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A Escola Básica e o Jardim de Infância a Lã e a Neve estão de parabéns! 

A participação na 13ª edição do Prémio Ciência na Escola/Fundação Ilídio Pinho, com o projeto      

“Conviver com a processionária”, desenvolvido no 1º ciclo deu os seus frutos. Após um longo cami-

nho de empenho e de trabalho por parte de toda a comunidade escolar na elaboração deste pro-

jeto científico, uma menção honrosa e o prémio no valor de 2500,00€ foram atribuídos à Escola, 

pelo júri nacional, no concurso final que se realizou nos dias 20 e 21 de setembro na Escola Se-

cundária de Pinhal Novo. 

Menção Honrosa  

Projeto Ciência na Escola 
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EM OUTUBRO ACONTECEU EM PERABOA... 

A “Terra Tremeu” 

  Dando cumprimento ao Exercício Público de 
Cidadania no âmbito  do Risco Sísmico, teve 
lugar nesta escola no dia 13 de outubro pelas 
10 horas e 13 minutos, um simulacro de Terra-
moto, tendo os nossos alunos posto em prática 
tudo aquilo que lhes foi ensinado, tendo decor-
rido a ação de uma forma muito satisfatória. 

No Estádio José Santos Pinto... 

  ...a ver o jogo da Taça de Portugal, entre o 
Sporting Clube da Covilhã e o Freamunde 

  
No dia 14 de outubro, fomos ver um jogo de futebol ao Estádio José Santos Pinto.  
Novidade para a maioria, que assim assistiram “in loco”, ao desenvolvimento das jogadas do clube 
da nossa terra, para  a felicidade  ficar completa...goooolooooo…. Do SCC no último minuto do 
prolongamento e Vitória do nosso Sporting Clube da Covilhã. 
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EXPLORANDO  O MEIO ENVOLVENTE 

ACONTECEU NO JI DA BOIDOBRA... 
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A EB Boidobra está a mudar 

No primeiro dia de aulas o Senhor Presidente da Câmara da Covilhã veio à nossa escola 

EB DA BOIDOBRA... 
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Partilha  de vivências... 

                                                       Dia mundial da alimentação 
Fizemos espetadas de fruta segundo o padrão - laranja, uva, banana, pera e maçã . 

Estava  uma delícia,  todos comeram . 

O ano começou com uma reunião de pais onde foi lido o poema de sensibilização para a importância 
dos primeiros modelos de Educação que são os pais ou Encarregados de Educação. Também foi pe-
dida a colaboração  para a decoração do placar correio para os pais. 

Dia da cidade da      
Covilhã   

 
 

bandeira e símbolos 

Dia Internacional  da Paz A terra treme o que fazer…. 

As crianças que já frequentavam o jardim foram padrinhos  
dos colegas que entraram de novo ajudando-os a integrar. 

Fizemos passeios  para conhecer 
o meio… observar a Natureza... 

    Canção com mímica  
 

O peixinho vai nadando 
Vai nadando de mansinho 
Ele sobe e dá uma volta  

Continua o seu  caminho.  
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         Dia Internacional da Paz 

No dia Internacional da Paz, vestimos de branco e fizemos 
pombas da paz em papel, cada uma com o desejo de que 
haja Paz em todo o Mundo e que todos os meninos tenham 
direito a ter uma Escola como a nossa, vivendo em países 
em que reine a PAZ... 

Eco Escolas 

Dia 30 de setembro  a nossa Escola, representada pela Coordenadora do Projeto e alguns alunos, 
foi a Aveiro receber o galardão que ganhámos, a nona Bandeira Verde! Lá descobrimos o nosso eco 

código no meio dos de todas as outras escolas e participámos em muitas atividades. 

Primeiro dia de aulas 

Começou mais um ano letivo. No pri-

meiro dia demos as boas vindas aos 

novos alunos do 1º ano. Houve ba-

lões e palhaços!  

Surpresas preparadas pela Associa-

ção de Pais em conjunto com os pro-

fessores. 

Eco Escovinhas 
Ganhámos o terceiro prémio do 
Projeto Eco Escovinhas, recompen-
sando a nossa recolha de escovas 
de dentes usadas e a nossa criativi-
dade. Vamos continuar para ga-
nharmos também para o ano... 

