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SOMOS UM AGRUPAMENTO COM TRADIÇÃO… 

EM NOVEMBRO NÃO ESQUECEMOS O SÃO MARTINHO E AS CASTANHAS  

ASSADAS 
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Em novembro, na EB Jardim do Ferro... 

Magusto Animado 

Na escola estava tudo agitado, 
Não sabíamos o que se iria passar. 
Os professores com cuidado                                                              
Mandaram-nos preparar. 

Vamos todos para o campo,  
As castanhas estão a assar. 
Não percamos mais tempo, 
Pois temos de brincar 

Em fila tivemos de ir, 
Sem ninguém se atropelar, 
Não fosse alguém cair, 
E não poder as castanhas saborear. 

O magusto da nossa escola 
Decorreu com muita animação. 
Os meninos jogaram à bola  
E as meninas deram a mão. 

As castanhas bem assadinhas, 
Comemos com satisfação. 
Apesar de muito quentinhas, 
Ninguém apanhou um escaldão. 

Com as castanhas todas comidas, 
Demos o convívio por terminado, 
Regressamos à escola felizes, 
E vinha tudo enfarruscado. 

Alunos EB Jardim/Ferro 



Página 3 

  Chegou o outono à nossa escola. 

Bruxas, Bruxinhas, Vampiros e Abóboras… O Halloween está aí… Estávamos tão bonitos e as-
sustadores… 

 

 

 

Castanhas quentinhas, 
alegria e muito convívio…       
O nosso MAGUSTO foi 
assim... 

.  

EDUCAÇÂO LITERÁRIA 
Na Educação Literária trabalhámos 
a obra “A maior flor do mundo” de 
José Saramago. E nas aulas de Ex-
pressão Plástica (AEC) elaborámos 
estes lindos trabalhos. 

Também participámos no 

CORTA-MATO organiza-

do pelos professores de 

Educação Física desta es-

cola. 

   Em novembro,  nos 4º Anos da EB Pêro da Covilhã... 
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À DESCOBERTA DO MEIO  - VISITA AO MERCADO 

FRUTO / LEGUME — OBSERVÁMOS; IDENTIFICAMOS; DESCOBRIMOS AS SEMENTES; OS  SA-
BORES; SERIAMOS; AGRUPAMOS; FORMAMOS CONJUNTOS; E IDENTIFICAMOS AS QUANTIDA-
DES. FOMENTAMOS A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ...PROMOVEMOS HÁBITOS DE VIDA SAUDÁ-
VEL, COM A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO.  

EXPRESSÃO MUSICAL / INSTRUMENTOS DE MÚSICA—CANÇÕES DE OUTONO / MAGUSTO 
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 NA ESCOLA DECORREU A COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN 

   E … TIVEMOS O NOSSO MAGUSTO. 
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Em novembro, no JARDIM DE INFÂNCIA do Rodrigo... 

O Magusto ... 

O Doce de Abóbora... 

Ao som de Mozart... 
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FESTEJÁMOS O HALLOWEEN  

VIVEMOS O SÃO MARTINHO 
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MAGUSTO 

Texto transcrito para o com-
putador e, em seguida, copi-
ado e ilustrado. 
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Em novembro,  na EB da Boidobra... 

Em novembro aconteceu 
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Halloween  

Deixámos a magia 
entrar quando brin-
cámos às bruxas no 
Halloween  

Para lembrar as tradições des-
ta época preparámos o pão-de
-ló e celebrámos o S. Martinho 
num grande magusto com os 
meninos da Escola do 1º Ciclo 
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Em novembro,  na EB  de Peraboa... 

A preparação para o Magusto... 

Os alunos executaram os  “cartuchos”, decora-
ram e embelezaram os mesmos a seu gosto, 
ficando a aguardar com ansiedade que estes 
fossem recheados com as deliciosas castanhas 
que iriam ser assadas como manda a tradi-
ção... 

...por fim a esperada fogueira e as castanhas quentinhas 
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Em novembro, no JARDIM DE INFÂNCIA de Santo António... 

          Os laboratórios de Segni Mossi regressaram à nossa sala, é um projeto sobre a relação entre 

a dança, como projeção no espaço e o desenho como extensão do corpo e de ação. Estas propos-

tas potenciam o desenvolvimento da relação com o grupo, respeitando o valor das diferenças entre 

cada indivíduo. 
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 Semana das Compotas 
Realizou-se na nossa escola a VIII Feira das Compotas, o culminar de 
uma semana dedicada aos frutos e à confeção de deliciosas compotas.  

Magusto 

No dia 11 de novembro, 

cumprimos a tradição, come-

moramos o Dia de São Mar-

tinho com o tradicional Ma-

gusto. Castanhas assadas, 

quentinhas quase a estalar... 

e para acompanhar um copo 

de groselha. Não faltou o 

bom tempo “verão de São 

Martinho”, permitindo jogos e 

brincadeiras no pátio da es-

cola. 

