
 

  Nos meses  de março  e abril  houve tanto para 

comemorar no nosso agrupamento: a Primavera, a 

Árvore, a Poesia,  a Terra, a Páscoa,  o Livro, a Paz, 

a Liberdade...e muito mais! 
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Biblioteca Escolar 2 

Semana da Leitura’22 

   Entre 28 de março e 8 de abril festejámos 
a Leitura com diversas atividades que ape-
laram  à imaginação, ao conhecimento e à 
partilha e que nos conduziram a um lugar 
de encontro, criativo e colaborativo.    

  Por todo o agrupamento os alunos partici-
param ativamente nas atividades propostas, 
enviando  muitos e excelentes trabalhos, 
que revelaram a Leitura e a Escrita como 
edificação de um Mundo Melhor! Obrigada! 
   

                           Ora espreitem as atividades, clicando  

   Deixamos uma pequena amostra dos muitos trabalhos elaborados. Brevemente apresentaremos 

os restantes. 

AQUI 

https://drive.google.com/file/d/1SSEisaVpLWYbb7ZTPfKWO7JKSxBnoktG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSEisaVpLWYbb7ZTPfKWO7JKSxBnoktG/view?usp=sharing
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      Miúdos a votos 

  No dia 23 de março os alunos do 2º Ciclo vota-

ram  no seu livro preferido, no âmbito do concur-

so “Miúdos a Votos”, promovido pela Rede de Bi-

bliotecas Escolares e pela revista “Visão Júnior”.    

O processo eleitoral  decorreu bem, pois os alu-

nos cumpriram  o seu direito de voto com civismo 

e responsabilidade. Os resultados eleitorais a ní-

vel nacional serão conhecidos no dia 20 de maio 

de 2022. Até lá, fiquem a conhe-

cer os livros que foram mais vota-

dos pelos nossos alunos.  

                     Cliquem na imagem! 

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor 

 
 

 

Concurso Nacional de Leitura 

   Foram apuradas para a  fase inter-
municipal do CNL as alunas  

Raquel Simões, do 6º1 
e 

 Bruna Oliveira, do 6º3. 

PARABÉNS! 
 
 

 

 

Estas foram as 

 Capas 

 Escondidas! 
Conseguem descobrir 

a informação retirada? 

   Para comemorar esta data a Bi-

blioteca lançou o desafio  “O 

Livro Escondido”, que se en-

contra também disponível no  

nosso blogue:  

    tantoslivros.blogspot.com/ 

https://drive.google.com/file/d/1-Wmk73pSHzUrxuyvQzd9zzf-SmQlPE0-/view?usp=sharing


      Projeto «Ponto Pêro» 4 

  No dia 21 de março  foi  celebrado o  Dia Mundial da Poesia. 

Os alunos do Ponto Pêro  leram  expressivamente alguns poe-

mas da obra “O Pássaro da Cabeça”, de Manuel António Pina e 

divertiram-se a jogar um Kahoot sobre o que tinham lido.            

Cliquem  no poema ao lado para acederem ao jogo. 

 

A é o aroma que se assoma 

B é o burburinho dos insetos 

C é o chilrear dos pássaros 

D é a delícia de aromas 

E é a elegância das árvores 

F é a felicidade   

G é o girassol ao sol 

H é a hora de encantar 

I é o inverno que já  passou 

J é a joaninha que voa, voa 

L é a liberdade que sentimos 

M é o malmequer que nos ilumina 

“Podes cortar 

todas as flo-

res, mas não 

podes impedir 

a primavera 

de aparecer.” 

O é o odor maravilhoso 

P é a pétala de uma flor 

Q é a qualidade dos sons 

R é o renascer da natureza 

S é a suavidade dos campos 

T é tudo maravilhoso  

U é o uivo de celebração 

V  é o verão que se segue 

X é o xaile coberto de flores  

Z é o zumbido das abelhas 

 

   

   O mês de março  trouxe-nos a PRIMAVERA, a 

magnífica estação do ano repleta de cores, aro-

mas e sons, cheia de luz e alegria! Chegou no dia 20 

de março, pelas 15h33, dando sinal de que tudo se 

renova e que não devemos perder 

a Esperança num futuro melhor! 

  Os alunos do .Pêro quiserem celebrar esta estação, 

elaborando para isso, coletivamente,  o... 

https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://create.kahoot.it/share/kahoot-o-passaro-da-cabeca/7b8c4841-2b09-4984-b27a-b9c7df23c274
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Laços familiares  

Dia da Mulher, Dia do Pai 

Semana da Leitura 

Realização de trabalhos com rimas, 
exploração do poema “Leilão de 
Jardim”, eleição da história preferida 
pelas crianças “Capuchinho Verme-
lho”, análise das versões e realiza-
ção da capa. 

Fomos ao Parque Botânico procurar hera para 

colar no trabalho “Leilão de Jardim” de Cecília 

Meireles.  

Experiências 

com ovos 

Em água, 

em vinagre,  

em açúcar e  

em sal 

No Parque  

Botânico  

observámos o 
tronco do pinheiro 

cortado,  

contámos o  

número de anéis 
e ficámos a saber 

que já tinha  

muitos, muitos 
anos. 

Caça ao ovo no Parque Botânico 



Espaços exteriores 

Sementeira de petúnias 

no pátio da escola 

Plantação de carvalhos no 

Pinhal do Gaiteiro 

Desafio Compal 

"No Dia Mundial do Livro, 

 o amarelo é a cor das  

histórias" 

 Dia Mundial da Terra 

Os nossos  

compromissos para 

com o Planeta 

Atividades 

Semana 

da Leitura 

Acabem com a guerra, já! 