Novas  Tecnologias 
Este ano começou bem! A As-
sociação de Pais da Escola do 
Refúgio ofereceu computado-
res novos para todas as salas 
da Escola. Que sorte!  
Obrigada!!! 

Dia da Alimentação 
No Dia da Alimentação, 
além de muitas outras ativi-
dades, comemos umas es-
petadas de fruta muito sau-
dáveis e saborosas! 
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A área de Formação Pessoal e Social assenta no reconhecimento da criança como sujeito e agente 
do processo educativo, cuja identidade única se constrói em interação social, influenciando e sendo 
influenciado pelo meio que o rodeia. É nos contextos sociais do quotidiano do jardim de infância que 
vão construindo referências, através da partilha, da intervenção nas conversas e jogos, de apoio e 
entreajuda, colaborando em projetos comuns e reconhecendo o contributo dos outros na procura de 
soluções… Criando laços.  
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A técnica de Saúde Ambiental deslocou-se à nossa 

escola para realizar uma sessão de sensibilização do 

Projeto Eco-Escovinhas aos alunos do 1º ano e entre-

gar o prémio conquistado pela nossa escola – 2º Pré-

mio - Sensibilização /Motivação. 

No âmbito do Dia Mundial da Música, 1 de outubro, 

os alunos do 4º ano interpretaram algumas peças 

musicais com os instrumentos que andam a apren-

der. 

Os alunos do 3º e 4º ano deslocaram-se à Biblioteca 

Municipal para assistirem à apresentação do livro 

“Janela” da autora Teresa Reis.  

No Dia Mundial da Alimentação, assinala-
mos a data com uma palestra dinamizada 
pelas enfermeiras do CHCB, acompanha-
das pela enfermeira Fátima Cardoso do 
Centro de Saúde sobre “Alimentação Sau-
dável”. 
A Dra. Dina da Farmácia de S. João veio 

às turmas do 1º e 2º ano confecionar 

Waffles, às do 3º e 4º ano barritas de cere-

ais saudáveis. Que delicia! 

Chegou o outono à sala do 2º ano! 
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NA ESCOLA DE S. SILVESTRE COMEMOROU-SE O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
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EM SETEMBRO E OUTUBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE... 

Ciência na Escola 
Prémio Fundação Ilídio Pinho  

1º ciclo 
 

No dia 21 de setembro participámos 

na Mostra Nacional do Projeto 

“Ciência na Escola”. Esta experiência 

foi muito enriquecedora para nós,  

pois, para além de termos recebido 

uma menção honrosa e um prémio 

no valor de 2500 euros, contactámos 

com alunos e professores de outras 

escolas, tomámos conhecimento de 

vários projetos e apresentámos, com 

muito orgulho, o trabalho “Conviver 

com a processionária”, desenvolvido 

ao longo do ano letivo 2015/2016. 

Dia Internacional da Paz 

Este dia foi assinalado com várias atividades que nos  lem-

braram como é importante termos paz. 

Fizemos uma caminhada pelo bairro apresentando um car-

taz branco com a palavra Paz, ouvimos a história “As mãos 

não são para bater”,  contornámos a nossa mão, picotá-

mos e  formámos pombas. Dançámos a música “A pomba 

caiu no mar” e fizemos o jogo do abraço ao som de músi-

ca.  

Observámos imagens alusivas à paz, lemos poemas, es-

crevemos mensagens e elaborámos painéis.  

Início do ano letivo 
A quinze de setembro, os 

alunos do Jardim de Infân-

cia e os alunos do 1º ano 

tiveram um dia especial. 

Visionámos o PowerPoint 

“Uma escola com dias de 

todas as cores …”, depois, 

realizámos um painel.  

No dia 16 de setembro, ini-

ciámos as atividades letivas 

com a apresentação da his-

tória” Maria Benguela e 

Pascoal”. Com os ingredi-

entes apresentados na his-

tória,  confecionámos e co-

memos bolinhos de coco e 

de  chocolate. 
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Galardão Bandeira Verde Eco -

Escolas 

“Hortas Bio nas Eco Escolas” 

 “Hortas criativas”  

Pré-Escolar  

No dia 30 de setembro, para além 

de termos recebido o galardão 

Bandeira Verde Eco Escolas 

2015/16, em Aveiro, foi-nos  atri-

buído  o 2º prémio nacional, relati-

vo ao concurso “Hortas Bio nas 

Eco Escolas”, na categoria 

“Hortas Criativas”, projeto desen-

volvido pelos alunos do Pré – Es-

colar. 

