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O nosso agrupamento... 

...sempre em movimento! 
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      A Biblioteca Escolar recebeu, com uma história a rimar e com uma sessão de fotografia junto 
das personagens da história do “Capuchinho Vermelho,  os alunos nas atividades: 

  - À Descoberta— alunos do Ensino  Pré-escolar. 

  - Pé ante Pé… A Caminho da Pêro — alunos do 4ºano. 

  - Vamos Conhecer a Escola — alunos de 3º ano que vão frequentar o 4º ano na escola sede. 

     Fica o registo de alguns desses momentos, muito animados! 

     Todos adoraram ser fotografados junto dos cenários criados por alunos do 6º7.  

Este verão, mergulhem nas leituras! Boas Férias!  



      Projeto «Ponto Pêro» 3 

  Nos últimos tempos, no Ponto Pêro, temos realizado atividades diversas entre as quais 

aquela  a que chamámos de  “Dicionário Esquisito”. Tratou-se de inventar um significado 

novo para diversas palavras, brincando com ressonâncias fonéticas, analogias e afinida-

des lexicais e outras de diversa índole, até inconsciente. 

Centrolabro – utensílio usado para centrar candelabros no teto. 

Copriquina – ferramenta que  corta as quinas dos móveis. 

Decalina – produto usado para  limpar profundamente o linho. 

Espiroqueta – raquete em forma de espiral. 

Epitotia – clube de fãs das tias da Covilhã. 

Fascipene – caneta multifunções para escrever, apagar e  gravar. 

Fatinário – estrutura gigante, transparente, para insetos. 

Facóide – dispensador para facas. 

Gábio– película  para guardar produtos biológicos. 

Gulala – instrumento musical elaborado com garrafões. 

Haustelo – faca de grandes dimensões com serrilha fina. 

Idióptero – meio de transporte destinado a viagens ao espaço. 

  De seguida,  elaborámos um cartaz  com  algumas das palavras do “Dicionário Esquisito” empre-

gadas com os significados inventados. Foi muitoooo divertido!! 

15 de junho de 2022 

  Quero AGRADECER a todos( as) 

os (as) alunos (as) pelo empenho,  

dedicação, entusiasmo, alegria e 

espírito de cooperação e partilha   

demonstrados  ao longo do ano 

letivo, no nosso Ponto Pêro. Foi 

um gosto viver esta aventura no 

Teams, convosco. Desejo que 

voem muito alto! Nunca  desistam 

dos  sonhos, porque são eles que 

nos movem e nos fazem crescer! 

 BOAS FÉRIAS!! 

A professora: Dora Martins 

Pavilhão da Anil 
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Geração Verdão 

Lanche, histórias e jogos no Parque 
Botânico de Montanha 

Morangos  

À 

Descoberta 

Visita de Estudo 

 

Encerramento 

do ano letivo 

 

Entrega dos 

diplomas 



JI/EB A Lã e a Neve 5 

Reunião na Câmara Municipal da Covilhã 

Pedimos a remodelação do sistema de aquecimento 

da escola, para que possa ser feito com recurso a 

energias renováveis.  Dia Mundial do Ambiente 

 

Desafio UHU 

Construção  

de um mocho 

com materiais 

reutilizados. 

“Eco-Escolas: Agir desde Pequeno”  

Comunicação da Dra. Margarida Gomes,  

Coordenadora Nacional do Programa Eco-

Escolas, na Biblioteca Municipal da Covilhã. 

A Criança e o 

Ambiente 

“SOS  

Biodiversidade”  

Lobo Ibérico  

Segurança Rodoviária 

Dia da 

Criança 
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NÃO SE PODE FALAR DE EDUCAÇÃO   SEM AMOR. 

                                                                                                                                         Paulo Freire 
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  Mês do coração 

Em conjunto os professo-

res da AEC´s realizaram 

varias atividades para ce-

lebrar o mês do coração. 

Dançar, correr, pular e 

divertir-se faz bem ao co-

ração. 

 

A Criança e o Ambiente. “SOS Biodiversidade”. 