Poesias 

Aquela nuvem 

Hora do conto 

“ Nuvens na Cabeça” 

Biblioteca Municipal 

JI/EB A Lã e a Neve 6 



JI  Boidobra 7 

 “A INFÂNCIA É O TEMPO DE MAIOR CRIATIVIDADE NA 

VIDA DE UM SER HUMANO.” 

                                                                                           JEAN PIAGET 



EB  Boidobra 8 



EB Jardim / Ferro 9 

Semana da Leitura 

Uma semana super interes-

sante, dedicada à leitura. 

Realizámos poemas visuais e 

fizemos desenhos das histó-

rias e poemas que lemos. 

Também celebrámos o dia da 

poesia 

Dia mundial da Árvore e da Água. 

21 e 22 de Março 

              Páscoa  

     É tempo de celebrar a vida. 

Falar das emoções é muito 

importante. Saber arrumar 

cada uma no local certo. 

Um livro é um brinquedo com letras. 

Ler é brincar. 



JI de Peraboa 

Expressão e Comunicação  / Matemática 

    A  Primavera  de  A. Vivaldi…. “Dia da Mãe” 

Mãe 

Que verdade linda 

O nascer encerra 

Eu nasci de ti 

Como a flor  

Da  Terra! 

Visita  ao “ Museu do Queijo “ 

  25 de Abril 

10 

Filme  - Vida e obra de V,. Van Gogh 



EB D. Mª Amália Vasconcelos 11 

Na Páscoa fizemos lindas prendas e a 

Caça aos Ovos foi pura diversão, princi-

palmente para o nosso  Nikita que chegou 

da Ucrânia e que se integrou muito bem. 

O Lar do Divino Espírito Santo, veio 

até à nossa escola para nos falar nas 

questões de saúde relacionadas com 

a alimentação. Trouxe um Enfermeiro 

e uma Nutricionista. 

...e como no final de abril 

chega maio, já preparamos 

uma linda prenda para as 

nossas queridas Mães! 

O Dia 25 de abril foi bem recordado por todos nós... 

    Fomos mais uma vez visitar o Museu do 
Queijo , onde realizamos atividades relaciona-
das com a Páscoa. 



          EB Pêro da Covilhã – 4º Anos 12 

Os alunos do 4º ano da Pêro da Covilhã, uniram-se numa homenagem à Ucrânia construindo uma 

pomba da paz e cantando o Hino da paz. Esta atividade teve a colaboração do professor Hélder no 

ensaio dos alunos e na apresentação à comunidade escolar. Participaram também no Projeto Solidá-

rio, onde recolheram bens de ajuda. Este culminou com uma homenagem ao povo ucraniano nos 

campos de jogos da escola. 

 Dia do Pai 

Trabalhos da Páscoa 

No âmbito da Semana da Árvore e da Poesia, os alu-

nos do 4º ano foram à Biblioteca Municipal participar 

em várias atividades.   

No dia 5 de abril as turmas da Pêro foram  até à Serra e divertiram-se imenso na pista de gelo. Miú-

dos e graúdos, a animação foi total. 



JI REFÚGIO 13 

O dia do               e o dia  da                                                em vários registos            

    A Primavera chegou                        A páscoa festejámos                   e a  Paz na Ucrânia desejamos. 



EB Refúgio 14 

   Entrega da bandeira da Eco- Escolas  e  Dia da Árvore. 

    Trabalhos feitos pelos alunos 

   Tivemos o ilustrador Rui Castro e uma ação da Psicóloga Rita: “ Maus tratos nas crianças “. 

                                                                  



JI RODRIGO 15 

Livros... letras, palavras, investigação.... 

Descobertas  

   “...Faz bem à saúde,   

 “Ler é o som das palavras! “ 



EB do Rodrigo 16 

Em março voltámos ao Museu dos Lanifícios para des-

cobrir, na Oficina de Feltragem com sabão natural, 

outros segredos da lã. 

Fizemos uma visita ao Núcleo da Real Fábrica Veiga e 

ficámos impressionados com as máquinas. Depois en-

rolámos bolinhas com lã e sabão e alguns colegas, 

depois de as secarem, usaram-nas para fazerem boni-

tos porta-chaves para o Dia do Pai. 

No dia 7 de abril, esteve 
na nossa escola o ilus-
trador Rui Castro. 
Aprendemos muito sobre 
a arte de desenhar e 
descobrimos que a ma-
gia do desenho nasce 
nas palavras. 

O 3º período começou 

com movimento na Escola 

Secundária Quinta das 

Palmeiras que gentilmen-

te nos convidou para parti-

ciparmos no campeonato 

de jogos tradicionais. 



JI de Santo António 

Registos de flores, ovos... e coelhinhos…  

neste tempo de renovação da vida… 

O ilustrador, Rui Castro, que veio mo-

tivar os mais pequenos, a registar e a  

criar as suas próprias ilustrações. 

17 



EB de Santo António 

  “Da palavra à imagem” 

Tema da palestra, promovida pela Editora 

Areal, que decorreu na nossa escola no dia 

7 de abril. Foi dinamizada pelo ilustrador  

Rui Castro. 

Espaço Tecer, “Atelier de Tecelagem” 

Durante o mês de março as turmas da EB Santo 

António  visitaram o espaço e participaram nas 

atividades de tecelagem. 

Dia do Pai 

25 de abril 

Semana da Leitura 

18 



JI/EB S. Silvestre 19 

A Primavera chegou  e trouxe com ela grandes eventos e grandes comemorações que tornaram os nos-

sos dias mais alegres  e coloridos! 

Celebrámos: 

   A chegada da primavera                     Dia Mundial da Árvore                                Dia Mundial da água 

A Páscoa também chegou com muita cor e muita arte! 

