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. 
DIA DA MÃE 

EU QUERIA UNS SAPATOS 
COM ASAS NOS SALTOS. 
COM ELES SUBIA AO CÉU, 
POR CIMA DAS NUVENS, 
POR CIMA DAS SERRAS E 
POR CIMA DO MAR. 
NÃO PARA LÁ FICAR,! MAS 
PARA PEDIR AO CÉU, QUE 
TEM TANTAS ESTRELAS. A 
ESTRELA MAIS LINDA 
PARA DAR À MINHA  
MÃE. 

VISITA AO 
HOSPITAL  
“FAZ DE 
CONTA” 

AÇÃO DE SENSIBILI-
ZAÇÃO PARA A PRE-
VENÇÃO DA PEDICU-
LOSE. 
APRENDEMOS MUITA 
COISA E FIZEMOS 
DESENHOS  PARA DE-
CORAR A MONTRA 
DUMA FARMÁCIA 

JI de SANTO ANTÓNIO 
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Atividades dinamizadas a partir da 

história “O sapo apaixonado”, dra-

matização. 

      SA1 
 
 

      Projeto  “ Mimos a torto e a direito” dinamizado 

pelas Enfermeiras do Cen-

tro de saúde. Direitos e de-

veres da criança, tema de-

senvolvido com os alunos 

do 4º ano.                    SA4 

   Tema de Estudo do Meio : O Sistema 
Solar 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                     SA3 

Dia da  Mãe 

    

 

               SA1 

     Tema de Estudo do 

Meio : Os animais. Ela-

boração de um painel  

com dobragens.             

SA2 

      Palestra sobre “Pediculose na escola”º- como 

atuar quando os “piolhos” fazem uma visita às nos-

sas cabeças. A atividade foi dinamizada pela Drª 

Joana, Farmacêutica da farmácia Holon e os esta-

giários. 

EB de SANTO ANTÓNIO 
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.  

                 Preparámos a visita  com empenho, afeto, sabedoria e alegria.   

                Explorámos com as nossas mães, as diferentes áreas da sala.  
 
 
 
 

 
 
 

                

 
 
 

                                    Alguns registos elaborados com as mães 

 

Convite 

JI do REFÚGIO 

        No  fim, tivemos um lanche saudável. 

Visita ao Hospital faz de Conta. 
     Num ambiente mágico e  lúdico, aprendemos a ser mais saudá-
veis, fomos pais, mães que levaram os filhos(as)  ao Hospital e fo-
mos médicos(as) atentos, cuidadosos e amigos dos doentes. 

     No fim do dia, partilhámos um lanche, 
cantámos e entregámos uma prenda.  

     No dia 7 de maio,  recebemos as nossas mães, na nossa sala 
     Foi um convívio lúdico, cheio de afeto e partilha de saberes 
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EB do REFÚGIO 

 Dia da Mãe 
Na nossa escola, comemorámos este dia e fizemos lindos trabalhos para oferecer às nossas 

mães. 

 Dia do Patrono 

No dia 7 de maio, fizemos várias atividades para festejar e recordar a vida de Pêro da Covilhã. 

  
Turma do 2º ano  

 
A turma do 2º ano concorreu ao concurso 
“Segurança para Todos” com um cartaz que foi 

elaborado a partir dos trabalhos individuais realizados 
pelos alunos.  

Conseguimos, num só cartaz, colocar muitas das 
mensagens e desenhos que os alunos fizeram no 
seu trabalho individual, como prevenção da utilização 
de telemóvel a conduzir. 

Achamos que ficou um trabalho engraçado… resta
-nos agora esperar pela decisão do júri. 

Já sabe, se conduzir não utilize o telemóvel!... 
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JI do RODRIGO 

DESAFIOS MATEMÁTICOS ... 