Dia Mundial da Música      

No dia 30 de setembro, comemorá-

mos o Dia Mundial da Música.    

Os alunos da EPABI, vieram à nos-

sa escola realizar um concerto.                                                                     

Foi um momento muito divertido, 

alegrou-nos e chamou-nos a aten-

ção para a importância da música 

na nossa vida. 

Eco-Escovinhas 
1º prémio 

Dia Mundial da Alimentação 

 

No Dia Mundial da Alimentação, fizemos 

um lanche saudável. Depois de termos visi-

onado a história “ A Galinha Ruiva”, ajudá-

mos a fazer pão e sumos de vários frutos e 

ao lanche todos  comemos com satisfação. 
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Foi com muita alegria que recebemos os novos amigos.  
E até tivemos uma surpresa! 

Com o intuito de sensibilizar as crianças para uma alimentação 
saudável e equilibrada proporcionaram-se diversas atividades 
durante esta semana. 
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DIA INTERNACIONAL DA PAZ 

 
Para comemorar este dia realizámos várias atividades. Foi uma forma de divulgar este tema e a 
sua importância para a Humanidade. 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 

O OUTONO CHEGOU... 

O DIA MUNDIAL DA  
ALIMENTAÇÃO  

Foi tratado por todas as turmas e 
foram preparadas espetadas de 
frutas naturais. Foi uma atividade 
muito interessante e tornou-se um 
incentivo ao consumo de fruta e um 
relembrar da importância de uma 
alimentação saudável e equilibra-
da. As espetadas foram saborea-
das por todos  e estavam delicio-
sas. 
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  INÍCIO DAS AULAS 
No 1º dia de aulas estávamos um pouco nervosos e ansiosos porque fomos para uma escola nova. 
Mas, depois de conhecermos a escola e de alguma brincadeira ficámos muito felizes.  

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

No dia 3 de outubro celebrámos o Dia Mundial da Música. Ouvimos uma colega tocar violino e cantá-
mos canções marcando o ritmo com os instrumentos que construímos.  

DIA INTERNACIONAL 
DA PAZ 

Para assinalar o Dia 

Internacional da Paz, 

21 de setembro, vie-

mos para a escola ves-

tidos de branco e fize-

mos bandeiras brancas 

em forma de pomba.  

SEMANA DA         
ALIMENTAÇÃO 

 
No Dia Mundial da 
Alimentação, come-
morado na nossa es-
cola a 14 de outubro, 
falamos sobre a im-
portância de termos 
uma alimentação 
completa, equilibrada 
e variada. Apelámos 
mais uma vez para 
que as crianças trou-
xessem lanches sau-
dáveis para a escola. 
 
 

IDA À BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

No dia 17 de outubro, 

fomos à Biblioteca Muni-

cipal da Covilhã assistir 

à apresentação do livro 

“Janela” da escritora Te-

resa Reis. 

 

 

 DIA DA CIDADE 

Visto que o dia 20 de 

outubro é feriado, pres-

támos a nossa home-

nagem à cidade da Co-

vilhã no dia anterior. 

Cantámos “Covilhã, Ci-

dade  Neve e visualiza-

mos um PowerPoint 

com a história da Covi-

lhã. Depois pintámos a 

bandeira e o brasão da 

nossa Cidade. 
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Eu e a Escola 
 

Eu venho para aprender 
Um simples pormenor não posso esquecer  
 

Estudar para bom aluno ser  
 

Atento ficar para boas notas tirar  
 

Estive desorientado quando vim para aqui  
Se me perguntarem se da escola gosto digo que sim  
Como sabem no 5º ano estou 
O grande desafio ainda mal começou  
Logo que pus os pés na escola me fascinei  
Acreditem devo a esta escola tudo o que sei!  