Depois da exploração do conto “Os ovos misteriosos” fizemos os que mais adoramos — A caça aos ovos. 

Celebrámos o dia do Pai 



JI/EB S. Silvestre 20 

A convite da Câmara Municipal fomos ao espaço Tecer, colocar à prova a nossa 

veia de artistas! 

Fomos ainda ao Teatro Municipal ver a exposição do 

“Inventário dos Frutos #4” 

No âmbito da semana da leitura começamos por ter o ilustrador Rui Castro na nossa escola. 

E que bem que ele desenha!... Aprendemos diferentes formas de ilustração... 



Estabelecimento Prisional da Covilhã 21 

WORKSHOP   

OS VALORES DEMOCRÁTICOS PRIORITÁRIOS DO PARLAMENTO EUROPEU 

  

  

 

 

 

 

O Projeto Europeu “EU4ALL – Os valores democráticos prioritários do Parlamento Europeu” é pro-

movido pela Associação Aproximar e cofinanciado pelo Parlamento Europeu. Este Projeto tem por objeti-

vo principal “contribuir para aumentar a consciencialização dos cidadãos sobre o papel e valores da Uni-

ão Europeia (UE), promovendo o envolvimento estratégico dos cidadãos da EU. 

  Na sequência de Workshops realizados entre a Aproximar e Eurodeputados 

portugueses, foram selecionados 10 valores democráticos em destaque no Par-

lamento Europeu, designadamente: Estado de Direito; Desenvolvimento Econó-

mico; Direitos Humanos (fundamentais) e Igualdade; Valorização da Cultura 

Europeia; Justiça Social; Solidariedade; Liberdade; Saúde e Meio Ambiente; 

Educação e Cultura; Pesquisa e Inovação. 

 A Aproximar pretende com a implementação do Projeto “comunicar os valores 

democráticos do Parlamento Europeu de forma mais acessível, com foco em 

grupos em situação de maior marginalização, vulnerabilidade e dificuldade de 

acesso a informação, como sendo: (1) residentes 

em bairros vulneráveis e (2) cidadãos condenados 

a uma pena de prisão efetiva.” 

 O Estabelecimento Prisional da Covilhã recebeu no dia 28 de abril, a técnica 

da Associação Aproximar Inês Coelho, para concretizar o Workshop nesta 

comunidade. 

  Inês Coelho iniciou a sessão com a apresentação da Associação Aproximar 

e do Projeto Europeu “EU4ALL. Seguiu-se uma breve retrospetiva sobre a implementação da União Euro-

peia e do Parlamento Europeu. A oradora nomeou e destacou momentos históricos da União Europeia e 

explicou as funções do Parlamento Europeu. 

  A apresentação dos 10 valores democráticos do Parlamento Euro-

peu, foi feito pela análise de um vídeo. Após esta visualização, os 

participantes da ação, debateram e dialogaram sobre os conteúdos 

de cada um dos valores democráticos. 

 O trabalho de grupo de 2 participantes, foi o momento mais reflexi-

vo do Workshop. Cada grupo escolheu os 2 valores democráticos 

que considerava mais importantes e na apresentação dos traba-

lhos, justificaram a sua opção. 

  O Workshop foi uma atividade interessante para esta população 

reclusa e os objetivos que levaram à sua realização foram integralmente atingidos. 
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            Covilhã, 22 de abril de 2022 

 Olá, Marta, 

 Como estás? 

 Venho contar-te o que aconteceu na passada sexta-feira quando eu saí da escola. 

 Estava um cachorrinho no passeio e começou a acompanhar-me só que parecia estar coxo. Olhei 

para todo o lado e não apareciam os donos, mas reparei que tinha coleira. Aproximei-me e apercebi-me 

que estavam uns contactos gravados na medalha da coleira. Não hesitei e liguei de imediato. 

 O “Gold”, assim se chamava o cão, tinha fugido do veterinário. Após alguns instantes, apareceram 

os donos. Muito me agradeceram por ter ligado, pois eles desconheciam o lugar onde ele se podia ter 

escondido. 

 Ao ver a felicidade dos donos e do cão, senti que tinha agido da forma correta e fiquei igualmente 

feliz por ter proporcionado tão belo reencontro. 

 Esse acontecimento marcou os meus dias, pois é fazendo o nosso dever enquanto cidadãos que 

tornamos o mundo melhor. 

 Aguardo notícias tuas, pois gostaria de saber se já te encontras melhor. 

 Beijinhos da tua amiga,  

                                                                                                    Leonor  (Leonor Santos, n.º 12, 5.º 3) 

  
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 de quando fomos à Disneyland, há mais ou menos dois anos? Eu tinha pavor de deixar cair 
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. To-
dos os elevadores estavam vandalizados e estragados, por isso tivemos de subir todas as escadas. 
Quando estávamos a passar na ponte 25 de Abril, um cão caiu de “cara” na parte mais baixa da ponte e 
o dono dele foi 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 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! 

 PS: Responde à minha carta. 

                                                                               Mateus Cruz, n.º 16, 5.º 2 
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             Covilhã, 23 de abril de 2022  

 Meu querido amigo!  

 Como estás e o que tens feito?  

 No sábado passado, vieram a minha casa os meus tios e o meu primo de Coimbra (ele tem quase 

20 anos). Quando chegou estava cheio de sono, porque tinha tido uma noitada e, logo que acabou de 

almoçar, adormeceu deitado no meu sofá. Enquanto isso, estive no computador a jogar Minecraft e a 

jogar ping-pong com o meu tio.  