   
     No Pré–Escolar, a educação matemática promove a lógica,  o 
raciocínio e a criatividade. Neste sentido, devemos apresentar ao 
aluno situações/problemas que o envolvam, o desafiem e o moti-
vem a querer resolvê-las. Neste seguimento, proporcionamos 
oportunidades aos alunos para resolverem, explorarem, investi-
garem e discutirem problemas. 
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EB do RODRIGO 

     No dia 7 de maio, comemorámos o Dia do Patrono, Pêro da Covilhã. Descobrimos que ele 
foi tão importante que está representado no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa.  
     Na nossa cidade, temos uma estátua sua no Pelourinho e, além do nosso Agrupamento, 
também o Hospital e uma alameda têm o nome deste viajante.  

     No dia 16, com 
a ajuda dos jovens 
da COOLABORA e 
o jogo que fizeram 
connosco, apren-
demos a identificar 
o BULLYNG e a 
evitá-lo.  
     Foi um tema 
muito importante 
que não  vamos 
esquecer! 

     A Turma R2A descobriu que os 
abraços acabam com o BULLING. 

     As Turmas R1A e R1B apresentaram os trabalhos 
finais do projeto “Vulcões” e andaram a descobrir as ca-
racterísticas da água.  
Pareciam verdadeiros cientistas! VULCÕES 
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JI de S. SILVESTRE 

     “O CUQUEDO e um AMOR que mete Medo”… foi mais uma 
história que apaixonou  e encantou as crianças. 

     No dia 7 de maio, comemorámos o “Dia do Patrono”. Fomos visitar a estátua de Pêro da 
Covilhã, no Pelourinho.  

     Para comemorar o “Dia da Mãe” fizemos uma prendinha e, em articulação com a profes-
sora de Expressão Musical, gravámos um vídeo com uma canção alusiva à mãe. 
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EB de S. SILVESTRE 

   VISITA À U.B.I. “ HOSPITAL FAZ DE CONTA”. 

A EQUIPA DO E.E. FOI À SERRA APRENDER A FAZER ESQUI . 
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JI da BOIDOBRA 

     A cara é, desde muito cedo, um elemento muito presente 

nos desenhos infantis. Na “Careta” de Miró, de 

1935, podemos observar uma grande aproxima-

ção ao desenho espontâneo da criança. Por este 

facto, esta pintura foi selecionada e apresentada 

ao grupo, no jardim de Infância. A partir da sua 

observação foi estimulada uma conversa com as 

crianças, onde foi comentada e discutida ativamente a obra ex-

plorada. Aqui, a criança foi confrontada, também, com os seus 

próprios registos e representações. 

     Depois da conversa à volta de características da cara, as crianças puderam pintar e criar uma 

cara à maneira de Miró, tendo como mote a descoberta de “uma nova cara”. 

     Conheceram e experimentaram algumas técnicas. 

Construíram, também, uma cara a três dimensões. 

     É muito importante integrar as crianças em ambientes educativos onde tenham a possibilidade 

de contactar com a arte, com os seus processos e com os seus criadores. 

     As crianças puderam procurar e apreciar outras caras…as caras 

distorcidas de Picasso, caras e bustos de diferentes artistas 

(Cutileiro, Miguel Ângelo...) e outras, criadas com diferentes materi-

ais. Ao observar diferentes interpretações de caras, a criança foi  

incentivada a apreciar e aceitar transformações da realidade sendo, 

naturalmente, levada a evitar modelos e estimulada a criar e desco-

brir a sua própria representação, a sua própria arte. 
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EB da BOIDOBRA 

Festas da Vila da Boidobra 

Dia do Patrono 

Projeto “Mimos a torto e a direito” 

Os pais ofereceram estores novos à escola 

Trabalhos escolares 



Nº 59 

          Página 12 

JI e EB de A LÃ e a NEVE 

Grandes e Pequenos:  

histórias da água 

Ciência na Escola -  Fundação Ilídio Pinho 

Construímos um aquário com   
reutilização de materiais. 

Fizemos pesquisas sobre os 
rios de Portugal. 

Os “pequenos” leram histórias e 
poemas aos “grandes”. 