 

Dia da Criança— 1 de Junho 

Ser criança é ser feliz e desfrutar 

intensamente de todos os instan-

tes da vida. 

Santos Populares 

A São João vou cantar 

Pois é dele este dia 

E a todos vou desejar 

Paz, Amor e Alegria. 
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Aconteceu no Jardim de Infância de  Peraboa… 

Expressão Artística / Arte Visual 

Visita  de  Estudo ao Horto: Observação das Plantas/ Sementes / Sementeiras/. Identificar as Plantas / Saber como  se  trata 

Dia  Mundial da Abelha . Ciclo doa Abelha / Ciclo do Mel / Importância  da Abelha para  a Humanidade: Polinização                    
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Eis  senão quando a o Diretor aparece  ...…. E quer experimentar! 

 

Chegou a Hora do Conto…” Era uma vez um cão …” 

 

Depois fomos fazer Pintura com a técnica  dos cotonetes ...e depois chegou o momento da Música com o Prof Hélder e o  

Fraldinhas ...isso é que foi rir...foi mesmo divertido! 

Fomos À DESCOBERTA — atividades na Escola Pêro da Covilhã 

 Chegou a Hora do Conto…” Era uma vez um cão …” 
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Visita ao Horto Municipal 

O Pé ante Pé, deu a conhecer a 

escola aos nossos Finalistas.  

Boas Férias! 

Atividades desenvolvidas  com a Biblioteca Municipal 

Prevenção Rodoviária 

Atividades do Dia da Criança 



          EB Pêro da Covilhã – 4º Anos 12 

 Projeto “Brasil na Covilhã” com a Desertuna Dia da Criança 

“E se eu fosse Presidente?” 

 Visita de Estudo  e Entrega das capas e diplomas aos finalistas 
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Aqui 

Aprendi a lição para  a vida toda  

 Recordações para a vida toda  

À Descoberta 

Projeto – Leitura em Vai e Vem 

Educação Artística  

   Matemática   Gastronomia da Covilhã  

 

    Pastel de molho 

Boas férias 

Sessão com a Coordenadora da Eco-Escolas  na  

     Biblioteca  Municipal da Covilhã. 
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  NO REFÚGIO ACONTECEU…….. 
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O pastel de molho da Covilhã 

À Descoberta... 

Novelo de Estórias 
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     A convite da União de Freguesias de Covilhã 

e Canhoso, fomos visitar a sede da Junta de 

Freguesia e descobrir como seria se fossemos 

presidentes. Foi divertido e aprendemos as com-

petências de um dos órgãos do poder local. 

No início de junho, vol-

támos ao Museu dos 

Lanifícios para desen-

volver a atividade “O 

ciclo da lã”. Aprende-

mos todas as fases da 

transformação da lã e 

treinámos algumas, 

com muito entusiasmo! 

BEM HAJA ao Museu 

de Lanifícios e à Prof. 

Andreia que nos rece-

beu com muito carinho. 

No dia 1 de junho foi o nosso Dia da Criança! Um dia cheio de cor, animação, risos, saltos e brinca-

deiras! OBRIGADA à Associação de Pais! 

Também em junho, o MURAL da nossa escola foi pintado pelos alunos da 

turma do 10ª ano de Artes, da Escola Secundária Campos Melo. Nós aju-

dámos a pintar as flores! Venham ver como ficou bonito! 

No mês da criança e do 

ambiente, fomos à BMC. 

Depois de ouvirmos a his-

tória “Será o mar o meu 

lugar?” fizemos animais 

marinhos no espaço C3D 

e um jogo muito divertido. 

No final, tivemos de unir 

as peças da Terra, pois 

parece que precisa de 

nós... 
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“Foi o tempo que 

dedicaste à tua  ro-

sa que a fez tão 

importante”. 

Os Finalistas  

estiveram em 

Festa!... 

Com a “Fiesta 

Aymara”  
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Cidadania e Desenvolvimento 

Prevenção Rodoviária 

Comemorámos o Dia Mundial da Criança, com muita diver-

são, animação e acima de tudo brincadeira... No dia 7 de maio,  

assinalámos o  

Dia do Patrono.  

