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    ENTREGA  DE  PRÉMIOS  AOS  MELHORES  ALUNOS DE  4 º E  6 º 

ANOS AGRUPAMENTO 

No dia 30 de Outubro, dia 
Mundial da Poupança, 
realizou-se no auditório 
da escola sede,  pelas 11 
horas  a entrega dos pré-
mios aos melhores alunos  
do 4º e 6º anos  neste 
Agrupamento de Escolas 
no ano letivo 2013/14 nu-
ma parceria com a Caixa 
Geral de Depósitos. O 
prémio é a abertura de 
uma conta  com 100 eu-
ros na CGD. 

ANA  TERESA RAMOS DE 
CARVALHO 
 6º ANO - ANO LETIVO 2013-14 

AFONSO CRAVINHO FERNAN-
DES 
4º ANO—ANO LETIVO 2013-14 
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ACONTECEU NA EB/JI A LÃ E A NEVE  

 INÍCIO DO ANO LETIVO 
No dia 12 de setembro, os 
alunos do Jardim de Infân-
cia e os alunos do 1º ano 
tiveram um dia especial, 
porque conheceram o es-
paço, as pessoas, convi-
veram e marcaram a sua 
presença, através do de-
calque das mãos, elabo-
rando um painel num dos 
muros do pátio da Escola. 

 INÍCIO DO ANO LETI-
VO(CONT.) 

No dia 15 de setembro, 
iniciaram-se as ativida-
des letivas com a apre-
sentação interativa da 
história Maria Benguela 
e Pascoal . Esta histó-
ria remete para vários 
valores, nomeadamen-
te, a amizade, o respei-
to pela diferença e a 
integração.  

PINTURA DO 
MURAL 

OPERAÇÃO ALEGRIA – ECO-ESCOLAS 

No âmbito do projeto Operação 
Alegria patrocinado  pela empre-
sa Resiestrela, a nossa escola 
bateu novo record na recolha de 
embalagens, no ano letivo 2013-
2014, conseguindo 5600Kg, que 
se traduziram em 560 euros de mate-
rial escolar. Esta atividade  também 
influenciou a nossa participação no 
projeto Eco-Escolas, contribuindo pa-
ra que ganhássemos a Bandeira Ver-
de. 
   Agradecemos a toda a comunidade 
educativa que se envolveu ativamen-
te neste projeto, beneficiando o ambiente e a Escola. 

MARIA BENGUELA E PASCOAL 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

No dia 16 de outubro comemorou-se o Dia Mun-
dial da Alimentação. Na nossa escola foi uma 
oportunidade para relembrar a importância de 
uma alimentação saudável e equilibrada. Todos 
os alunos do 1º ciclo e Jardim de Infância partici-
param nas atividades que 
constaram de observação 
e identificação de vários 
legumes, visionamento da 
história  O Nabo Gigante e 
confeção de uma sopa de 
legumes. A sopa foi sabo-
reada ao almoço e estava deliciosa! 

Cortámos batatas, cenouras e nabos pa-
ra confecionar a sopa  para o almoço. 
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 COMO FOI O MÊS DE OUTUBRO… NO JI DE S.SILVESTRE  

BOLETIM PÊRO 

Jardim Público da Covilhã  

Fomos à descoberta do meio envolvente, pelo caminho as folhas iam 

caindo, umas amarelas, outras castanhas, outras vermelhas… 

Recolhemos, observámos, identif icámos cores, tamanhos, formas. 

Aproveitando as folhas do Outono, desenvolvemos dois projetos: um 

painel com todos os meninos vestidos com folhas de Outono, e o outro 

projeto, foi a construção de uma árvore.  

No Dia Mundial da Alimentação, fomos visitar o Mercado Municipal da Covilhã: 

Onde f ica? O que podemos encontrar? Quem vende? Quais são os al imentos 

saudáveis?  

Part imos à descoberta dos al imentos saudáveis, e fomos adquir indo uma 

enorme var iedade de al imentos…  

Na sala de aula, Identif icámos, seriámos, agrupamos, formamos conjuntos,  

construímos tabela de quantidades, observámos o Todo / inteiro e a Parte.  

Dos al imentos que recolhemos, descobr imos os que eram Fruto e os que eram 

Legume, ou seja, os Frutos — Sementes (uma ou mais).  

Descobrimos que usamos Frutos como Legumes, por exemplo o Tomate, a 

Abóbora, são f rutos.  

