossa confiança e 
da nossa fé.” (in Jornal de Letras Artes e Ideias, 15 a 28 de maio, 

2013). No fundo, a nossa missão visa este ideal: desas-
sossegar em sossego. 
 Para quem ainda não teve oportunidade de conhe-
cer este novo espaço, partilhamos algumas fotografias. 
Aguardamos por vós! 
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ESTUDO 

MULTIMÉDIA - INTERNET 

AUDIOVISUAIS 

 “Os livros oferecem o que são, o que 
sabem, uma e outra vez, sem refilarem, sem 
se aborrecerem de encontrar infinitamente 
pessoas novas. Os livros gostam de pesso-
as que nunca pegaram neles, porque têm 
surpresas para elas e divertem-se a surpre-
ender. Os livros divertem-se.  […]  

        Depois da leitura de muitos livros pode 
ficar-se com uma inteligência admirável e a 
cabeça acende como se tivesse uma lâmpa-
da dentro. É muito engraçado. Às vezes, os 
leitores são tão obstinados com a leitura que 
nem acendem a luz. Ficam com o livro perto 
do nariz a correr as linhas muito lentamente 
para serem capazes de ler. Os leitores mes-
mo inteligentes aprendem a ler tudo. Leem 
claramente o humor dos outros, a ansieda-
de, conseguem ler as tempestades e o si-
lêncio, mesmo que seja um silêncio muito 
baixinho”. (in Jornal de Letras Artes e Ideias, 15 a 
28 de maio, 2013).  
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  O Dia da Restauração da In-
dependência comemorou-se 
nesta instituição, no dia 30 de 
novembro, com uma palestra 
intitulada “ A Covilhã e a Res-
tauração da Independência 
de 1640” 
  Esta sessão de informação foi 
da responsabilidade do Profes-
sor/Historiador/Escritor António 
Assunção. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇÕES  

 DIA DA RESTAURAÇÃO DA 

INDEPENDÊNCIA  

  O Estabelecimento Prisional 
da Covilhã, em colaboração 
com a Biblioteca Municipal da 
Covilhã e as Bibliotecárias do 
Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã, tem mensalmente um Baú de Li-
vros itinerantes, com  interesse para esta Co-
munidade Prisional. Esta atividade tem como 
objetivo promover a leitura junto dos reclusos. 
 No mês de dezembro, o Baú conteve 24 livros 
de banda desenhada, poesia e interajuda. 

BAÚ DE LIVROS ITINERANTES  

 FESTA DE NATAL  

  A Festa de Natal dos reclusos do E.P. da Covilhã realizou-se no dia 14 de dezembro e foi abrilhantada 
por elementos desta comunidade prisional e vários artistas e associações que, com espírito de solidarie-
dade, participaram neste evento.  

 DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

  “Desporto Adaptado” 
foi a sessão de sensibili-
zação que se realizou 
nesta instituição, no dia 
4 de dezembro, no âm-
bito da Comemoração 
do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiên-
cia com a presença de Gabriel Macchi, professor 
e atleta paraolímpico (invisual) e Jorge Rodrigues, 
um dos seus Guias. 

PROJETO “NATAL NO HOSPITAL”  

  Mais um ano, o Estabeleci-
mento Prisional da Covilhã 
participou no Projeto” Natal no 
Hospital” da responsabilidade 
da Liga dos Amigos do Centro 
Hospitalar da Cova da Beira,  
X edição. 
  Os participantes do Clube de Artes a funcionar nes-
ta instituição sob orientação do Professor João 
Boléo, elaboraram um painel que decorou este espa-
ço hospitalar durante a quadra natalícia. 

 CONCERTO DE NATAL/CORO MISTO  
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ... 

  No dia 12 de janeiro, D. Manuel Felício, 
Bispo da Diocese da Guarda, Padre Ra-
fael, capelão, e José Martins, diácono, 
celebraram a Eucaristia de  Ano Novo 
para a Comunidade Prisional, na Capela 
do E.P.  
  Este ato religioso teve a participação do 
Maestro Paulo Serra e do Grupo de Visi-
tadoras que animaram musicalmente 
esta celebração. 
  No final da celebração, D. Manuel Felí-
cio visitou as salas de aula para desejar 
um Bom Ano Novo aos alunos e profes-
sores desta instituição. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 EUCARISTIA DE ANO NOVO  

  O Baú de Livros Itineran-
tes cedido pela Biblioteca 
Municipal da Covilhã, com 
o objetivo de promover a 
leitura  no seio da comuni-
dade prisional, no mês de 
janeiro conteve 26 livros, 
selecionados com os inte-
resses dos leitores desta 

instituição: romances e poesia erótica, 
psicologia e informática. 