 

 

No dia 24 de novembro partici-

pamos nas IX Atividades  Cien-

tíficas na Escola, integra-

das na Semana da Ciência e 

Tecnologia do Ciência Viva, 

promovidas/desenvolvidas pela 

UBI. Participamos em diversas 

atividades físicas e desportivas, 

relacionadas com alguns conte-

údos abordados no âmbito da 

Matemática, Física, Geografia, 

Biologia e Química. Tendo co-

mo cenário/tema a Montanha.  
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.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 

magusto.  

Uns dias antes, juntámos a caruma, para que 

as castanhas se assassem muito bem e no dia 

de São Martinho fomos para o largo do Grupo 

Desportivo  da Mata, para  fazer uma grande 

fogueira. 

Enquanto alguns pais e avós assavam as cas-

tanhas, nós jogávamos jogos tradicionais. 

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 2015 / 2016 em lugar bem visível. Esta 

atividade esteve integrada na semana Global 

Action Days e todos concordaram em dar o seu 

contributo para melhorar o desempenho ambi-

ental. Foi uma ótima forma de celebrar o Global 

Action Days!  

Dia das Bruxas 
 
Retirámos o interior das abóboras, para cofecionar 

doce e fizemos a sua decoração, representando um 

casamento.  

Acessibilidades 
 
Observámos a rampa de acesso à Escola 

para que as pessoas que usam cadeiras de 

rodas possam circular mais facilmente. 

Debatemos a importância em defender a 

igualdade de oportunidades e de acessos 

para todas as pessoas. 
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Dia da bolota 
No dia 10, ouvimos a história “Jaime e as bo-

lotas” de Tim Bowley e Inés Vilpi e apanhá-

mos muitas bolotas. Fizemos vários trabalhos 

com as bolotas e  também as semeámos. 

No dia das bruxas  

“Os Heróis da Fruta” disfarçaram-se, 

beberam leite e comeram a fruta no 

Bairro da Biquinha. 

Dia Nacional do Pijama 

No dia 21, comemorámos o Dia Nacional do Pijama. Este é um dia educa-

tivo e solidário feito por crianças que ajudam outras crianças. Ouvimos a 

história “A Fada Partiu a Asa”, fizemos vários jogos, dançamos o Hino do 

Pijama de Pedro Abrunhosa, a dança dos abraços e a Dança Canção 

2016 coreografada por Cifras. Contámos muitas moedinhas e fizemos ma-

gias com as nossas varinhas. Mandámos beijinhos para as crianças de 

todo o Mundo. Divertimo-nos muito. 

Já chegou a neve! 

A neve chegou à nossa sala trazida 

pela nossa amiga Francisca e foi rece-

bida com grande alegria. 

Fizemos muitos exercícios sensoriais, 

brincámos e contámos o número de ho-

ras que esta demorou a passar ao esta-

do líquido (sete horas).  

Caminhamos com a Área de Conheci-

mento do Mundo. 
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7 de Novembro, dia Internacional de Eco –Escolas ,quisemos sentir-nos unidos aos nossos amigos 
de outras eco escolas  de todo o mundo,  por um mundo mais saudável e sustentável.                                 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                                                    
 

 Hallowen –as nossas fantasias…     As  nossas decorações   ….  o nosso   magusto  ..  

 Lanche da manhã  …….  partilha de canções …….  convívio entre gerações .. 

Todos ajudámos 
   com alegria e      
sabedoria. 

              Doce de abóbora com as avós  

   convite 

    Ficou assim... 

    Obrigado avós  
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Em novembro,  na EB do Refúgio... 

         A nossa Horta 

No âmbito do programa  Eco Escolas cultivámos a nossa 
horta. Todos ajudámos a semear e agora, todos vemos co-
mo as plantinhas crescem. 
Desta experiência resultaram trabalhos  muito bonitos. 

O Nosso Magusto 
Com a colaboração da Associação de Pais, a Escola organizou o Magusto no dia de S. Martinho. To-
dos contribuímos trazendo castanhas e caruma. Fizemos uma bela fogueira e assámos as castanhas 
que estavam muito saborosas. Nos dias seguintes cada um puxou pela sua memória e fizemos traba-
lhos que documentam bem o quanto nos divertimos nesse dia. 

Dia  Internacional Eco Escolas 

Assistimos a uma sessão, dinamizada pela Coordenadora do projeto Eco Escolas, em que ficámos a 
saber o que aconteceu quando recebemos a nossa nona bandeira, os nossos colegas que foram re-
cebê-la, contaram-nos tudo e ficámos mais motivados para continuarmos a ser uma Escola muito Eco-
lógica. Foi também lançado o desafio para encontrarmos o nome do nosso “pote de recolher chuva”, 
que ficou muito bem decorado e nos vai ajudar a poupar água. 

Ainda a Alimentação Saudável... 