O Fruto, faz parte de uma Planta, e assim fomos identif icando as Plantas que 

deram os Frutos...descobr imos que a Planta, para além do Fruto, também tem 

raiz, caule e folhas.  
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DIA DA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE S.SILVESTRE  

Todas as turmas desta escola trabalharam o tema com vista a 

sensibil izar as crianças para uma alimentação mais saudável. A 

SALADA DE FRUTA estava uma delícia e o teatro de fantoches muito 

engraçado.  
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ATIVIDADES NO JI SANTO ANTÓNIO  

BOLETIM PÊRO 

Confeção de um bolo – Contagem oral / 

Articulação 1º ano 

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
No âmbito das Escolas Promotoras de Saúde, voltámos a aderir ao Projeto Heróis da Fruta. 

Ao longo da semana dedicada à alimentação, foram realizadas várias atividades: 

Construção da Pirâmide dos Alimentos 

PROJETO DE INVESTIGAÇÃO: PORQUE CAEM AS FOLHAS 
DAS ÁRVORES? 
O nosso projeto começou no recreio, com a observação da ―nossa‖ 
árvore, e da constatação de que as folhas estavam a cair…  
As crianças gostam naturalmente de observar e interpretar a natureza e 
os fenómenos que observam no seu dia – a – dia, o desafio é promover a 
literacia científica através de aprendizagens significativas. 
Observação, exploração, descoberta de … 

ATIVIDADE 

EXPERIMENTAL 
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AC ON TE CE U N A ES COLA DE  S ANTO AN TÓNIO  

Nº 26 

Inicio do ano let ivo…  

Receção aos alunos e 

pintura de uma tela 

sobre a história ouvida 

no primeiro dia de aulas.  

Retrato f ísico e psicológico 

do colega. Trabalhos 

elaborados no âmbito do 

Português  

Semana da Alimentação  

Sensibi l ização para a necessidade de comer fruta e inicio da participação 

no projeto Heróis da Fruta, at ividades desenvolvidas no âmbito do PAA. No 

dia Mundial da Alimentação houve pintura de desenhos alusivos ao tema, 

confeção de salada de frutas. Todos se deliciaram…  

Trabalho elaborado no 

âmbito da Educação 

Literária, ―A maior f lor 

do mundo‖ de José 

Saramago.                                     

O outono chegou…  

SA33  
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AFETOS NO JI DO REFÚGIO  

Nós de afeto  
Foi assim que começámos o ano com uma história ―nó de afeto” motivação para a im-
portância  da  família.  Estes nós todos diferentes representam a importância do afeto, 
da presença, da atenção, da segurança afetiva da criança no seu  desenvolvimento. O 
afeto ajuda a compreender as contrariedades, o respeito pelas regras de vivência em 
grupo, motiva o aprender.  

Com estes nós, um do 
pai outro da mãe deco-
rámos um placar.  
   Correio para os Pais  

Mas os nós de afetos continuaram, as crianças que já frequentavam o Jardim de Infân-
cia,  foram   padrinhos das crianças que entraram de novo, ajudando-os a integrar no 
Jardim de Infância. 

BOLETIM PÊRO 
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 ACONTECEU NA ESCOLA DO REFÚGIO  

Nº 26 

No dia 8 de outubro as 

turmas do 2º ano e da 

Pré deslocaram -se ao 

Serra Shopping para 

part ic ipar numa experi-

ência tecnológica e in-

terat iva com vista a en-

sinar a salvar o mundo 

real,  incentivando as 

crianças a ganharem 

boas prát icas ao nível 

da poupança de água, 

de eletr icidade e da se-

paração de resíduos.  

SEMANA DA  

ALIMENTAÇÃO  

DIA DA CIDADE 

 No Dia Mundial da 
Alimentação, 16 de outubro, 
fizemos salada de fruta na 

nossa escola. 
Estava uma delícia!  

 

 

 

 

 

 

 

Durante  esta semana tam-

bém começamos a elabo-

rar uma Roda dos Alimen-

tos gigante.  

Está a f icar muito bonita,  

não acham?  

 

 

 

 

 

 

 

Além desta foi feita uma 

roda dos alimentos por ca-

da um de nós...  

SOS PLANETA  

ECO ESCOLAS  

Na nossa escola come-

morou-se  a Implantação 

da República. Nas aulas 

de Expressões pintámos, 

recortámos e colámos a 

nossa Bandeira.  

 

 

 

 

 

 

 

Também não podíamos 

deixar de comemorar o 

144º Aniversário do Dia da 

Cidade da Covi lhã, com a 

audição do poema ―  Covi-

lhã cidade neve‖, interpre-

tado pela i lustre e saudo-

sa Amália Rodr igues, bem 

como a i lustração do Bra-

são da Cidade.  