BAÚ DE LIVROS 

ITINERANTES  

 CICLO DE COLÓQUIOS  

“TUBERCULOSE”  

  No âmbito das comemorações do  18º 
Aniversário do Centro Hospitalar da Cova 
da Beira, foi entregue no dia 17 de janei-
ro ao Estabelecimento Prisional da Covi-
lhã, na pessoa da sua diretora, um Certi-
ficado de Mérito, pela participação no 
Projeto “Natal no Hospital”. 

 CERTIFICADO DE  MÉRITO  

P AR TICIP AÇ ÃO NO PROJETO “NATAL  NO HOSPITAL”  

  Em parceria com a Cruz Vermelha, 
Delegação da Covilhã, realizou-se, no 
dia 25 de janeiro, uma Sessão de Pro-
moção da Saúde  sobre Tuberculose 
para a Comunidade Prisional. 
  Esta sessão de informação foi da 
responsabilidade dos Enfermeiros Ale-
xandre Carneiro e Ângela Carvalho do 
Centro de Saúde da Covilhã. 
  Os Técnicos de Saúde caraterizaram 
a doença 
da Tuber-
culose, re-

feriram os grupos de risco, a 
epidemiologia em Portugal e 
no Mundo, o diagnóstico, ras-
treio, sintomas, transmissão 
e tratamento. 
 
 



JI de SANTO ANTÓNIO ... Nº 55 

Página 6 

NATAL 

     No dia 14 de dezembro recebemos uma visita ESPECIAL: os 
nossos  amigos do Lar Anita Pina Calado. 
     Cantámos para eles e eles cantaram para nós e acabámos a 
cantar todos juntos. 
     Para os mimarmos, oferecemos-lhes uma tela pintada por 
nós e recebemos uma almofada confecionada por eles. Obriga-
da! Foi uma tarde maravilhosa que terminou com um lanche.  

  CAÇA AO URSO 
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EB de SANTO ANTÓNIO ... 

    Postais elaborados pelos alunos de todas as turmas, no 
âmbito do “Natal com Arte”. 

                Momentos da nossa festa de Natal... 

Decorações de Natal elaboradas com 
materiais reciclados, desafio de Natal, 
no âmbito do projeto— Missão UP. 

“Brigadas 

Positivas” 

Decorações de Natal... 

Diálogos Intergera-

cionais – no âmbito 

do “Natal com Arte” 

- Convívio, lanche e 

troca de miminhos 

com os utentes do 

Lar Fundação Anita 

Pina Calado, do 

Teixoso. 
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JI do REFÚGIO ... 

Poesia 
 
 
 

   Estrela Estrelinha  
   No céu a brilhar 
   Vêm aos meninos  
   O caminho ensinar 
 
 
 
 
   O caminho até Belém 
   onde está Jesus 
   Com José e sua mãe 
 
 
 
    
 
    
   
   A vaca e o burrinho 
   O calor lhe estão a dar 
 
     
 
    
   E o Deus menino todos        
   vão adorar 

  
 
 
    

   Os pastores são os  
    primeiros a chegar 
 
     
 
 
 
 
Logo a seguir os três reis 
Magos vindos do Oriente  
Ouro, incenso e mirra lhe  
deram de presente 
 
  
 
 
 
Por último os anjos uma  

 canção lhe vieram cantar 

     Os 97 eco alunos da Escola e 
Jardim do Refúgio fizeram uma 
árvore  reutilizando  pacotes de 
leite  e  tampas . 
     Para decorar a árvore  cada 
aluno desenhou um CORAÇÃO 
que simboliza o desejo de cuidar, 
valorizar e proteger as árvores,  
que tão mal tratadas foram este 
verão com os  incêndios  flores-
tais. 

     NATAL COM ARTE, AFETO, POESIA  E 

  HISTÓRIAS COM MOVIMENTO E MAGIA . 

Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

 
 

Exploração do 
livro: 
Elmer o Elefante  
Xadrez de David  
Mckee 

  Encontro entre Gerações   
 
Idosos do lar de São José e 
alunos da Escola e Jardim de  
Infância do Refúgio trocaram 
vivências, saberes, afetos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
No fim houve um lanche e en-
trega de uma bola de meia, 
cheia de areia e decorada pe-
los alunos.   
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JI do REFÚGIO ... 