 

Dia de Portugal, de Camões 

e das Comunidades  

Atividades de Encerramento do 

Ano Letivo 
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Durante o Mês de 

Maio toda a Escola 

parou para deba-

ter e refletir sobre 

os Maus tratos a 

crianças. Foi um 

tema abordado em 

todas as salas, 

trabalhado em Ci-

dadania e Desen-

volvimento e con-

támos com a cola-

boração da Psicó-

loga estagiária do 

agrupamento e da 

CPCJ. 

Participámos na iniciativa lançada pela União de Freguesias Covilhã/Canhoso “ E se eu fosse 

um Presidente”. Fizemos uma Visita guiada pelas instalações e simulámos uma Assembleia 

Municipal. Aqui tivemos oportunidade de dizer o que precisávamos para a nossa escola. 
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Terminámos o ano a presentear os nossos finalistas com uma linda despe-

dida, com o apoio da Junta de Freguesia e dedicação da nova APEE. 

Comemoramos o Dia 

Mundial da Criança  

no Quartel dos Bom-

beiros Voluntários 

da Covilhã e as sur-

presas fora imen-

s as . . .A prendem os 

como se socorrem  

pessoas, andámos no 

carro dos bombeiros, 

apagamos fogos e 

ainda vimos modos de  

salvamento de pesso-

as! 
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 DIA MUNDIAL  

HIPERTENSÃO  ARTERIAL 

RASTREIO 

  Integrado nas Comemo-

rações do Dia Mundial da 

Hipertensão Arterial, a 

Enfermeira do EP, Joana 

Ferro, realizou no dia 17 

de maio, um rastreio à 

população prisional. 

  Os resultados apurados no rastreio fo-

ram encaminhados para os Serviços Clíni-

cos do Estabelecimento Prisional.  

DIA DO AUTOR PORTUGUÊS 

 SESSÃO DE ANIMAÇÃO DE LEITURA 

 “O LOUCO 

VOO DAS PA-

LAVRAS” 

  Teresa Reis, foi a auto-

ra/escritora convidada 

para estar presente nas 

comemorações do Dia do 

Autor Português, no EP 

Covilhã, no dia 23 de maio. 

  A autora falou das suas motivações para a escrita, dos 

temas preferidos para escrever e das suas metodologias 

de expressão escrita. 

  Apresentou os seus livros, escolheu alguns textos e 

convidou os participantes da comunidade prisional para 

os lerem em voz alta. 

  Para promover o gosto pela leitura, no final da sessão, 

Teresa Reis fez um sorteio de 4 dos seus livros e foi com 

muito agrado que os premiados receberam algumas das 

obras desta autora portuguesa.   

SESSÃO  

DIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICA 

“A MAGIA DOS NÚMEROS” 

  Carlos Farias, docente da Escola Se-

cundária Campos Melo e do Curso 

EFA Secundário do Estabelecimento 

Prisional da Covilhã, realizou no dia 

27 de junho, uma Sessão de Dinami-

zação da Matemática intitulada “A 

Magia dos Números” . 

  Esta sessão interativa com a apre-

sentação de vários truques matemá-

ticos, foi do agrado geral dos partici-

pantes.  

 SESSÃO DE ANIMAÇÃO DE LEITURA 

“ A MAIOR FLOR DO MUNDO” 

 Integrada no Projeto de inclusão e valorização “Nas Tei-

as Contigo” da responsabilidade da Biblioteca Municipal 

da Covilhã, realizou-se no dia 23 de junho, uma Sessão 

de Animação de Leitura intitulada “A Maior Flor do Mun-

do”. 

  Inês Pereira, Tera-

peuta Ocupacional 

da Biblioteca Muni-

cipal da Covilhã, 

começou a sessão, 

com uma estratégia 

interativa com os 

participantes, que 

teve como objetivo 

principal motivar a 

comunicação e estimular os afetos. 
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Os alunos do 6.º 3, como já sabes, continuaram, neste ano letivo, a desenvolver o Projeto 

“O Feitiço das Palavras” – Volume II (onde alunos, Pais, Encarregados de Educação e familiares 

escreveram juntos.   