As Enfermeiras do Centro de Saúde 

da Covilhã vieram à nossa Escola 

mostrar-nos como é importante uma 

alimentação equilibrada. 
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 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ  

 No âmbito do Dia do Não Fumador e do Projeto 
de Voluntariado da Cruz Vermelha/ Delegação 
da Covilhã, realizou-se para a Comunidade Pri-
sional uma sessão de Promoção da Saúde so-
bre “Tabagismo”. 
  Esta palestra foi orientada pelos Enfermeiros, 
Alexandre Carneiro e Clementina Dias, do Cen-
tro de Saúde da Covilhã. 
  Os técnicos de saúde falaram sobre as várias 
formas de apresentação do tabaco, dos malefí-
cios dos constituintes do cigarro salientando os 
efeitos da nicotina no organismo, abordaram a 
problemática dos fumadores passivos e das do-
enças provocadas pelo tabagismo.    Divulgaram 
as principais razões para deixar de fumar e dei-
xaram alguns conselhos úteis.  

 DIA DO NÃO FUM ADOR  

P ALESTR A “ TAB AGISMO”  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  Mais um ano, o Voluntariado Hospitalar da 
Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Co-
va da Beira promoveu, a IX edição do Projeto 
“ Natal no Hospital” ,junto de várias entida-
des e associações ,com o intuito de pedir a 
elaboração de enfeites de Natal para  a ame-
nização dos vários espaços hospitalares du-
rante a quadra natalícia tentando tornar um 
ambiente mais acolhedor para os doentes, 
familiares e profissionais.  
  O Estabelecimento Prisional da Covilhã tem 
colaborado neste Projeto solidário, com a ela-
boração de presépios, realizados pelos ele-
mentos do Clube de Artes a funcionar nesta 
instituição sob orientação do Professor João 
Boléo. 
  Ao longo de várias semanas este grupo de 
trabalho, realizou com muito empenho e dedi-
cação um presépio para ser exposto nas ins-
talações deste Hospital, motivando deste for-
ma a criatividade. o espirito entreajuda e soli-
dariedade destes homens privados de liberda-
de. 

 PROJE TO 

“NATAL  NO HOSPITAL”  
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casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 ALM OÇO E  M AGUSTO TRADICIONAL  

  A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da 
Covilhã realizou no dia 6 de novembro, na Quinta da Tapa-
da, um almoço e magusto tradicional ,com a participação 
dos sócios, familiares, amigos , patrocinadores e entidades 
da cidade da Covilhã. 
  Pelas 11 horas, os participantes começaram a chegar e 
foram presenteados com a degustação de produtos regio-
nais, bom queijo, delicioso presunto, bolo de azeite, jeropi-
ga… 
  Para a digestão do aperitivo, houve quem fosse dar um 
passeio pela quinta, enquanto outros, passearam e experi-
mentaram um automóvel BMW cedido pelo MATOS & 
PRATA . 
  O almoço convívio foi do agrado dos participantes.  
  Após a refeição houve animação musical com a atuação 
do Pedro Silva, acompanhado por algumas belas vozes 
dos presentes. 
  No final da tarde as castanhas e a jeropiga foram as 
“rainhas” do convívio. 
  A direção da Casa do Pessoal agradece ao Engenheiro 
Raposo e à D. Luísa pela simpatia, cordialidade e disponi-
bilidade por nos receberem na sua quinta e tornarem pos-
sível este evento. 
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Em novembro, na BIBLIOTECA ESCOLAR... 

DESAFIO DO MÊS 
 

Destinado aos alunos do 1º e 2º Ciclos, continua a decorrer no agrupamento,  o concurso “O Desafio 
do Mês”, que pretende desenvolver o raciocínio através da resolução de diferentes desafios de Por-
tuguês e Matemática.  
Os alunos têm participado ativamente .  
Podem continuar a consultar os desafios no Blog da Biblioteca http://tantoslivros.blogspot.pt/. 
Aqui fica a lista dos alunos os premiados no mês de novembro, aos quais será atribuído um voucher 
no valor de 5€, a ser  descontado na papelaria da escola e que pode ser acumulado ao longo do ano. 
 

PREMIADOS DO MÊS DE NOVEMBRO 
 
Matilde Pereira – EB da Boidobra 
Miguel Marques – EB Refúgio 
Filipe Silva – EB Pêro da Covilhã – 1º ciclo 
Mário Saavedra – EB Mª Amália V. – Peraboa 
Margarida Pereira – EB A Lã e a Neve 
Inês Sousa – EB Santo António 
Afonso Barros – EB do Rodrigo 
Ana Rodrigues – EB Jardim – Ferro 
Matilde Marques -  5º7 –  EB Pêro da Covilhã  

 
 
 

  FEIRA DO LIVRO 
Está a decorrer de 28/11/2016 a 16/12/2016  a 
Feira do Livro de Autor e Metas Curriculares. 

NA BIBLIOTECA  JÁ 
CHEIRA A NATAL… 
Venham até cá e dei-
xem a vossa mensa-
gem na árvore de Na-

tal! 