  

                          Reviver Tradições  - Festejar o Dia de Reis  

     Conhecimento do Mundo -História 

Canção “Nós somos os 3 reis” Articulação entre ciclos 

 
 
      

   Expressão Artística  

        Expressão e Comunicação  

              Reutilizar          Cortar             Colar            Imaginar           Criar 

   Registo e ilustração das coroas e história dos reis Magos 

   História  /vídeos 

 Matemática 

Associar …. 
 Nomes-reis- pre-
sentes 
 

Descobrir o 
caminho certo 
 

Contornar o 
caminho 

Noção de… 
 
 Conjunto 
 Número 
 Grafismo do nú-

mero 3 
 Registo gráfico 
 

   Formação Pessoal e Social 



EB do REFÚGIO ... 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
     No dia 4 de dezembro, comemoramos na nossa escola o Dia Internacional da Pessoa com Defici-
ência.  
     Realizámos vários jogos: fizemos percursos com andarilhos, com os olhos vendados, pinturas com 
a boca...Ficámos a saber como é difícil a vida destas pessoas. 
Este dia foi muito divertido! Gostámos muito!  

Natal com Arte — Diálogos Intergeracionais 
      No dia 14 de dezembro, foram à nossa escola doze idosos do Lar de S. José. Cantámos canções 
e ouvimos histórias. Foi uma partilha e troca de saberes muito enriquecedora! 

FESTA DE NATAL 
     No dia 15 de dezembro, pelas 16h30 horas, realizámos a nossa Festa de Natal, no Grupo Recrea-
tivo Refugiense. Todas as turmas participaram com alegria e entusiasmo! Esta bonita festa foi organi-
zada pelos professores e pela Associação de Pais e contou com a colaboração de todos os pais/ en-
carregados de educação, das Assistentes Operacionais e  A.T.L  
     Foi uma tarde bem passada, com muita alegria e boa disposição! 

Obrigada a todos! Boas Festas e Feliz Natal!... 

Nº 55 
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EB do REFÚGIO ... 

Dia de Reis 
     No dia 6 de janeiro, 
para celebrar o Dia de 
Reis ouvimos a histó-
ria dos Reis Magos e 
ficamos a saber o sim-
bolismo dos presentes 
que entregaram ao 
Menino Jesus. Tam-
bém  pintamos dese-
nhos alusivos ao tema 
e os meninos da Pré 
vieram às nossas sa-
las cantar a canção 
das janeiras  “Os três 
Reis”. 
    Este dia foi muito 
divertido!  
    Gostámos muito!  

                      Inverno 
 
    Nas aulas de Expressão Plástica 
(AEC) elaborámos estes lindos  
Bonecos de Neve. 
 

Perigo do Consumo de Álcool e outra Drogas 
     No âmbito da disciplina de Estudo do Meio, os alunos da turma RE3  pesquisaram sobre o tema 
e elaboraram estes trabalhos espetaculares. 
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DIÁLOGOS INTERGERACIONAIS 

A educação pré -escolar tem um papel importante na educação para os 

valores, que não se “ensinam”, mas se vivem e aprendem na ação con-

junta e nas relações com os outros.  

A participação  nestas atividades no âmbito da educação para a cidada-

nia, contribui para a formação de pessoas responsáveis, autónomas e 

solidárias.  

JI do RODRIGO ... 
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JI do RODRIGO ... 

 EM INTERAÇÃO COM... 

 
     A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal, porque, em-
bora tenha uma intencionalidade e conteúdos próprios, está presente em todo o trabalho 
educativo realizado no jardim-de-infância.  
     No seu processo de aprendizagem, a criança vai mobilizar e integrar um conjunto de ex-
periências, saberes e processos, atribuindo-lhe novos significados e encontrando formas 
próprias de resolver os problemas. É neste processo de desenvolvimento de atitudes, valo-
res e disposições que se constituem as bases de uma aprendizagem bem-sucedida ao longo 
da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária na relação consigo próprio com 
os outros e com o mundo. 
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EB do Rodrigo ... 

     No dia 13 de dezembro, a Associação de Pais organizou a festa de Natal e a Escola 
também participou. Fizemos as nossas apresentações e foi muito divertido! 
 