Foi então feito o livro digital da história que tem por título “Uma Aventur@ do Outro 

Mundo” (escolha conjunta da turma), revista pela professora de Português, com ilustrações da 

aluna, Rita Gradim Silva e com áudio da história, da responsabilidade dos alunos e do professor 

de Educação Musical, Pedro Passarinha. .  

 

E como prometido, aqui está!!!!! 

 
 
 
 
Profª. Lurdes Soares 

 

      

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/Pm4zx25eSYOFbNBF81O9ZQ
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Os alunos do 6.º 3, no Projeto “Oficina de Escrita”, aproveitaram todas as 

oportunidades para escrever,  

                          escrever,  

                                                 escrever… e responderam a todos os desafios 

que lhes foram lançados  para abrir asas e voar mais alto no mundo da imagina-

ção e da criatividade! 

Folheia os livros digitais… passa os olhos pelo “Padlet”, agora terminados! 

Estás curioso… vai clicando nas imagens e delicia-te com estes fabulosos 

trabalhos dignos de facto de publicação... 

 
 
 

Profª. Lurdes Soares 
 

 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/PfEznmjsRae3d8VqxXjruA
https://padlet.com/lurdessoa/yz0zqc6bvw95wvlr
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Poema 

A minha cidade 

 

A minha cidade 

É bonita e altiva 

Como uma verdadeira diva. 

 

A minha cidade  

De inverno veste-se de branco 

Com o seu lindo manto. 

 

A minha cidade 

Tem muitos estudantes 

Em cantorias constantes. 

 

A minha cidade  

Acompanha-me desde tenra idade! 

 

Guilherme Farias (5º3) 



Covilhã, 22 de Abril de 2022 

Olá, Verónica! 

Como estás? Espero que esteja tudo bem contigo, connosco está tudo bem. Hoje estava a matutar nos 

meus pensamentos e lembrei-me dos momentos que passámos juntos. Lembras-te quando fomos à Dis-

ney Land, há mais ou menos dois anos? Eu tinha pavor de deixar cair o boné naquela montanha-russa 

( eu tive medo de andar naquela montanha-russa!). 

Ainda andas no tiro ao alvo? Como foram as tuas férias? 

As minhas foram divertidas. 

Joguei, fui fazer uma caminhada à volta da Covilhã com os meus pais e o meu irmão Martim. Todos os 

elevadores estavam vandalizados e estragados, por isso tivemos de subir todas as escadas. Quando es-

távamos a passar na ponte 25 de Abril, um cão caiu de “cara” na parte mais baixa da ponte e o dono dele 

foi a correr para ele e o meu pai foi ajudá-lo, e viu que o dente do cão estava partido. O meu pai disse 

que mesmo que não fosse tão grave era melhor ir ao veterinário, pois o cão estava a sangrar. A minha 

mãe deu-lhe um lenço de papel que tinha na mala ao dono do cão e outro ao meu pai (porque ele estava 

sujo de sangue).  

Fizemos farófias, crepes e bolos, na sexta-feira Santa comemos Sushi e na Páscoa joguei Stumble Guys 

com os meus primos. 

Beijinhos, eu e o Martim temos saudades 

                                                               ASS: Mateus Cruz (5.º 2) 

                 Covilhã, 24 de abril de 2022  

Olá avó, 

Espero que estejas bem e que esta carta consiga chegar até ti. 

Hoje venho contar-te um acontecimento constrangedor que se passou comigo. 

Estava a fazer uma caminhada na companhia da mãe, tia e irmã quando de repente se atravessou um 

cão no nosso caminho. Como tu sabes, tenho medo de cães e, por isso, desatei a correr pela estrada fo-

ra. 

 A mãe veio ter comigo para me acalmar, visto estar nervosa e assustada. Uns segundos depois, apare-

ceu o dono e, com um ar muito calmo, riu-se e disse para não me assustar que ele era inofensivo e que 

só queria brincadeira. O senhor pegou no cão e chamou-me para lhe ir fazer uma festa. Estava aflita e a 

tremer mas lá fui muito devagarinho ter com o animal. Ao chegar perto dele, fiz-lhe umas festas e assim 

perdi o medo de cães. Agora ando a tentar convencer o meu pai a oferecer-me um cão. 