 Depois quando ele acordou esteve a falar com os meus avós e também joguei ping-pong com 

ele.  

Adorei que eles tivessem vindo e, antes de eles se irem embora, tirámos muitas fotos. Nós ficámos tris-

tes quando eles abalaram e, todas as vezes que eles cá vêm, as memórias boas ficam gravadas na 

minha cabeça.  

 Manda-me uma carta para saber se estás bem.  

 Até breve.                           

Rodrigo Caetano, n.º 21, 5.º 2 

 Uma boa volta à cidade 

 Maria, uma jovem muito bonita, pintava o pôr do sol. Sentindo a suave brisa no rosto, ela sentia-se mui-

to calma. Mas como era muito ocupada não tinha tempo para se divertir. Mas prometeu-se que iria divertir-se 

à brava.  

 No dia seguinte, ela acordou e foi comer o pequeno almoço que seria, nem mais nem menos, uma por-

ção de batatas fritas acompanhadas de uma lata de coca-cola. A Maria também tinha uma cadela chamada 

Flufy de raça Golden Retriever. Como ainda estava cansada decidiu brincar um pouco com a Flufy. De segui-

da, arrumou-se para dar um passeio. Mas como tinha bebido muito refrigerante, teve de ir à casa de banho 

(vocês sabem para quê!).  

 E, a partir daquele momento, começou a sua grande aventura na cidade de Nova Iorque. Ela sentia-se 

muito feliz e alegre e, como estava muito calor, decidiu comprar um gelado de morango. Depois de passear 

um pouco e a hora do almoço já estava perto ela decidiu ir a um restaurante ali ao lado. O garçon perguntou : 

 - Senhorita, o que deseja? 

 - Bem, gostaria de provar os vossos famosos guisados de carne e de peixe. 

 - Então a melhor porção é a média que custa 50 euros. 

 E ela pensou: “Caramba! 50 euros por um guisado?! 

 Entretanto, Maria respondeu: 

 - Desculpe, há alguém a chamar-me lá fora. 

 Então, conseguiu sair daquele lugar assim que pôde.  

 Ao longe, ela avistou uma hamburgueria onde comeu um delicioso hambúrguer.  

 Satisfeita, decidiu que iria relaxar um pouco, num parque ali perto, onde leu um bom livro.  

 No caminho pra casa, conheceu uma rapariga chamada Nádia que era uma jovem criativa como Maria.  

 Como ainda lhe restavam forças, decidiram dar um curto passeio. No caminho, encontram um café da 

Starbucks onde comeram uns deliciosos wafles com uns cafés expresso.  

 

              Naomi Jesus, n.º 29, 5.º 2 

PALAVRAS OBRIGATÓRIAS 
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Um aniversário à grande e à francesa!!! 

  Num dia, ia haver um aniversário na cidade dos animais, a Animalândia. 

  Era o aniversário do bulldog  da cidade, o Sonix. 

  O seu melhor amigo era o cão rafeiro, o Shrek, que iria ao aniversário do Sonix, mas o aniversarian-

te não fazia ideia de que ele iria.  

  Os convidados do aniversário eram: o elefante, o DJ (logo com estes dois já seria uma grande fes-

ta), o gato, a girafa, o guaxinim, o leão e o jacaré. 

     O gato tinha um ar radical porque andava sempre com os seus óculos Thug Life. 

    Isto tudo iria realizar-se num palácio, que tinha dono!!! Mas o dono não estava em casa... 

    E porque o aniversário seria ali? - perguntam vocês. Pois o palácio era de luxo!!! 

   Tinha pista de dança, uma televisão enorme e colunas de som que passavam os 180 decibéis, 

quando o aconselhado são 80 decibéis! 

   Já  estavam prontos para a festa, mas faltava o DJ. 

   Então lá veio o DJ que, para surpresa deles, era o papagaio. O papagaio era só estilo!!! 

   Tinha uma grande moca, usava uma saia e também tinha óculos Thug Life!!! 

    Vinha a correr, o que era uma atitude estúpida, pois tinha asas e podia voar e nada o impedia disso. 

    Lá foi a correr entre a multidão e  a dizer: 

  -Saiam da frente, o DJ  chegou para fazer abanar os vossos corpinhos!!! Saiam da frente!!! 

    A festa começou... 

   O DJ, o papagaio, gostou tanto da batida que estava a fazer que não conseguia parar de abanar a 

crista!! 

   Tudo estava tão divertido!!! 

   O bulldog, o Sonix, emocionou-se com as prendas... 

   Só que o dono chegou a casa!!! 

   O rato assustou-se tanto com ele, que deitou abaixo as sobremesas e o sumo!!! 

   Fugiram todos, menos o papagaio que ficou a olhar feito estúpido. 

    Depois, o papagaio apercebeu-se que não 

estava a fazer nada e acabou por se ir embora. 

   E foi ter com os outros ao parque . 

   A festa deles continuou, apesar de ser no 

parque. 

   Quanto ao dono, teve que limpar o palácio!! 

 

 

 

 

                    Maria Gonçalves Melfe, n.º 13, 5.º 3  

 

PALAVRAS OBRIGATÓRIAS 
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Os alunos do 6.º 3 continuam, neste ano letivo, a desenvolver os Projetos “Oficina 

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

Educação e familiares escrevem juntos. Quando concluírem a sua nova  história, fica pro-

metido, faremos a sua divulgação!!!). 

Aproveitaram todas as oportunidades para escrever,  

                                                                                          escrever,  

                                                                                                     escrever… e responderam 

aos desafios que lhes foram lançados  tanto no Dia Mundial da Leitura em Voz Alta “Desfile 

de Histórias” como na Semana da Leitura 2022” e "Dia Mundial da Língua Portuguesa" do 

Plano Nacional das Artes ( comemorado no dia 5 de maio), para abrir asas e voar mais alto 

no mundo da imaginação e da criatividade! 