 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

De acordo com as metas 

curr iculares de portu-

guês foi elaborado pela 

turma do 1º ano este 

trabalho sobre a obra 

estudada.  

  IMPLANTAÇÃO DA  

REPÚBLICA  

DIA DA CIDADE 
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 SEGURANÇA NO JI DA BOIDOBRA  

Escola Segura 

Segurança Rodoviária 

BOLETIM PÊRO 
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 COMO FOI NA… EB BOIDDBRA  

Abertura do Ano Letivo e Receção aos Novos Alunos  

  Para dar as boas vindas ao ou-
tono realizamos esta linda árvore 
entre outras atividades e relem-
bramos as características desta 
linda estação...  

Prevenção  

Rodoviária 

No dia 22 de outu-

bro, os sr. agentes 

da Escola Segura 

vieram à nossa es-

cola e ajudaram-

nos a relembrar 

alguma regras 

muito importantes 

para a nossa segu-

rança enquanto 

passageiros ou 

peões. 

Foi uma tarde mui-

to divertida e ins-

trutiva! 

Iniciou mais um ano letivo!  
Que bom reencontrar colegas que já 
não víamos há muito tempo e conhe-
cer novos amigos! 
Juntámo-nos todos no primeiro dia de 
aulas para um lanche e assim come-
çar bem o ano... 

AS CORES DO OUTONO 

Nº 26 
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 No início do ano letivo, na Turma R3B ,os alunos definiram as Regras da Sala de 
Aula e as Regras da Escola . Seguidamente ilustraram-nas. 

Eis algumas ... 

Só devemos correr no recreio. 
Dentro da escola faz-se silêncio para 
não perturbar as aulas. 

No dia 17 de outubro os alu-
nos das turmas  R1A ; R1B e R2A 
participaram na Ação de Formação 
“Comportamentos de Segurança” 
promovida pela Juventude da Cruz 
Vermelha da Covilhã. 

No refeitório devemos 
estar bem sentados e fazer 
silêncio. Devemos tentar 
gostar de todos os sabores. 

Quando vamos à casa 
de banho devemos deixá-la 
limpa. 

O Dia da Alimentação foi tratado em todas as 
turmas e, a partir deste tema ,elaborados vários tra-
balhos. 

Frutos feitos 
em plasticina–  

Turma R3B 

Roda dos Ali-
mentos–  

Trabalho coleti-
vo da Escola.  

ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO 

RECEÇÃO AOS ALUNOS DE 1ºANO 
Os alunos de 3ºano apadrinharam os  coleguinhas de 1ºano.  
Os padrinhos ofereceram aos afilhados uma lembrança prometendo apoiá-los no que 

fosse necessário. 

BOLETIM PÊRO 
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ACONTECEU NOS 4º ANOS EB PÊRO 

 CHEGOU O OUTONO 

  Palavra puxa Palavra 
 

O outono é colorido. 
Colorido está o chão. 
Chão cheio de folhas. 
Folhas que bonitas são! 
São de várias cores. 
Cores, castanho, amarelo. 
Amarelo é o outono. 

 
   Texto colectivo Pêro 4 

 DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

  Participação da turma Pêro 2, na celebração do “Dia 
da Alimentação‖, na Escola Pêro da Covilhã. 

 “Foi uma atividade muito bonita, criativa e interessan-
te, que despertou muito interesse e tornou-se um incentivo 
ao consumo de mais fruta‖. 

  Atividades da turma Pêro 3 para festejar o Dia Mundi-
al da Alimentação. 

Prova de fruta   Atividades de pintura   

Construção de vários puzzles: cereja, frutos do outono e laranja.   

 A MAIOR FLOR DO MUNDO 

JOSÉ SARAMAGO 

  Trabalhos realizados 
pelos alunos da turma Pêro 1, 
individualmente e em grupo, 
após a leitura da obra de José 
Saramago, ― A maior flor do 
mundo” 

Nº 26 
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ATIVIDADES ESCOLARES E CULTURAIS  

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ  

   O ano letivo 2014/2015 iniciou-se nesta instituição no passado mês de setembro, após uma 
campanha de sensibilização no seio da população prisional, para a frequência dos Cursos de 
Educação e Formação de Adultos - E.F.A.  
  Estão a funcionar 4 Cursos E.F.A. Escolares: E.F.A. B1, E.F.A. B2, E.F.A. B3 e E.F.A. Se-
cundário. 
   Estes Cursos da responsabilidade do Ministério da Educação são assegurados pelas 2 Es-
colas Associadas, Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã e Escola Secundária Cam-
pos Melo. 
  Paralelamente a esta oferta formativa funciona também neste ano letivo 1 Clube de Artes 
da responsabilidade de um professor da Escola Secundária Campos Melo.  