Assim me despeço e imagino que te estejas a rir do que me aconteceu. 

 Beijinhos da tua netinha. 

               Leonor Nascimento (5.º 3) 
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          As Peripécias do Príncipe e da Princesa 

Nossa história começa uma semana depois do casamento de Beatriz e Austero, 

numa manhã de inverno com Austero a tocar uma música à princesa: 

“É tão linda essa menina/ que mundo de coração/ e agora lhe faço uma linda 

canção...” 

Entretanto um senhor velhinho, barbudo, com roupas velhas, chamado Sr. Luis 

bateu à porta. Então Beatriz atende e o Sr. Luís diz:  

– Olá, Majestade! - cumprimenta, curvando-se para ela. 

– Olá, senhor, estou a ver que está com frio, não queres entrar? – perguntou Beatriz preocupada. 

– Não é preciso. – diz Luís com simpatia. - Eu preciso da tua ajuda e da do príncipe Austero para apanhar o meu 

cão Alfredo. Ele foi roubado pelo príncipe Ali-gato. 

Então Beatriz decide falar com o Austero e eles partem numa carruagem para o castelo do príncipe Ali-gato. 

Ao chegar lá, a princesa Beatriz diz:  

–  Olá, príncipe Ali-gato, eu sou a princesa Beatriz e precisamos que o senhor devolva o cão do Sr. Luís. 

–  Olá, Beatriz! Para devolver o cão eu quero que tu me mostres que és uma boa pessoa, porque tu me humilhaste 

na frente de todos e isso me magoou.  

– Ok, espero que o senhor entenda o meu discurso. Vamos tomar um chá para resolver as coisas. Sei que fui má, 

mas mudei, podemos fazer uma aliança: dou-te a filha que um dia eu terei e tu podes fazê-la casar com o teu filho.  

Assim, Beatriz formou uma aliança com o príncipe Ali-gato, o cão foi devolvido e ficaram muito amigos.  

               

                                                                                                                  Luiz Rodrigues da Silva Lins  (5º2) 

 

Um Príncipe Corajoso 

Agora, a princesa Beatriz vive no castelo com o seu marido, o príncipe Austero. A princesa era bem educa-

da para os empregados e pra as visitas. Num certo dia, um monstro apareceu e disse: 

             -Quero a princesa Beatriz, senão eu destruo o reino inteiro! 

Beatriz, entregou-se para salvar o povo. O monstro levou-a para a caverna mais longe do reino. O prínci-

pe, preocupado com a sua mulher, mandou dez cavaleiros à sua procura. Passaram-se três dias; o príncipe, cada 

vez mais preocupado, viu dez cavalos a voltarem para o castelo, mas só havia um cavaleiro. Ele disse que era o 

único que restava. O príncipe, já farto, tomou uma decisão. E ele disse: 

             -Vou a essa caverna salvar a minha mulher! 

Quando o príncipe chegou, teve uma luta fantástica com o monstro. Passadas duas horas, o príncipe dei-

xou-se comer pelo monstro, sem ser mastigado, e com a sua espada ele abriu o monstro ao meio. Depois, salvou 

a princesa e voltaram para o castelo a salvo! 

Guilherme Farias (5º3) 
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Se eu fosse uma vela 

Nasço grande 

Morro pequena 

De tanto me acenderem, 

Nem têm pena. 

 

Na minha cidade 

Um dia estava eu a caminhar 

Duas senhoras passaram a cantarolar, 

Três homens a ralhar, 

Quatro dias a stressar. 

                    

                                                                                                            Joana Catalão  

 

“SE  

  EU 

        FOSSE…” 
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  Se eu fosse um livro 

Se eu fosse um livro… 

Iria ser muito sábio. 

Poderia ensinar aos mais jovens a arte de aprender. 

 

Se eu fosse um livro… 

Nunca chumbaria num teste. 

Ia saber todas as respostas! 

 

Quem me dera ser um livro! 