Folheia os livros digitais… Passa os olhos pelo “Padlet”, sempre em construção! 

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

dignos de facto de publicação... 

 
 

 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/hwUyV_m5RU-EgagWSim1oA
https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/S1NaQ8arTHun_DFnMLi3GA
https://padlet.com/lurdessoa/yz0zqc6bvw95wvlr
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No dia 26 de abril a turma 6º1 deslocou-se ao teatro Municipal da Covilhã, acompanhada 

pela diretora de turma, para  participar na visita guiada, “Inventário dos Frutos” promovi-

da pela Companhia de Música Teatral.  

 

  Cliquem na imagem ao lado 

para verem o vídeo  

desta atividade! 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lidiafonseca173_aeperodacovilha_pt/EV3856mfIYNGnEm3ULig1DoBDETAa12m8Z07w0xPIH5Jvw?e=i1gdlR


Departamento  de  Línguas  e Estudos Sociais  

 

 

     

O Departamento de Línguas e Estudos Sociais, no âmbito da disciplina de História e Ge-

ografia de Portugal, assinalou a Revolução dos Cravos, com a realização de trabalhos 

por parte dos alunos do 6º ano. Estes, estiveram expostos no polivalente da escola sede. 

   A criatividade e empenho dos alunos está patente nos trabalhos apresentados. 

Cliquem  

No cravo  

para verem o 

vídeo!  

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lidiafonseca173_aeperodacovilha_pt/EbxUDjeF7mtCjhv8k2rcgAQB7YAjDxB5dYSypjCdUXdJvQ?e=vYeUJf
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         Assim , os vencedores do Concurso de Leitura são: 
 
        - Alexandre Marques, 5º1 (1º lugar). 
        - Diogo Alves, 5º4 (2º lugar). 
        - Margarida Gonçalves, 5º2 (3º lugar). 

  Entre janeiro e abril de 2022,  o Departamento de 

Línguas e Estudos Sociais dinamizou o Concurso de 

Leitura para os alunos do 5ºAno.  

   As primeiras fases foram realizadas na sala de au-

la, na disciplina de Português, tendo, posteriormente, 

os alunos apurados em cada uma das turmas, partici-

pado na fase final, que se realizou na Biblioteca Es-

colar no dia 8 de abril de 2022. 

   Foram convidadas para assistir a esta atividade as 

turmas do 1º Ciclo (P1, P2, P3 e P4), de forma alter-

nada, acompanhados dos respetivos professores. 

   O júri desta atividade, constituído por cinco ele-

mentos, destacou a excelente qualidade das apresen-

tações, felicitando os alunos pelo empenho demons-

trado. 

  Cliquem  na imagem apre-

sentada ao lado, para verem 

o vídeo da fase final do Con-

curso de Leitura! 

A equipa dinamizadora: 

Conceição Alves 

Dora Martins 

Isabel Teófilo 

https://drive.google.com/file/d/1TTdvyyH5vj55jYyC5ffVUJUuI1ic1lCX/view?usp=sharing
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Dia Mundial da Voz 

Comemorado 

a 

16 de abril 

A data tem o intuito de alertar para a importância da voz 

e dos cuidados necessários para a preservar. 

O Dia Mundial da Voz foi comemorado pela primeira 

vez em 2003, por sugestão de Mário Andrea, professor 

de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de 

Lisboa. 

 

                                                                                                                                                                      https://www.radiocampanario.com/ultimas/regional/celebra-se-hoje-o-dia-mundial-da-voz 

16 RECOMENDAÇÕES PARA UMA VOZ SAUDÁVEL 

1. Evite gritar ou falar muito alto. 

2. Evite falar em ambientes com muito barulho. 

3. Deve falar devagar e realizar pausas respiratórias frequentes, articulando bem as pala-

vras. 

4. Deve ter uma postura corporal adequada pois isso melhora a respiração – e logo a voz. 

5. Não fume e evite ambientes com fumo de tabaco. 

6. Sempre que possível, evitar pigarrear (“limpar a garganta”). 

7. Beba bastante água. A água hidrata o corpo e lubrifica as cordas vocais. 

8. Evite bebidas gaseificadas ou alcoólicas. 

9. Evite o consumo excessivo de bebidas com cafeína, tal como o café ou alguns chás. 

10. Evite alimentos que contribuam para um maior refluxo gastroesofágico (exemplo: ce-

bola, laranja, chocolate, tomate, alimentos com elevado teor de gordura, condimentos pi-

cantes). 

11. Ao jantar, coma pouco e opte por cozidos e grelhados. Evite beber leite à noite. 

12. Não se deite após as refeições. Espere 2-3 horas até se deitar. 

13. Evite alimentos e bebidas muito quentes ou muito frios. 

14. Evite exposição a mudanças de temperatura bruscas. 

15. Evite locais com ar condicionado. Nos casos em que não for possível, deverá beber 

mais vezes pequenos goles de água. 

16.   Não aumente de peso e procure emagrecer se for obeso. 
 

Sinais de alerta a ter em conta 

 Alterações na voz 

 Tosse frequente 

 Alterações no timbre da voz ou dificuldade em colocar a voz 

 Pigarreia ou rouquidão com frequência 

Esteja atento à sua voz e identifique possíveis sinais de alarme. Alterações na voz podem ser 

sinal de doenças, tais como papiloma, cancro da laringe, paralisia das cordas vocais, laringite 

crónica, entre outras. 
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Apresenta: 

MÚSICO DO MÊS - abril 
 

Filho único, a mãe era pianista e o pai era engenheiro agrónomo, e a 

família vivia com relativo desafogo económico. Demonstrou bem cedo 

invulgares dotes musicais. Aos nove anos, compôs a sua primeira ópe-

ra. 