 
 
 

     Neste novo ano de 2018 já demos as boas vindas ao inverno, tecemos fios da 
amizade, construímos cidades, florestas, agasalhos e descobrimos os vulcões! 
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JI de S. SILVESTRE ... 

  É Natal... 

Realizámos vários trabalhos 

Vimos o presépio 

Andámos de carrossel 

Visitámos a casa  do Pai Natal Enviámos a carta para o Pai Natal 

Ouvimos histórias 

Fizemos a Festa de Natal 

Tivemos Diálogos Intergeracionais 
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JI de S. SILVESTRE ... 

  Atividade no âmbito do “ Dia Internacional da Pessoa com Deficiência” 

É  TEMPO DE INVERNO! 

 Dia de Reis! 
     Comemorámos o Dia de Reis. Elaborámos coroas e  realizámos um lanche. 

Tempo de inverno! 
No âmbito desta temática foram desenvolvidas várias 
atividades e foram aplicados vários tipos de materiais. 

 … e ainda no mês de janeiro, com a 
professora de Educação Musical, cantá-
mos as “janeiras” aos alunos do 1º ciclo. 
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EB de S. SILVESTRE ... 

   NESTE MÊS DE DEZEMBRO FOMOS OUVIR HISTÓRIAS NO PROJETO “ NATAL 
COM ARTE”. 

   IDOSOS DA MUTUALISTA COVILHANENSE VIERAM À ESCOLA NUM ENCONTRO DE 
GERAÇÕES. 

E FIZEMOS A NOSSA FESTA DE NATAL. 
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EB de S. SILVESTRE ... 

   NESTE MÊS DE JANEIRO FESTEJÁMOS OS REIS. 

   FIZEMOS UMA VISITA DE ESTUDO AO PATRMÓNIO DA COVILHÃ. 

E TIVEMOS ATIVIDADES NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA . 
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Natal 

     Decorámos as 

árvores de Natal 

e fomos ao mus-

go para fazer o 

presépio. 

 

Grupo Desportivo da Mata 

     Visitámos a exposição de presépios. 

Observámos cogumelos silvestres, tam-

bém conhecidos por frades, tortulhos, 

santieiros, … e recolhemos informações 

sobre estes vegetais, grupo dos fungos, 

junto dos vizinhos. 

Presentes de Natal 

     Apanhámos e pintámos pinhas para o pi-

nheiro. 

     Com rolhas de cortiça fizemos pinheiros. 

Pintámos e aplicámos botões. Feliz Natal! 

EB/JI de A LÃ E A NEVE ... 



Nº 55 

         Página 20 

EB/JI de A LÃ E A NEVE ... 

Filhós 

Confecionámos deliciosas filhós! 

Convívio entre gerações 

No dia 14 de dezembro, tivemos 

a visita de um grupo de senho-

ras e senhores do Lar da Asso-

ciação de Socorros Mútuos. 

Cantámos, dançámos e repre-

sentámos para eles. Depois, 

convivemos durante o lanche. 

Festa de Natal 

A festa foi muito animada por-

que todos participaram: alunos, 

pais, familiares, professoras e 

assistentes operacionais.  

 Houve canções, peças de tea-

tro, danças, poemas e o Pai Na-

tal.  

Agradecemos ao Grupo Despor-

tivo da Mata toda a ajuda na 

organização desta atividade. 
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EB/JI de A LÃ E A NEVE ... 

Projeto Ciência na Escola 

Fundação Ilídio Pinho 

     No âmbito da 15.ª Edição do Prémio Fundação 

Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, subordinada ao tema     

A Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e 

da Humanização, foram selecionadas as propostas de 

projeto submetidas pela nossa Escola, para o 1º Es-

calão (direcionado para alunos do Pré-Escolar) Tecer 

histórias com o amor e a sabedoria dos “avós”  e para 

o 2º escalão (direcionado para os alunos do 1º ciclo) 

Grandes e Pequenos: histórias da água. 

     A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no 

passado dia 16 de janeiro, no Auditório do Conserva-

tório de Música de Coimbra e contou com a presença 

das coordenadoras dos projetos e do Senhor Diretor 

do Agrupamento. 

 

Reviver tradições : Cantámos  as Janeiras 

Aulas de LGP 

     Os alunos da Pré –Escola 

e do 1º Ciclo têm aprendido 

Língua Gestual Portuguesa, 

com a Professora Célia. 

     Colorimos lã de ovelha com cas-

cas de beterraba. 

     Com lã, fizemos a teia da amiza-

de. 
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Fomos à caça do urso e… ...estava a hibernar, na Cidade Natal! 