E tu, que objeto gostavas de ser? 

                                                                                                Gonçalo Fonseca,6º7 

              

Se um fosse uma cebola 

Todos os dias me usam 

Muitos até nem gostam 

Não faço nada a ninguém 

Mas quando me veem até choram. 

 

Não entendo porquê 

Mas uma coisa eu sei 

Para os cozinhados da avó  

A melhor coisa eu serei. 

                                                                                 Kyara Santos 
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   Se eu fosse um lápis… 

Linhas eu construo, 

Delicadas e suaves, 

Todos precisam de mim 

Muito importante eu sou para a sociedade. 

Preto e amarelo, 

Mas outras vezes colorido. 

Será que queres ser meu amigo? 

Um belo dia de calor, 

Patinhos iam a passear 

Vezes tiveram de voltar atrás. 

Cachorrinhos estavam no meio do caminho a atrapalhar, 

Tartarugas estavam a chatear, 

Os cisnes a tentar cantar e elas acabaram por desistir. 

                                                                                                                            Mafalda Rodrigues , 6º7 

    Se eu fosse um lápis… 

Lápis afiado, 

Lápis desafiado 

Escrevo, escrevo, escrevo, sem parar. 

O estojo me vai guardar 

Sou um lápis, lápis irei ser, 

Igual a outro não vou querer 

Escrevo, pinto, desenho, 

Mas nunca ganho 

A borracha é minha inimiga, 

Nunca faz o que lhe digo 

Só apaga, apaga, apaga 

Mas nunca falha. 

                                                                                                         Margarida Lourenço, 6º7 
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 No dia 15 de junho, as "Meninas" de Dança, 

do Ensino Artístico Espacializado do Conservató-

rio Regional de Música da Covilhã e a frequenta-

rem a turma do 6.º2, apresentaram uma coreo-

grafia que resultou da articulação entre as disci-

plinas de História e Geografia de Portugal e de 

Expressão Criativa. 

 Assim, no âmbito da abordagem do conteú-
do " A oposição ao Estado Novo", foi novamente 
lançado o desafio àquelas "Meninas" e à sua Pro-
fessora, Margarida Carlos, para criar uma core-
ografia a partir de uma canção de intervenção, 
tendo a escolha recaído sobre “A Morte Saiu à 
Rua”, de "Zeca Afonso" . 
 
 O desafio foi aceite e não podíamos, 
pois, deixar de partilhar este momento 
mágico! 
 
 A professora Lurdes Soares deixa 
aqui publicamente o seu agradeci-
mento à Professora Margarida Car-
los pela sua disponibilidade e dedi-
cação. 

 
Profª. Lurdes Soares 

 

      

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/nWDeao80TEe6t930bEXQXQ
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 Visita de estudo a Lisboa 

O 5.º04 e o 5.º05 foram a Lisboa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia treze de maio, as turmas do 5.º04 e do 5.º05 foram 

a Lisboa numa visita organizada pelas respetivas diretoras 

de turmas e acompanhadas pelas professoras de Ciências 

Naturais de ambas as turmas.  

Após a saída da escola, logo pelas oito horas, as turmas realizaram uma viagem de autocarro que demo-

rou cerca de três horas. 

Quando chegaram a Lisboa, instalaram-se num local com vista para o rio e almoçaram. 

 Por volta das catorze horas, foram ao Pavilhão do Conhecimento, começando por brincar numa zona 

cheia de atividades e acabando a visitar a exposição sobre a água “Água - uma exposição sem filtros” e 

“Tcharan - circo de experiências”. 

De seguida, visitaram o Oceanário onde assistiram a um Workshop sobre “A Menina do Mar” e sobre os 

animais e os seus habitats. 

Por último, mergulharam no mundo animal através do Oceanário de Lisboa.  

Já na ida para a Covilhã, os alunos pararam para lanchar. 

Os objetivos da visita: aplicar conteúdos aprendidos nas aulas, desenvolver o espírito de curiosidade e 

observação, reconhecer a importância da aprendizagem fora da sala de aula, formular opiniões críticas 

sobre ações humanas que condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua preservação, rela-

cionar as características (forma do corpo, revestimento, órgãos de locomoção) de diferentes animais 

com o meio onde vivem foram alcançados. 