Ao viver numa aldeia, sente que o isolamento desse lugar estava a 

limitar o seu desenvolvimento musical. Apesar dos seus pais não apoi-

arem a entrada do filho no mundo da música tão cedo. Em 1904 mu-

dou-se para São Petersburgo e inscreveu-se no Conservatório da cida-

de. 

Em 1908 estreou-se como pianista. 

Em 1909, fez o curso de composição, e continuou no conservatório 

para se concentrar no piano e em ser maestro. Era visto como “l’enfant 

terrible” (criança que diz coisas embaraçosas aos adultos), uma imagem que ele próprio cultivava. 

Em 1910, Prokofiev tinha 19 anos e foi nesse ano que o pai morreu, o que resultou no fim do seu apoio económico. 

Mas ele já tinha uma certa reputação como compositor, apesar de causar escândalos frequentemente com seus 

trabalhos. 

Os dois primeiros concertos para piano foram compostos nessa época, o que lhe valeram má fama como músico 

contra a linha nacionalista russa. 

Em 1914, terminou o curso do Conservatório em São Petersburgo com as mais altas classificações. 

Em maio de 1718, mudou-se para os Estados Unidos para a cidade de São Francisco. Entretanto, recebeu um con-

trato para produzir a sua ópera “O Amor das Três Laranjas”, em que a estreia foi cancelada devido à doença e mor-

te do diretor. Esse acontecimento custou-lhe a carreira como solista nos Estados Unidos; 

Com problemas financeiros, mudou-se para Paris em abril de 1920, sem querer regressar à Rússia como um falha-

do. 

Em 1929, sofreu um acidente de carro em Domrémy e feriu as mãos. Após a recuperação, tentou realizar uma di-

gressão nos Estados Unidos outra vez, e dessa vez foi recebido calorosamente. 

No início da década de 1930, começou a passar muito mais tempo na União Soviética e em 1935, Prokofiev voltou 

à União Soviética definitivamente. Nesta época, compôs para crianças, incluindo “Pedro e o Lobo”, uma obra reali-

zada para agradar a Josef Estaline (primeiro-ministro entre 1941-1953). 

A 20 de fevereiro de 1948, a esposa Lina foi presa por espionagem, ao tentar enviar dinheiro para a sua mãe na 

Catalunha, teve uma pena de 20 anos, mas foi libertada em 1953 após a morte de Estaline. 

A última apresentação pública foi a estreia da 7.ª Sinfonia em 1952, cuja música foi escrita para um programa de 

televisão infantil. A obra recebeu o prémio Estaline em 1947. 

Prokofiev morreu a 5 de março de 1953, com 61 anos, no mesmo dia que Estaline; 

Ele vivia próximo à Praça Vermelha, e durante três dias, a multidão que se despedia de Estaline impediu a retirada 

do corpo de Prokofiev para o serviço funerário; 

No funeral, não havia flores nem músicos, todos destinados ao funeral do líder soviético. A razão da morte é atribu-

ída a uma hemorragia cerebral. 

Sergei Prokofiev 
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 Para além desta palestra online, o 

programa conta ainda com outras ativi-

dades presenciais relacionadas com a 

Matemática, mas também com uma 

componente cultural e artística, como 

tem vindo a ser habitual neste Festival de 

Matemática e que bem reflete o tema 

deste ano do Dia Internacional da Mate-

mática: “A Matemática une!”. Na nossa 

Escola foi realizada uma mostra de al-

guns trabalhos realizados pelos alunos. 

 

 

 O "Festival de Matemática Covilhã - Cidade do Pi" regressou em 2022, de 

11 a 14 de março, novamente com eventos presenciais. Pretendeu-se divulgar e 

celebrar a Matemática e proporcionar aos alunos e ao público em geral mo-

mentos de aprendizagem e diversão. 

 Assim, no dia 11 de março tivemos uma palestra online, em que a ideia era 

que os alunos das diferentes escolas e o público em geral pudessem assistir em 

simultâneo e fazer alguma intervenção no final da palestra. De modo a possibi-

litar a presença dos alunos neste evento, escolas/turmas/professores/alunos 

foram organizados os meio necessários para as turmas puderem assistir em 

conjunto em sala de aula. Esta palestra foi difundida numa sessão na platafor-

ma ZOOM e transmitida em simultâneo no canal Youtube. 



 

 O programa contou ainda 

com outras atividades presenciais 

relacionadas com a Matemática, 

mas também com uma compo-

nente cultural e artística, como 

tem vindo a ser habitual neste 

Festival de Matemática e que 

bem reflete o tema deste ano do 

Dia Internacional da Matemática: 

“A Matemática une!”  

Departamento de Matemática e Ciências Naturais 32 

  

 Na Escola Sede do nosso 

Agrupamento teve lugar uma ati-

vidade de divulgação sobre as Cu-

riosidades do PI orientada e dina-

mizada pelo professor João Girão 

do Departamento de Matemática 

e Ciências Naturais. Esta atividade 

envolveu as turmas de 6º ano em 

sessões realizadas na sala mul-

tiusos, com a colaboração dos 

professores do Departamento. 
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Comemorou-se na Escola Sede, terça-feira, 21 de 

março de 2022 o Dia Internacional das 

Florestas, com a colocação em todas as Tvs da Es-

cola um vídeo produzido pelo Departamento, sensibi-

lizando a comunidade educativa para a importância 

das “FLORESTAS: consumo e produção sustentáveis". 