Visita de Estudo  
à  

Cidade Natal 

JI da BOIDOBRA ... 
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“Porque Cai Neve ?” 

     Nesta história  apercebemo-nos:  

o frio muda o estado da água…

fomos…   

Experimentar 

     Descobrimos: com o frio, a água 

congela, muda do estado liquido  

para o estado sólido... 

  … também reparámos que, com o  

calor (das mãos),  a água gelada volta 

ao estado líquido... 

E o que acontece à água, no estado líquido, quando exposta ao calor? 

     Ficámos a saber:   

     A Água muda o seu estado físico com o 

frio e com o calor. 

     Experimentámos e  desco-

brimos...   

a água transforma-se,   

em vapor, com o calor... 

Também na natureza o pudemos ir observar e verificar... 
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EB da BOIDOBRA ... 

Em dezembro aconteceu 

Trabalhos de Natal 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Convívio com os utentes do Centro  

de Convívio e Apoio à 3ª idade do  

Tortosendo 

Visita à Cidade Natal na Guarda 

Prenda da Junta de 

Freguesia 
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Em janeiro aconteceu 

Dia Mundial da Paz 

Cantar os Reis 

Trabalhos manuais 

Dramatização da história  

“Todos no sofá” 
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EB do JARDIM — FERRO ... 

O Cantar das Janeiras 

 
 
 Num dos primeiros dias deste 
período, juntámo-nos às crianças do In-
fantário Rato Mickey, para ensaiarmos 
as tradicionais Janeiras. 
 Como as condições climatéricas 
não permitiram que sexta-feira realizás-
semos esta tradição, adiamos a mesma 
para a segunda-feira seguinte.  
 Assim, no dia 8 de janeiro, per-
corremos as ruas da Vila do Ferro, can-
tando de porta em porta. Visitámos tam-
bém o Lar de Idosos e Centro de Dia. E 
como não poderia deixar de ser, rece-
bemos bombons, bolachas, entre outras 
coisas.  
 E assim mais uma vez se cum-
priu a tradição.  
 

                       Turma Jardim-Ferro 12 
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EB MARIA AMÁLIA VASCONCELOS — PERABOA ... 

Ainda no âmbito da época natalícia, os alunos da Escola de Pera-
boa escreveram o texto que se segue, onde tentaram demonstrar 
a importância de nos colocarmos no lugar dos outros.  

SEI PÔR-ME NO LUGAR DOS 
OUTROS... 

Se eu fosse uma flor, seria um narciso, que levantava a cabeça para olhar para as outras flores, 

admirava os campos e comunicava com as pessoas. 

Se eu fosse um lugar, seria um campo para ter animais e um rio para dar de beber às plantas. 

Se eu fosse um sentimento, seria amor, morava no coração das pessoas, dava a volta ao mun-

do e acabava com as guerras. 

Se eu fosse um objeto, seria um lápis, escrevia textos e podia viajar pelo mundo inteiro e ser 

tudo o que eu quisesse. 

Numa linda manhã de verão, sem nuvens no céu, um sol muito brilhante e um calor 

abrasador, fui a uma praia habitada por estrelas-do-mar e cheia de gente deitada na areia a 

bronzear o corpo e a tomar um banho fresco. 

 No momento em que eu ia explorar o farol, apareceu o meu melhor e fiel amigo, que me 

acompanhou naquela aventura emocionante. Ao chegarmos, encontrámos a porta fechada. Ba-

temos à porta e apareceu o faroleiro, que nos recebeu e nos convidou a entrar. Ofereceu-nos 

uma visita guiada, onde nos mostrou como se ligava a luz de sinalização e nos explicou as fun-

ções do farol. Apresentou-nos o kit de salvamento que continha bóias de salvação, barcos de 

borracha, botijas de oxigénio, coletes e fatos de mergulho. 

No fim desta viagem ao mundo marítimo, despedimo-nos do faroleiro e resolvemos ir be-

ber uma bebida fresca. Eu pedi um café e o meu amigo pediu um sumo, que não conseguiu 

beber por não estar açucarado, nem ter uma palhinha flexível e descartável. 

Como estava muito calor e ainda cansado da visita ao farol, decidi ir almoçar e fazer 

uma reconfortante sesta. Passado algum tempo, acordei, fui até à grande piscina, que se situa-

va ao fundo da minha rua e mergulhei na água límpida e transparente. 