Ouvimos cantigas, lengalengas, 
anedotas… dos “grandes”. 

Tecer histórias com o amor e 

a sabedoria dos “avós” 

     Com os idosos da Mutua-
lista fizemos a “Teia da Ami-
zade”; cantámos, jogámos, 
ouvimos histórias, demos e 
recebemos muitos, muitos mi-
mos.  

- “A avó Lurdes contou”… 
- Kit “Lãneve” 
- A “Manta da Sabedoria” 
feita pelos “avós”, está ca-
da vez maior. Bem hajam! 

Realizámos gráficos. 
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JI e EB de A LÃ e a NEVE 

 

Dia do Patrono 

Mimos a Torto e a Direito 
Direitos e Deveres das Crianças 

     Participámos numa sessão de esclarecimento, 
com a presença das Senhoras Enfermeiras 

Os Nossos Avós Eram Cientistas 
3º Prémio (Ex aequo) 

Hospital de Faz de Conta 

O Cuquedo e um Amor 

que mete Medo - Buu! 
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JI  de PERABOA 

 Escola Segura -  Regras de Segurança Rodoviária. 

Hospital Faz de Conta 

Receção aos 

Caminheiros de 

Santiago 

Comemoração do Dia da Mãe 

Dia da Espiga: Observar; Identificar; Recolher; Seriar; Agrupar. 
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EB Mª AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

     A Biblioteca Muni-
cipal da Covilhã veio 
até nós para nos con-
tar a história “Cores 
de um pé de vento” 
da escritora Teresa 
Duarte Reis. 

HORA DO CONTO 

TAMBÉM SOMOS ARTISTAS 

     No dia 10 de maio, os agentes da Escola Segura estiveram na nossa escola a fazer uma 
demonstração de Prevenção e Segurança Rodoviária, onde todos fomos condutores e peões. 

     Recebemos na nossa escola, no dia 18 de Maio, a artista plástica Teresa Gaspar, que 
no ensinou a pintar em tela. 
     Fizemos um linda obra de arte, ora vejam... 

PEQUENOS CONDUTORES 
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EB JARDIM— FERRO 

Dia da Espiga 

     Celebrou-se no dia dez de Maio,  Quinta-feira da Espiga ou a Quinta-feira da Ascensão e, 

como manda a tradição, fomos colher espigas de diferentes cereais e flores para colocar 

num ramo e conservá-lo atrás da porta. 

     Este dia, que celebra a subida de Jesus Cristo aos céus 40 dias após a ressurreição, é 

comemorado por milhões de pessoas e crianças de todo o mundo.  

     Para assinalar o dia, recolhemos espigas e flores que foram depois colocadas num ramo.         

Segundo a tradição, o ramo deve ter espigas que representam o pão, malmequeres, que re-

presentam ouro e prata, papoilas, que representam amor e vida, ramos de oliveiras, que re-

presentam azeite, paz e luz, videira, que trazem vinho e alegria, e alecrim, que representa 

saúde e força. 

     O ramo é colocado atrás da porta de entrada e apenas pode ser substituído no ano se-

guinte, por um ramo novo. 
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4º ANOS da EB PÊRO 

DURANTE O MÊS DE  MAIO ….. HOUVE IMENSAS CELEBRAÇÕES. 

Conhecemos os países lusófonos e fizemos a apresentação de trabalhos ... 

     Conhecemos o trabalho desenvolvido pala Associação Mutualista da Covilhã e visitámos a 
sua Unidade Móvel  de Saúde que esteve na nossa escola para fazer rastreios aos adultos. 