O mundo enfrenta atualmente desafios sem prece-

dentes, e as alterações climáticas encontram-se entre 

os mais prementes de todos. Estes desafios ameaçam 

o bem-estar das pessoas e da natureza e exigem uma 

ação imediata na criação de soluções inovadoras e 

criativas que coloquem o mundo no caminho da paz e 

da prosperidade num planeta saudável. 

“Escolha madeira sustentável, pelas pessoas e pelo 

planeta”. 

 Teve ainda lugar a 

plantação de duas ca-

mélias no espaço esco-

lar com a presença da 

turma do 5º9. 

A camélia, denominada cientificamen-

te Camellia, é um género de arbusto 

originário do Japão, Coreia e China. 

Distribuição: A camélia é um género 

de arbusto ... 

Nome científico: Camellia;  

Família: Theaceae 
(imagem: Se procura beleza e elegância no jardim, a 

camélia é o arbusto ideal. (lojahusqvarna.com) 

fonte: ICNF - Instituto da Conservação da Natu-

reza e das Florestas 

https://lojahusqvarna.com/blog/fichas/camelia/
https://lojahusqvarna.com/blog/fichas/camelia/
https://www.icnf.pt/atualidade/datascomemorativas
https://www.icnf.pt/atualidade/datascomemorativas
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MEGAS — FASE ESCOLA 
No dia 18 de março o grupo de Educação Física organizou a prova de Atletismo dos Megas -  Fase Escola. 

Participaram nesta competição cerca de 120 alunos, do 5º e 6º anos de escolaridade, da Escola Básica 

Pêro da Covilhã. 

Foram vencedore(a)s das respetivas provas, o(a)s seguintes aluno(a)s: 

MEGAKM 

INFANTIS A — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 MARIANA FERNANDES  5º 1 

2 SIBYLLA SILVA  5º 6 

3 RITA MOTA  5º 4 

INFANTIS A — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 LOURENÇO FILIPE  5º 2 

2 HENRIQUE GOMES 5º 3 

3 FRANCISCO MARTINS  5º 4 

INFANTIS B — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 KYARA SANTOS 6º 7 

2 Mª LEONOR LOURENÇO 6º 1 

3 MARIANA ESTEVES 6º 9 

INFANTIS B— MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 PEDRO SILVA 6º 7 

2 JOSÉ DAMASCENO 6º 1 

3 RODRIGO FERREIRA  6º 5 
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MEGASALTO 

INFANTIS A — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 MADALENA SANTOS  5º 1 

2 MARIA INÊS MOURO  5º 4 

3 GETILCIA TIGRE  6º 10 

INFANTIS A — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 DUARTE LUÍS 5º 7 

2 GONÇALO GONÇALVES 5º 2 

3 DINIS GARCIA  5º 9 

INFANTIS B — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 MATILDE VAZ 6º 3 

2 LETICIA AGOSTINHO  6º 4 

3 MARIANA BAÍA 6º 8 

INFANTIS B — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 JOÃO FERREIRA 6º 6 

2 LEVI LINS  6º 2 

3 FRANCISCO FOURNIER  6º 1 
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MEGASPRINT 

INFANTIS A — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 MARIA INÊS MOURO 5º 4 

2 GETILCIA TIGRE  6º 10 

3 MADALENA SANTOS  5º 1 

INFANTIS A — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 LUIZ LINS 5º 2 

2 GONÇALO GONÇALVES 5º 2 

3 MIGUEL MADALENO  5º 5 

INFANTIS B — FEMININOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 MATILDE VAZ 6º 3 

2 INÊS ARAÚJO 6º 8 

3 MARIANA CARONHO 6º 1 

INFANTIS B — MASCULINOS 

CLASSIF. NOME 
ANO 

TURMA 

1 ANDRÉ MARTINS 6º 2 

2 RODRIGO MATOS 6º 4 

3 MARTIM COSTA  6º 4 
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DESPORTO ESCOLAR 

MEGAS — FASE CLDE (DISTRITAL) 

No dia 5 de abril a Escola participou nas provas de Atletismo dos Megas—Fase CLDE 

(Distrital), no Complexo Desportivo da Covilhã, com os seguintes alunos.  

INFANTIS B 

PROVA NOME 
ANO 

TURMA 
GÊNERO 

MEGAKM KYARA SANTOS 6º 7 F 

MEGAKM PEDRO SILVA 6º 8 M 

MEGASALTO MATILDE VAZ 6º 3 F 

MEGASALTO JOÃO FERREIRA 6º 6 M 

MEGASPRINT MATILDE VAZ 6º 3 F 

MEGASPRINT INÊS ARAÚJO 6º 8 F 

MEGASPRINT ANDRÉ MARTINS 6º 2 M 

MEGASPRINT RODRIGO MATOS 6º 4 M 

 A aluna Kyara Santos, do 6º 7 venceu a prova do Megakm, 

tendo participando na Fase Nacional, nos dias 29 e 30 de 

abril, em Vagos  
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 Chegado o final das atividades do Programa Parlamento dos Jovens, a equipa dinamizadora faz um balanço 

positivo de todas as iniciativas levadas a cabo. 

 Houve um envolvimento bastante ativo de toda a comunidade escolar, nomeadamente diretor, professores, 

alunos e encarregados de educação, bem como das entidades contactadas (Assembleia Municipal e Rádio Cova 

da Beira) que colaboraram com grande empenho e dedicação nas ações promovidas, acompanhando os alunos na 

abordagem do tema, no esclarecimento de dúvidas e modos de participação nos diferentes debates e interven-

ções. 