Foi um dia muito agradável e especial. 

TEXTO A QUATRO CABEÇAS 

Após a realização de um jogo de palavras, em que cada aluno escrevia apenas cinco palavras, 
deixando a ideia em aberto para o colega seguinte lhe dar continuidade. Posteriormente, foram 
caraterizados com adjetivos alguns nomes aplicados no texto, sendo novamente reescrito e re-
formulado. O título do texto deveu-se ao facto de serem apenas quatro, os alunos que o elabo-
raram. 
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EB PÊRO da COVILHÃ — 4º ANOS ... 

DE VOLTA À ESCOLA…… INÍCIO DO 2º PERÍODO 

No início de janeiro celebramos 
o dia de Reis, fazendo estes lin-
dos trabalhos.,,,, 

    Continuamos a falar da nossa   
história com as “Estórias” dos reis…. 

     Para conhecermos melhor os Direitos da Criança, as senhoras enfermeiras do Centro de 
Saúde da Covilhã, em colaboração com o Projeto de Promoção e Educação para a Saúde e 
a Biblioteca Escolar, vieram falar-nos  de afetos. 
     Apresentaram-nos um projeto muito interessante MIMOS A TORTO E A DIREITO para o 
qual todos podemos colaborar com os nossos desenhos. 
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NOTÍCIAS DO 6º2 ... 

     No âmbito da área curricular não disciplinar de Educação para a Cidadania da turma 2 do 6º ano, fo-
ram trabalhados os temas “Educação para a Saúde” (que pretende dotar as crianças e os jovens de co-
nhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saú-
de e ao seu bem-estar físico, social e mental) e "Igualdade de Género" (que visa a promoção da igualda-
de de direitos e deveres das alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e de 
estereótipos de género, de forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais 
e sociais). 
     Na aula de Educação para a Cidadania, de dia três de outubro, esteve presente o Encarregado de 
Educação do aluno Leonardo Oliveira, o optometrista Luís Oliveira, para realizar uma pequena palestra 
sobre "Ergonomia e Visão". 
     No dia dezassete de outubro, esteve connosco a Encarregada de Educação do aluno João Miguel 
Santos, terapeuta da fala, Dina Menino, para nos falar sobre "A Voz". 
     No dia vinte e oito de novembro, foi a vez do Encarregado de Educação da aluna Beatriz Monteiro, o 
sociólogo Alcides Monteiro, que abordou o tema "Igualdade de Género". 
     É muito interessante ter Mães e Pais a participar nas nossas aulas de Educação para a Cidadania, 
tanto mais que a Diretora de Turma combina sempre tudo sem nós conseguirmos saber quem nos vem 
visitar.  

Quem  será que virá a seguir?????? 

Ergonomia  

e  

Visão 

A Voz 

Igualdade  

de  

Género 
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NOTÍCIAS da EMRC... 

 

     Através dos Projetos “Contigo no Coração” e “Feliz Ani-

versário”, os alunos de EMRC do 6.ºano da Escola Pêro da 

Covilhã, levaram à prática dois modos de tornar presente o 

ser pessoa. 

     O Projeto “Contigo no Coração” materializou-se na deco-

ração de pequenas caixinhas com corações e mensagens 

de amizade, alegria e encorajamento, destinadas a crianças 

internadas no Hospital Pediátrico de Coimbra. A acompa-

nhar essas mensagens, alguns alunos decidiram juntar sin-

gelas partilhas, objetos pessoais que simbolizaram o seu 

modo de estar presente e de se tornar um verdadeiro pre-

sente na vida de quem está a atravessar um momento difí-

cil. 

     O Projeto “Feliz Aniversário” consiste na elaboração e 

distribuição de mensagens de aniversário personalizadas 

aos idosos da Santa Casa da Misericórdia, como forma de 

reconhecer, agradecer e celebrar o dom da sua vida. No dia 

13 de Dezembro foram entregues 18 mensagens de aniver-

sário, e (dado assinalar-se a época natalícia) cerca de uma 

centena de mensagens de Natal.  

Projetos “Contigo no Coração” e “Feliz Aniversário”: Ao encontro 

do ser pessoa 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net 
 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   

CASA DO PESSOAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 
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 Mais uma vez os órgãos sociais da 
Casa do Pessoal do Agrupamento de Es-
colas Pêro da Covilhã proporcionaram aos 
seus sócios e amigos uma agradável noite 
de cultura e convívio. 

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