Celebrámos o Dia do Patrono  

 

7 de maio 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

     O Estabelecimento Prisio-
nal da Covilhã realizou entre 
os dias 5 e 27 de abril um Tor-
neio de Futsal Interno, com a 
participação de 30 jogadores e 
5 equipas: Os tropas, Os Ca-

lons, Os Pés Descalços, os Tratores e Os Sem 
Descrição.  
     Após 9 jogos decorridos, disputou-se no dia 
27 de abril, a final do Torneio de Futsal, entre as 
equipas, dos “Pés Descalços” e  dos “Tratores” 
sagrando-se  vencedora a equipa dos 
“Tratores”.  
     Parabéns a todos os participantes pelo fair-
play, animação e convívio manifestado por todos 
os jogadores e o público da comunidade prisio-
nal que assistiu a este Torneio de Futsal. 

A Coordenadora Pedagógica - Noélia Ramos 

COMEMOR AÇÃO  

DIA MUNDI AL  DA INTERNET  

TORNEIO INTERNO DE  FUTS AL  

     Delta Cafés / Grupo Nabeiro, foi o patrocinador da 
Sessão de Informação sobre a “História do Café”  
que se realizou nesta comunidade prisional, no dia 9 
de maio.  
     Paulo Fonseca, colaborador desta empresa, foi o 
orador desta palestra, que após a sua apresentação, 
presenteou os participantes com a visualização da 
Lenda de Kaldi, (Lenda da origem do café) a qual 
foi apreciada e comentada pelos participantes.  
     Enquanto decorria a Sessão, o Grupo Nabeiro 
ofereceu um café expresso Delta acompanhado por 
uma bolacha de canela, que  foi degustado com pra-
zer por todos os presentes. 
     Paulo Fonseca falou da planta do café e explicou 
todo o processo do café até chegar à chávena para 
ser apreciado por todos os consumidores. Falou dos 
países produtores do café, do consumo do café no 
mundo e dos benefícios do consumo de café mode-
rado, nos vários sistemas do corpo humano. 
     Apresentou um vídeo sobre as valências do grupo 
Nabeiro e falou com carinho da figura do comenda-
dor Rui Nabeiro, quer como empresário empenhado 
e amigo dos seus colaboradores, quer como cidadão 
atento e solidário em causas sociais. 
     No final da sessão os reclusos agradeceram a 
informação e a prova do café ao colaborador do Gru-
po Nabeiro e comprometeram-se a enviar em grupo, 
uma carta de agradecimento ao comendador, por ter 
tornado possível esta excelente atividade. 

     O Dia Mundial da 
Internet - 17 de maio 
foi comemorado nesta 
comunidade prisional, 
com a realização de 
uma Sessão de Infor-
mação sobre o tema. 
     O Prof. José Fari-
as, docente do EP/ Agrupamento de Escolas 
Pêro da Covilhã, o Professor Doutor  Nuno 
Garcia, docente da Universidade da Beira In-
terior e o mestre Dmutro Vasyanovych, aluno 
de doutoramento da UBI, abordaram e expli-
caram vários temas ligados à Internet. 
     Iniciaram a sessão com a contextualização 
do tema: origem, evolução, utilidade, perigos, 
neutralidade,  acesso... 
     Falaram de Intranet, Deepweb, Darknet, 

Inteligência Artificial, 
Bitcoin… 
     A sessão foi muito inte-
rativa, pois os participantes 
colocaram várias questões, 
as quais forma respondidas 
pelos 3 oradores de uma 
forma informal e dinâmica. 

CICLO DE COLÓQUIOS “HISTÓRIA DO CAFÉ” 

TORNEIO NACIONAL PRISIONAL DE  ANDEBOL 2 018  

JOGO DE  FUTS AL -SPORTING CLUBE  DA COVILH Ã/E P  

     O Estabelecimento Prisional da 
Covilhã participou no dia 16 de 
maio, no Torneio Nacional Prisio-
nal de Andebol, organizado pela 
DGRSP e pela Federação Portu-
guesa de Andebol , realizando dois 
jogos como EP da Guarda e o EP 
de Vila Real, na cidade de Viseu. 