Comemoração  Dia Mundial da Música  

    O Workshop intitulado “ A Música e a Expressão Corpo-
ral‖ foi a atividade concretizada para comemorar o Dia Mun-
dial na Música nesta instituição prisional. 
 A Dr.ª Ana Seixas, professora de dança no Conservatório 
de Música da Covilhã, dinamizou uma sessão interativa com 
os participantes desta comunidade, com a realização de vá-
rios exercícios de relaxamento e expressão corporal, execu-
tados com o apoio de vários temas musicais. 
  Esta sessão foi apoiada pelo Dr. José Luís Adriano e pelas 
equipas docentes do E.P. 
  A originalidade e as estratégias desta ação foram do agra-
do dos participantes, os quais manifestaram no final da ativi-
dade um bem-estar emocional e uma ―evasão institucional‖.  

A Professora Noélia Ramos 

  ATIVIDADES ESCOLARES –  2014/2015  

  ATIVIDADES CULTURAIS  

Comemoração Dia Mundial da Alimentação 
   “ Alimentação saudável “ foi a temática da 
palestra realizada para a comunidade prisional, 
no dia 16 de outubro, no âmbito das comemo-
rações do Dia Mundial da Alimentação. 
  A Enfermeira Ana Costa apresentou e anali-
sou com os participantes a roda dos alimentos 
e a nova pirâmide alimentar, falou das regras 
para uma alimentação saudável, as conse-
quências de uma má alimentação e as doen-
ças que lhe estão associadas: diabetes, hiper-
tensão, hipercolesterolémia, obesidade e do-
enças cardiovasculares.  

BOLETIM PÊRO 
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 OUTUBRO –  MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESC OLARES  

A comemoração do Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares, este ano sob o tema: ―A 
tua biblioteca escolar: um mapa de ideias‖ foi co-
memorado na Biblioteca da Escola Pêro da Covi-
lhã com diversas atividades, das quais destaca-
mos as sessões de Formação de Utilizadores. As 
turmas do 4º e 5º ano de escolaridade desloca-
ram-se à BE (Biblioteca Escolar) onde conhece-
ram todas as zonas funcionais e aprenderam co-
mo devem e podem usufruir dos serviços/
recursos disponibilizados neste espaço de desco-
berta e aprendizagem. 

No dia 27 de outubro, Dia Nacional das Bi-
bliotecas Escolares, foram distribuídos marcado-
res de livros nos quais os alunos podem registar 
as ideias principais da obra lida. 

       
 A equipa da BE 

Nº 26 
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Perante a crescente inclusão de alunos com necessidades educativas especiais 

nas escolas do ensino regular, as bibliotecas escolares veem-se, hoje, confrontadas com 
a imprescindibilidade de responder a uma população escolar com competências diversas 
e que requer, em muitas situações, meios tecnológicos diferenciados de acesso à leitura. 
A Rede de Bibliotecas Escolares e a Direção de Serviços da Educação Especial e Apoios 
Sócio Educativos conceberam um projeto conjunto denominado Todos Juntos Podemos 
Ler, que tem como principal objetivo a criação de bibliotecas inclusivas, capazes de pro-
porcionar oportunidades de leitura para todos os alunos.  

 
Na sequência da apresentação, em julho, da candidatura ao projeto Todos Juntos 

Podemos Ler, o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, foi selecionado, a nível nacio-
nal, como um dos agrupamentos onde a biblioteca vai ser inclusiva. Este projeto teve por 
base o projeto ―LER com todos os Sentidos‖ implementado no agrupamento num traba-
lho colaborativo dos docentes do Agrupamento, da Biblioteca Escolar, Universidade da 
Beira Interior, Biblioteca Municipal, Centro de Recursos TIC para a Educação Especial de 
Castelo Branco, ACAPO de Castelo Branco, Hospital da Cova da Beira, Intermarché da 
Covilhã e o Grupo de Educação Especial do agrupamento.  