De igual modo, esta iniciativa permitiu aos alunos aprenderem, socializarem e adquirirem mais cultura 

ambiental e conhecimento animal. 
 

 

                                                                                                           Afonso Marques – 5.º05 

                                                                                                           Diogo Alves – 5.º04  
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 Pelo segundo ano consecutivo, o Departamento de LES dinamizou o “Concurso de Escrita” para alunos de 6.º 

ano, com os seguintes objetivos: Criar/Consolidar hábitos de escrita; Estimular o gosto pela escrita; Desenvolver a 

criatividade e a imaginação; Valorizar as aptidões de escrita dos alunos. 

    Os vencedores foram: 

                           1.º - Bruna Oliveira, 6.º 3; 

                           2.º - Sofia Santos, 6.º 2; 

                           3.º - João raposo, 6.º 8. 

    Parabenizamos todos os participantes, realçando o empenho e a responsabilidade demonstrados! A entrega de 

prémios ocorreu no dia 15 de junho, na Biblioteca da Escola com a presença das professoras de Português e do 

Sr. Diretor do Agrupamento. 

    Esperemos que as propostas por nós apresentadas tenham contribuído para o desenvolvimento da criatividade 

e da capacidade de expressão e comunicação dos nossos alunos! 

    Foi elaborado um Padlet, divulgado na página web do Agrupamento, onde podem ser consultados os textos se-

lecionados e os alunos participantes e vencedores!  

 

https://padlet.com/idalinanetorodrigues/8glx8eb5joiwy7xz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

                                           A equipa dinamizadora: 

   Ana Paula Silva 

   Idalina Neto  

                                                                                       Sandra Serrano 

CONCURSO DE ESCRITA 2021/ 2022 
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No passado dia 8 de junho, pelas 14h30, realizou-se a final de escola do Jogo do 24, 

na Sala Multiusos da Escola-Sede do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã. O 

evento, que consta no Plano Anual de Atividades, foi organizado pelos/as docentes 

Amélia Roque, Célia Fonseca, Cristina Lopes, João Girão e Susana Fernandes, do De-

partamento de Matemática e Ciências Naturais. 

 Os finalistas desta edição foram as/os alunas/os Núria Marrocano do 6º 2 (1º lugar), 

David Mesquita do 6º9 (2º lugar), Benedita Martins do 6º2 e Tomás Silva do 6º10 

(3º lugar exequo). 

O Jogo do 24 consiste na sucessiva combinação de quatro números, por forma a atin-

gir um total igual a 24. Cada aluno pode utilizar qualquer uma das operações básicas 

da Matemática (soma, subtração, divisão e multiplicação), ganhando aquele que 

mais vezes atingir, corretamente, o resultado 24. Este jogo visa desenvolver o raciocí-

nio e o cálculo mental, despertando o gosto pela Matemática e apreendendo os seus 

conteúdos de uma forma divertida. 
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MINI OLIMPÍADAS - 14 de junho de 2022 
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Reprodução das obras Maria Prymachenko 

No dia 28 de fevereiro de 2022, o Museu da História de Ivankiv foi 

bombardeado tendo resultado na destruição de algumas obras de 

Maria Prymachenko, pintora ucraniana conhecida pelos seus dese-

nhos, bordados e pintura em cerâmica. 

Maria Prymachenko foi uma pintora de arte folclórica ucraniana, 

abordava a vida quotidiana das aldeias do seu país, dentro do estilo 

artístico conhecido como arte näif, uma corrente artística atribuída 

a pintores sem formação e com grande espontaneidade.  

É uma das pintoras mais reconhecidas da Ucrânia e da antiga União 

Soviética e no ano de 2009 foi declarado pela UNESCO como o ano 

de Maria Prymachenko.  

O Grupo disciplinar de Educação Visual e Educação Tecnológica ao 

tomar conhecimento da notícia decidiu homenagear esta artista tra-

balhando com os alunos a reprodução de algumas das suas obras. 