 

 

  João Esteves  5º8 - Nº14 

Um Novo Período 
 
Uma nova escola 
Melhorar as minhas capacidades  
 
Novo lugar para aprender 
O meu lugar é aqui 
Ver e ouvir 
O que os professores explicam 
 
Poder fazer  amizades 
Experimentar novas coisas  
Rir e aprender com os meus erros  
Ir cada vez mais alto 
Ocupar o meu espaço 
Divertir-me com os meus amigos 
O meu lugar é na Pêro! 

                             

 Beatriz Antunes  5º8 – Nº4 

Gosto de Estudar 
 

Ganhamos boas notas se estudarmos 
Oralmente, em grupo ou sozinhos 
Sempre devemos estudar 
Testes não são o problema 
O problema é não estudar 
 

Devemos todos estudar 
Em casa, na escola e nos intervalos 
 

Estudar todas as disciplinas 
Sempre é necessário o Português e a Matemática 
Tendo boas notas é mais fácil 
Utilizamos caderno, material, e claro, os livros 
Devemos dar sempre o nosso melhor 
Ajudar quem tem mais dificuldades 
Realmente estudar é fácil! 
          

 Diana Antunes   5º8 – Nº8 

Sala  de Aula 
 

Silêncio dentro da sala  
Atenção nas aulas 
Ler faz bem 
Aventura nas histórias do professor  
 

Divertidas são as aulas na Escola Pêro da Covilhã 
Estudar ajuda-nos a ter boas notas 
 

Amigos há muitos para fazer 
Utilizar o material escolar  
Lápis e caneta ajudam-nos a escrever 
Apoios gosto porque aprendemos a valer!  

  

                                                    

Tiago Queiroz  5º8 – Nº28 

 

Trabalhos elaborados no Apoio de Português  
Professor António Reis 

Professora Dora Martins 
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No dia 21 de setembro foi 
comemorado, pela Biblioteca 
Escolar, o Dia Internacional 
da Paz, com diversas iniciati-
vas, a maioria das quais fo-
ram desenvolvidas em con-
texto de sala de aula. A sua 
finalidade “não é apenas que 
as pessoas pensem na Paz, 
mas que façam algo a favor 
da Paz”. Toda a comunidade 
escolar foi convidada a assi-
nalar o dia usando uma peça 
de roupa branca. 

Desde 2007 que em outubro se co-
memora o Mês Internacional da Bi-
blioteca Escolar.  
O tema do Mês Internacional da Bi-
blioteca Escolar deste ano é 
“Aprende a descodificar o teu mun-
do”. Se descodificarmos a nossa 
Biblioteca, se a olharmos com aten-
ção, seremos capazes de ajudar a 
torná-la ainda melhor! 

A nossa Biblioteca Escolar 

assinalou este mês com a 

realização de diversas ativi-

dades, de modo a motivar 

para a sua utilização, entre 

as quais destacamos a For-

mação de Utilizadores, o 

lançamento do projeto 

“Desafio do Mês” e o En-

contro com a Escritora Te-

resa Reis. 

De modo a desenvolver o raciocínio através da resolução de diferentes desafios de Português e 

Matemática, a Biblioteca Escolar promove, ao longo do ano letivo o concurso “Desafio do Mês”, 

integrado no “Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar”, destinado aos alunos do 1º 

e 2º Ciclos do agrupamento. Mensalmente, no blog da biblioteca, http://tantoslivros.blogspot.pt/, 

são divulgados os desafios, a lista dos alunos que deram as respostas certas e os  premiados.  

MÊS INTERNACIONAL DAS  
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EB Refúgio Gustavo Silva - 2º ciclo - 5º1 
Beatriz Soares - 1º ciclo - Pêro 4 
Guilherme Infante - 1º ciclo – EB Refúgio 
Maria Rita Proença - 1º ciclo – EB Peraboa 
Cláudia Simões - 1º ciclo – EB A Lã e a Neve 
Daniela Abrunhosa - 1º ciclo – EB Santo António  
Ana Júlia Correia - 1º ciclo – EB Boidobra  
Beatriz Macedo - 1º ciclo – EB S. Silvestre  

PREMIADOS DO 
MÊS DE OUTUBRO 
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ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÂ 