 
Este projeto visa disponibilizar fundos financeiros permitindo dotar a biblioteca do 

agrupamento com recursos adequados aos alunos com necessidades educativas especi-
ais e terá a duração de dois anos letivos e será acompanhado pela Rede de Bibliotecas 
Escolares e pela Direção de Serviços de Educação Especial e Apoio Socioeducativo. 

 
Certos de que, juntos, trabalhamos para uma escola cada vez mais inclusiva, agra-

decemos, desde já, a colaboração de toda a comunidade educativa 
 
 
     A equipa do projeto. 

A BIBLIOTECA  E O ENSINO ESPECIAL 

BOLETIM PÊRO 

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/251.html
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/251.html
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OFERTA COMPLEMENTAR  

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

O Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã disponibiliza aos alunos do 1º 
e 2º anos de escolaridade, a oferta com-
plementar de Educação para a Cidada-
nia. 

Esta área disciplinar visa desenvolver o conhecimento, a compreensão, as 
capacidades, as atitudes e os valores que ajudem os alunos a desempenhar um 
papel ativo na comunidade local, nacional e internacional. Todos devem estar in-
formados dos seus direitos, responsabilidades e deveres, assim como devem ser 
conscientes e compreender que podem ter influência marcando a diferença na 
comunidade a que pertencem.  

 
A cidadania traduz-se numa atitude, num comportamento e num modo de 

estar em sociedade que tem como referência os direitos humanos, nomeadamen-
te os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. 

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir 
para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem 
e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com 
espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.  

No desenvolvimento desta atividade será valorizada a componente lúdica, a 
interdisciplinaridade, o trabalho individual, de pares e /ou de grupo e a utilização 
de estratégias dinâmicas. 

No ano letivo 2014 / 2015 iremos trabalhar seis dimensões de aprendiza-
gem:  

Educação para os direitos humanos 
Educação Rodoviária 
Educação para a Igualdade de Género 
Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável 
Educação para a Saúde e a Sexualidade 
Educação do Consumidor. 
 
                             O grupo de Educação para a Cidadania 

Nº 26 
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DEPARTAMENTO  DE LÍNGUAS — INGLÊS 

O INGLÊS NO 1º CICLO    

           Como é referido no Contrato de Autonomia 
do Agrupamento, ―a aprendizagem precoce de uma lín-
gua estrangeira contribui claramente  para um desenvol-
vimento da aprendizagem em geral e para a formação 
da identidade, da cidadania e da preparação para a 
aceitação da diferença‖.       

           Assim, num plano de ação estra-
tégica, foi implementada nas escolas de 1º 
ciclo, como Oferta Complementar ao currícu-
lo do 3º e 4º anos, a iniciação à Língua Ingle-
sa, lecionada por professoras de Inglês 
(grupo 220) da Escola Básica Pêro da Covi-
lhã, do nosso Agrupamento. 

 

          Na noite de Halloween, -“Hallows Eve” ´(véspera do Dia de Todos os San-
tos) - é comum as crianças vestirem fatos de bruxa, vampiro, múmia, fantasma, e irem 
de porta em porta, no seu bairro, pedir guloseimas.  

          Quando lhes abrem a porta, dizem :“Trick or treat!” (Doçura ou travessura) 
e, de forma geral recebem rebuçados, chocolates ou frutos secos. Em caso de nada 
lhes darem, geralmente pregam uma partida. 

          A esta comemoração estão  associados diferentes símbolos: abóbora, 
morcego, gato preto, aranha, entre outros. 

          Esta tradição que remonta ao tempo dos Celtas, é muito popular no Reino 
Unido, Irlanda e Estados Unidos da América, mas, atualmente, já está implantada em 
muitos outros países.  

         31ST OCTOBER  

         IT’S HALLOWEEN 

BOLETIM PÊRO 
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 O CANTINHO DA HISTÓRIA  

 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

O Cantinho da História mais uma vez lem-
brou a comunidade escolar de que há datas que 
não se devem esquecer. 

Os valores subjacentes aos acontecimen-
tos celebrados devem continuar a pautar a vida 
dos cidadãos que nós somos e dos cidadãos 
que nós queremos que os nossos alunos sejam 
amanhã. Para avivar as memórias estão ainda 
patentes, no Polivalente da Escola Sede do 
Agrupamento, duas pequenas exposições, uma 
sobre «o 5 de Outubro» e outra, sobre «o dia da 
cidade». 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO LOCAL   

À procura do património... 
No âmbito da nova área curricular que o 

Agrupamento apresenta como oferta aos alunos 
do 6º ano — História e Património Local—o De-
partamento de Ciências Sociais e Humanas, em 
colaboração com o Museu de Arte Sacra, organi-
zou, especialmente para os professores respon-
sáveis pela sua lecionação, uma visita pela cida-
de, numa perspectiva de dar a conhecer e divul-
gar parte do vasto e rico património existente na 
cidade. 