Turmas participantes do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã: 

5º 06; 5º 07; 5º 08; 5º 09; 6º 01; 6º 04; 6º 05; 6º 06; 6º 07; 6º 08; 6º 

09 e 6º 10.  

Após a exposição na Escola Sede os trabalhos foram expostos na 

Biblioteca Municipal da Covilhã. 

Paralelamente foi elaborado um vídeo, que foi publicado na página 

do Agrupamento. 

“Casas Regionais Portuguesas” 6º1, 6º5, 6º6  

No âmbito do Projeto DAC (Domínio de Autonomia Curricular) as 

turmas do 6º1, 6º5 e 6º6 juntaram-se para desenvolver o projeto 

“Casas Regionais Portuguesas”. Este, envolveu as disciplinas de 

Português, História e Geografia de Portugal, Matemática, Educa-

ção Visual e Educação Tecnológica. 

A exposição das casas regionais, distribuídas pelas diferentes regi-

ões de Portugal é o culminar da pesquisa desenvolvida pelos alu-

nos, orientados pelos professores envolvidos. 

Após a exposição na Escola Sede os trabalhos foram expostos na 

Biblioteca Municipal da Covilhã. Paralelamente foi elaborado um 

livro digital, que foi publicado na página do Agrupamento. 

Clica na IMAGEM para visualizares  o vídeo... 

https://www.canva.com/design/DAFCAwEhpC4/eCxm2dFZra7_8EvcQDzjeQ/view?utm_content=DAFCAwEhpC4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebuttonC:/Users/Brigita/Documents/Activ%20Software
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Exposição de cartaz “IX MINI-OLIMPÍADAS” 

O Grupo de Educação Visual dinamizou junto das suas 

turmas de 6º ano a construção do cartaz de divulgação 

da atividade IX Mini-Olimpíadas, tendo resultado numa 

participação massiva de todo os alunos, de todas as 

turmas.  

Os trabalhos selecionados para concurso estiveram em 

exposição no polivalente da escola sede. 

O Cartaz vencedor pertence à aluna Mariana Cutelo da 

turma 6º06. 

 

 

Cartaz vencedor 

aluna da turma 6º6 

Mariana Cutelo 

file:///F:/1 Escola Covilha 2021-2022/Biblioteca/Noticias/cartaz 2022.pdf


 

                  Com D. Dinis e D. Isabel  

      

     A Escola Básica Pêro da Covilhã, no âmbito do trabalho desenvolvido, ao lon-

go do ano letivo, no Complemento à Educação Artística, levou à cena, no passa-

do dia 9 de junho, no Teatro Municipal da Covilhã, a Opereta "Com D. Dinis e 

D. Isabel", de José Carlos Godinho. 

      Os nossos alunos e alunas de 5.º e 6.º anos, inscritos no CEA, surpreende-

ram os presentes com o seu talento e “profissionalismo”, revelando ser “grandes” 

artistas. Tudo correu na perfeição e o espetáculo foi maravilhoso e emotivo, enobrecendo o trabalho realizado por 

professores e alunos e honrando e prestigiando a nossa ESCOLA. Este espetáculo deu visibilidade ao papel im-

portante que esta tem vindo a desenvolver, há décadas, na educação e formação de crianças e jovens. 

     O TMC permitiu que o nosso espetáculo tivesse um palco digno, um espaço à altura do talento e qualidade de-

monstrados, permitindo aos familiares, amigos, docentes e não docentes presentes a fruição de um agradável mo-

mento cultural. As vozes de “anjo” dos nossos meninos e meninas tiveram a acústica perfeita e o palco fê-los sentir 

como verdadeiras ESTRELAS!  O nosso muito obrigado pela forma colaborante, simpática, generosa e sem reser-

vas como a equipa do TMC nos acolheu! 

     Agradecemos também aos nossos parceiros (UBI, EPABI e ASTA) a colaboração e participação neste momen-

to que tão orgulhosos nos deixou!  

  

  

            

 

                           

 

 

 

A Equipa do CEA 
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Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

BOAS FÉRIAS! 

https://www.aeperocovilha.net/