   O ano letivo 2016/2017 iniciou nesta instituição no 
dia 16 de setembro, após uma campanha de sensibi-
lização no seio da população prisional, para a fre-
quência dos Cursos de Educação e Formação de 
Adultos - E.F.A.  
  No dia do começo das atividades escolares foram 
apresentados os professores de cada Curso e entre-
gues os certificados aos alunos que concluíram com 
aproveitamento o ano escolar 2015/2016. 
  Estão a funcionar na sede do E.P. 4 Cursos E.F.A. 
Escolares: E.F.A. B1, E.F.A. B2, E.F.A. B3 e E.F.A. 
Secundário e um Curso de Competências Bási-
cas, na Quinta de S. Miguel.  
   Estes Cursos da responsabilidade do Ministério da 
Educação são assegurados pelas 2 Escolas Associa-
das, Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã e Es-
cola Secundária Campos Melo. 
  Paralelamente a esta oferta formativa funciona tam-
bém neste ano letivo 1 Clube de Artes da responsabi-
lidade de um professor da Escola Secundária Cam-
pos Melo. 

 INICÍO DO ANO ESCOLAR  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  Para comemorar o Dia Mundial 
da Música realizou-se nesta 
instituição  um Concerto dirigido 
a toda a Comunidade Prisional. 
 Esta atividade foi da responsa-
bilidade da EPABI, com a apre-
sentação musical do 
“Ensemble de Clarinetes” e 
do “ Trio de Madeiras”. 

 JOGOSTRADICIONAIS  

  A Coordenadora Pedagógica e os Técnicos 
de Reeducação organizaram no dia 30 de 
setembro, uma manhã de jogos tradicionais, 
durante a qual os reclusos participaram na 
corrida de sacos, corrida de andas, corrida 
de ski, tração da corda, pião, burro, barra do 
lenço... 
Foi uma atividade muito participada e ani-
mada. 

  No âmbito do Pro-
jeto do Voluntariado 
da Cruz Vermelha e 
das Comemorações 
do Dia Mundial da 
Alimentação, reali-
zou-se nesta institui-

ção, uma Palestra intitulada “ Alimentação 
Saudável”, com a colaboração do  Enfermeiro 
do Centro de Saúde da Covilhã Alexandre Car-
neiro e da aluna do Curso de Enfermagem Ar-
minda Costa. Os técnicos de saúde falaram das 
funções da alimentação, roda dos alimentos, 
hábitos alimentares corretos e prevenção de 
doenças. 

 COMEMORAÇÕES  

DIA MUNDIAL DA MÚSICA—CONCERTO 

DA EPABI  

 DIA DA CIDADE DA COVILHÃ  

PALESTRA  

“ EPISÓDIOS DA HISTÓRIA DA 

  António Assunção, foi 
o historiador convida-
do para relatar à co-
munidade Prisional 
factos históricos, per-
sonalidades e detalhes 
da cidade da Covilhã, 
no âmbito das come-
morações do Dia da 
cidade da Covilhã. 

 A
TIV

ID
A

D
E

S
 E

S
C

O
LA

R
ES

 E C
U

LTU
R

A
IS

 



Página 18 
Nº 44 

 

casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 FESTIVAL DA CHEROVIA NA COVILHÃ  

 NOITE CULTURAL: CINEMA,  MÚSICA E DANÇA  

    A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã realizou no dia 21 de outubro uma 
noite cultural ,com a apresentação do filme “ A Paixão do Operário”  e debate com o realizador, con-
certo com a atuação de Pedro Silva e dança entre os participantes. Um agradável serão com os só-
cios e amigos desta associação. 

VAMOS CELEBRAR O SÃO MARTINHO 

Almoço e Magusto Tradicional - Casa do Pessoal AEPC 
 
Inscrições para os Contactos: 275320060/969107769  
(Inscrições Limitadas) 
 
Programa:... 
11h - Chegada à Quinta e Aperitivo Regional  
11h30m - Passeio pela Quinta, Workshop e Atividades 
12h - Ao Volante da BMW - MATOS & PRATA  
13h - Almoço de Convívio 
16h - Magusto e Animação Musical 
 
Juntos Construímos uma Casa, onde Partilhamos Vida 