 Realçamos o elevado empenho dos alunos em todas as fases do programa, bem como dos docentes que os 

orientaram. 

 Consideramos que, com este programa, os deputados eleitos vivenciaram atos de cidadania que promove-

ram o gosto pela participação cívica, desenvolvendo o respeito pela diversidade de opiniões, a reflexão e o debate; 

a capacidade de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria. 

 Lamentamos apenas que, sendo este um programa destinado aos alunos de 2º e 3º ciclos e secundário, a 

possibilidade de visitar a Assembleia da República/Parlamento esteja vedada ao nosso nível de ensino (2º ciclo). 

Para ultrapassar este constrangimento, foi disponibilizado o link de uma visita virtual (Visita guiada à Assembleia 

da República - RTP Ensina) na equipa do Teams para que os professores a possam fazer com os seus alunos nu-

ma aula de AT, caso considerem a proposta pertinente. Tendo sido efetuadas visitas virtuais através da disponibili-

zação de um vídeo da RTP Ensina (clique aqui) a que todos podem ter acesso. 

 Lamentamos, de igual modo, que, uma vez que o programa contempla a fase dos debates na escola com a 

presença de Deputado da AR, a nossa escola não tenha sido contemplada, apesar de termos manifestado esse 

interesse. 

Expressamos, mais uma vez, um agradecimento a todos os que colaboraram direta ou indiretamente neste 

programa, em que os protagonistas foram os nossos jovens deputados! 

 Bem-haja! 

A equipa do Parlamento dos Jovens 

FALTA O LINK 

Sessão Distrital 

No dia 21 de março, na Casa da Cultura da Sertã, entre as 10:00h e as 17:00h, decorreu a Sessão Distrital 

do Programa Parlamento dos Jovens, na qual participaram os deputados eleitos (Margarida Saraiva, Maria Leonor 

Lourenço, Raquel Simões e Rui Lourenço). Apesar de serem os deputados mais jovens a participar neste evento, 

representaram a nossa escola de forma muito positiva, dando a conhecer o Projeto de Recomendação com objeti-

vidade e de forma muito clara. Também o deputado eleito para a mesa da referida sessão (João Brás) desempe-

nhou a sua função de secretário, revelando bastante responsabilidade e maturidade na sua postura. 

Os alunos foram acompanhados pela coordenadora do programa, professora Isabel Teófilo, que se mos-

trou muito orgulhosa com a qualidade das intervenções dos nossos alunos. 

Foi um dia cansativo, mas bastante agradável, tendo para isso contribuído o acolhimento caloroso feito 

pelo município da Sertã. 

Infelizmente, a participação da EB Pêro da Covilhã fica por aqui, pois a escola não foi apurada para a Ses-

são Nacional. Não obstante, os alunos manifestaram vontade em continuar a participar no Programa Parlamento 

dos Jovens nos próximos anos, considerando a experiência vivida este ano letivo bastante enriquecedora. 

                                                                            

              A coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens 

                                                                                                       Isabel Cristina B. Teófilo  

https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/visita-guiada-a-assembleia-da-republica/


Projeto DAC : Casas Regionais Portuguesas 39 

   No dia 29 de abril as turmas  6º1,6º5 e 6º6 realizaram uma visita de estudo a 

Vila Viçosa, no âmbito do projeto DAC “Casas Regionais Portuguesas”. 

   Acompanhados pelos professores  Amélia Roque, Brigita Martins, Isabel 

Costa, João Gil e Lídia Fonseca visitaram o Paço Ducal, Cocheira Real de D. 

João V “Museu dos Coches”, castelo, Museu de Arqueologia, e Museu da Ca-

ça.  

   Passeando pelas ruas de Vila viçosa observaram as características das ca-

sas típicas alentejanas e materiais utilizados na sua construção. 

  Cliquem na imagem ao lado  

para espreitarem o vídeo! 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lidiafonseca173_aeperodacovilha_pt/EYQljvGuJs9Dly3xEMJqE3QBKRyTW_Pf4AHM8Jcxzpk4mA
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   A turma: 5º7 

   A Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã abraçou a ideia da 

aluna, Letícia Maria Esteves Almeida, que frequenta a turma 3 do 6º ano e juntou-se a uma 

das muitas ondas de solidariedade para com o povo ucraniano.  Na Escola Sede, procedeu-se 

a uma recolha de bens que foram entregues, no dia 8 de abril, à Cruz Vermelha. Esta doação 

só foi possível devido à colaboração dos encarregados de educação, alunos, professores, pes-

soal não docente e Escola Pé de Dança, que também quis dar o seu contributo. 

    A todos o nosso bem-haja. 

   Para complementar esta ação e reforçar a solidariedade para com este povo, todos os alu-

nos da Escola Sede do Agrupamento se juntaram no campo de jogos, onde preencheram um 

coração humano, a palavra Ucrânia escrita em ucraniano e a bandeira de Portugal. No fim, 

cantou-se o Hino da Alegria . 

Para acede-

rem ao vídeo 

desta 

 atividade  

cliquem  

na última 

imagem apre-

sentada! 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lidiafonseca173_aeperodacovilha_pt/EejVEzeyhkJGpJg744J_cbkBtAkVhR2IEP1uDP00vR5S0Q?e=T74fSh


MIÚDOS A VOTOS  41 

 

 

 

   A turma: 5º7 

   Participámos com gosto e empenho no Concurso: " Miúdos a Votos". Em grupo, 

elaborámos vários trabalhos relativos às obras: " O Principezinho", " A  avózinha 

Gangster", " O Diário de Anne Frank", " Harry Potter e a Pedra Filosofal", que de 

seguida apresentamos.      

    Eis o resultado do nosso trabalho. 



 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com