     A Equipa do Sporting Clube da Co-
vilhã e a Equipa de reclusos - “Os Tra-
tores”, vencedora do Torneio de Futsal 
Interno, disputaram um animado Jogo 
de Futsal, no dia 21 de maio, no pátio 
do EP. 
     No final do jogo, o Diretor Técnico e 

o Vice Presidente do Sporting Clube da Covilhã ofere-
ceram a cada elemento da equipa do EP, uma camiso-
la.    



BIBLIOTECAS ESCOLARES Nº 59 

          Página 19 

 
No passado dia 23 de maio, o nosso aluno João Oliveira parti-

cipou na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura que 
decorreu na Guarda. 
 Durante a manhã, os alunos realizaram a Prova Escrita que, 
no caso do 2ºciclo, incidia no conto de António Torrado A Cerejeira 
da Lua. O João foi um dos cinco alunos apurados para a Prova Oral 
que decorreu à tarde com a divertida dinamização do humorista e 
contador de histórias Serafim. O João distinguiu-se na sua prestação 
e conseguiu um honroso 3ºlugar. Parabéns! 
 Foi um dia inesquecível, cheio de boa disposição e muitas, 

muitas histórias! 

Concurso Nacional de Leitura 

Fase Intermunicipal 

     Na selva, os animais voltaram a andar loucos! O Cuquedo vol-

tou para procurar uma namorada para casar. Despedaçou muitos 

corações, mas será que encontrou o amor da sua vida?   

     Nas últimas semanas de maio, a equipa da Biblioteca  di-

namizou em várias escolas da Pré e do 1ºciclo  a nova histó-

ria do Cuquedo - O Cuquedo e um Amor que Mete Medo da 

Clara Cunha e de Paulo Galindro. As sessões foram mui-

to divertidas e os meninos participaram ativamente, contribu-

indo para a dramatização da história. Foi uma loucura! 

    Biblioteca Fora de Portas 



CAMPEONATO DE PORTUGUÊS 

CAMPEONATO DE PORTUGUÊS — FINAL 

No passado dia 3 de maio de 2018, realizou-se no auditório da Escola Pêro da Covilhã, a 

final do Campeonato de Português, promovido pelo Departamento de Línguas. Este concurso 

teve como objetivos: incentivar e promover o gosto pelo Português numa perspetiva lúdico-

didática, testar conhecimentos nos diversos domínios do Português e fomentar o espírito de 

entreajuda e sã competição. Desta vez, contou com a presença das turmas finalistas, 

5º1/5º10 , 6º2 /6º7, professores, alunos e encarregados de educação. A final foi muito vivida e 

participada num espírito de sã competição. 

   Estão de Parabéns as turmas do 5º1 e do 6º2 que venceram a final deste campeonato, mas 

também estão de parabéns todos os alunos que participaram de forma empenhada e exem-

plar em todas as fases do concurso. 

   Todos os vencedores tiveram como prémio um livro, uma agenda, uma caneta. Receberam  

um certificado de participação, das mãos da professora Teresa Russinho, numa cerimónia re-

alizada no final da sessão. 
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tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net 
 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   

Nº 59 

          Página 21 

CASA do PESSOAL do AGRUPAMENTO de ESCOLAS PÊRO da COVILHÃ  -  CPAEPC 

    A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã comemorou o 

Dia do Patrono, proporcionando a todos os seus sócios e adultos da comunidade 

educativa a realização de Rastreios de Saúde.  

     Esta atividade só foi possível com a preciosa colaboração da Associação de So-

corros Mútuos da Covilhã que fez deslocar até à escola sede a sua viatura de saú-

de “Carro Móvel”. 

     Para além dos rastreios efetuados, os alunos da escola tiveram oportunidade de 

visitar aquela unidade de saúde assim como receberam informação sobre todas as 

valências e ofertas que a  Mutualista Covilhanense proporciona à população deste 

concelho.  

     Os órgãos sociais da CPAEPC agradecem a disponibilidade, o empenho e o pro-

fissionalismo demonstrados pelas colaboradoras da Associação de Socorros Mú-

tuos da Covilhã que nos acompanharam na realização desta atividade.  

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