No dizer dos participantes, a visita, guiada 
pelo Prof. Carlos Madaleno, foi muito interessan-
te, tendo correspondido às expectativas. 

O AGRUPAMENTO EM AUTOAVALIAÇÃO 

O processo de autoavaliação não pára.  
Terminada a fase da inquirição a toda a comunidade escolar,  à qual agradecemos a 

colaboração, no início de 2014, a empresa Anotherstep procedeu ao tratamento dos da-
dos recolhidos e elaborou um relatório o qual já é do conhecimento da Direção e da Equi-
pa de Autoavaliação. Do  mesmo será dado conhecimento oportunamente. 

Com base nesse relatório, a Equipa de Autoavaliação irá propor entre três a quatro 
ações de melhoria que considera prioritárias e de possível implementação ao longo deste 
ano letivo. Temos que acreditar que é sempre possível fazer mais e melhor!  
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 PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

A AVENTURA DE  LEONTINA NO BOSQUE  

       Leontina estava no bosque a passear com a sua mágica e brilhante vassoura 
para ver se estava tudo bem com as árvores, arbustos, plantas, animais, etc. 

     Passado algum tempo, ficou com fome e parou numa pastelaria ali perto, que 
fazia bolos de chocolate deliciosos! Também pediu um sumo de morango, bem fresqui-
nho, para acompanhar os bolos. 

     Quando saiu, retomou a sua inspeção ao bosque. 
     De repente, apareceu-lhe um urso, grande e feio, que parecia 

muito zangado. Leontina tentou acalmá-lo: 
     - Por que estás tão zangado? 
     - Tu  invadiste o meu bosque e não tens esse direito! 
     Leontina tentou dizer-lhe que não estava a invadir o bosque, 

simplesmente estava a fazer o seu trabalho. Mas o urso não quis acreditar, começou a 
bramir com força e foi atrás dela. 

     Leontina fugiu e chamou a vassoura: “Vassourinha, vassourinha! Voa, voa, sem 
parar!‖ Mas não deu resultado. Voltou a tentar e, quando deu por ela, tinha a vassoura 
errada. Com certeza tinha-a trocado na pastelaria… 

     Então, correu o mais que pôde, até que a vassoura ouviu a dona e agarrou-a 
rapidamente.  

     E quando se encontrou no ar, em segurança, transformou 
o urso numa simples formiguinha para 
ele ser mais humilde e amigo.         

Carolina Leitão, nº3, 5º7 

LEONTINA É DECISIVA 

     Nos dias seguintes, Leontina gostou muito de ser fada e 
bruxa ao mesmo tempo e também gostou dos novos poderes. 

     Num belo dia de sol, estava a dar um passeio por uma praia de cor clara e fina 
e também com um mar muito calmo. Enquanto caminhava ouviu um barulho estranho. 
Foi andando e escondeu-se atrás de uma rocha que era escura e bem redonda. Leonti-
na ficou admirada porque viu a fada Botão de Rosa. Ela estava a fazer uma poção para 
mudar a areia de cor.  

     Leontina saiu do esconderijo e disse: 
     - Tu não podes fazer isso, porque assim as pessoas deixam 

de vir a esta praia tão bonita. 
     - Olha só quem é ela! Eu vou fazer isto e muito mais! - res-

pondeu a fada Botão de Rosa. 
     E pegou numa corda e prendeu Leontina a uma rocha, di-

zendo: 
     - Eu vou destruir esta praia e, quem sabe, a floresta! 
     Leontina conseguiu chegar à sua varinha de condão, tocou 

na corda e esta ficou cortada e, sem a fada Botão de Rosa ver, destruiu a poção. A fada 
Botão de Rosa, arruinada, fugiu e Leontina ficou orgulhosa com a ação que fez. 
                                                                           

Tomás Rolo, nº20, 5º7 
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 DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO—16 DE OUTUBRO 

 No dia 16 de outubro de 2014 a Escola Básica Pêro da Covilhã comemorou o DIA MUNDIAL 
DA ALIMENTAÇÂO, com uma amostra e prova de fruta no polivalente.  
Foram momentos muito agradáveis onde alunos, professores e funcionários provaram vários 
tipos de frutas e foram sensibilizados para uma alimentação saudável. 
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