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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

UTILIZAÇÃO DA PALAVRA COMO COMPLEMENTO DO DESENHO 

(FUNÇÕES DA ESCRITA) 

QUATRO AMIGOS NUMA FESTA 

ERA UMA VEZ, QUATRO AMIGOS A BRINCAR NUMA FLORESTA: O COELHO SALTITÃO, 

UMA ÉGUA QUE SE CHAMAVA VERA, O RAPAZ GUSTAVO E O UNICÓRNIO SARA. 

DEPOIS, OS AMIGOS DO GUSTAVO PERGUNTARAM-LHE SE PODIAM IR A CASA DELE 

PARA FAZEREM UMA FESTA. O GUSTAVO DISSE QUE SIM. 

QUANDO JÁ ESTAVAM NA CASA DO GUSTAVO A FAZER A FESTA, DE REPENTE, OLHA-

RAM PELA JANELA E VIRAM UM GRANDE ARCO-ÍRIS! 

 “VITÓRIA, VITÓRIA, ACABOU-SE A HISTÓRIA” 

Texto criado a partir das imagens produzidas (coletivo)  

Desenho/Colagem (individual) 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

     Dia dos afetos e 
dos amigos... 
 

     Trabalhos realizados pelas turmas no âmbito 
da Introdução à Educação Literária para 1º e 2º 
ano,  Educação Literária para o 3º e 4º ano. 

     Construção de sólidos geométricos e polígo-
nos com materiais reciclados... 

 

 

     Bonecos de neve e chapéus chuva... 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

     No âmbito das ciências experiências realizámos algumas relacionadas com a água: “O ciclo 
da água” e “ flutua/não flutua”. 

Oferta da Associação 
de Pais 

 
     A Associação de 
Pais ofereceu ao JI 
trotinetes e alguns si-
nais de trânsito, dei-
xando as crianças hila-
riantes.  
O nosso BEM-HAJA! 
 

      Projeto Nacional  
            “SOBE” 
       Saúde Oral  nas  
     Bibliotecas Escolares 
      “Eco – escovinhas” 
 
“Reciclar as escovas de 
dentes e cuidar dos den-
tes” - sessão de sensibili-
zação promovida por pro-
fissionais do Centro de sa-
úde da Covilhã. 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   DEDICAMOS ESTA PÁGINA DE FEVEREIRO AO PROJETO “ ECO ESCOVINHAS “ EM COLABORAÇÃO COM O 

CENTRO DE SAÚDE DA COVILHÃ. 

                                                                              
O projeto tem como finalidade, recolher escovas de dentes  

usadas para poderem ser recicladas. 
                                      
 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
COLABORE. 
 
ENTREGUE A SUA 
 
ESCOVA USADA NA ESCOLA. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Minhocários 

Mais uma visita às nossas minhocas. Desta vez, foram alimenta-

das com cascas de maçã. 

Encontro com o escritor Pedro Seromenho  

No dia 31 de janeiro, o escritor Pedro Seromenho esteve na nossa 

escola. Tivemos a oportunidade de descobrir as suas obras e a 

sua presença foi uma animação! 

Concurso  
“Separa e 
Ganha” 

 
Todos a 

participar! 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

 

 

“Era uma vez…” 

 

- “Tantos livros” - 

 Feira— escritor 

 Pedro Seromenho 

- O Mágico - António que 

recebeu de presente um 

livro de magia. Começou  

a fazer magia e gosta de 

animar miúdos e  

graúdos. Adorámos! 

- Na Biblioteca Municipal“ 

- A Hora do Conto” a his-

tória “O Tiago Coleciona-

dor Quase Nuvem”, de 

Vanessa Martins apre-

sentou-nos as suas cole-

ções. E dois alunos da 

Escola das Palmeiras 

contaram-nos a mesma 

história à sua maneira e, 

apresentaram-nos ainda 

as suas coleções.  

 Com os Técnicos do Mu-

seu de Lanifícios na Bibli-

oteca, “tecemos histórias 

no tear” com muito amor.  

- E também  coleciona-

mos; tampinhas, legu-

mes, corações, … 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

A HIGIENE ORAL E A ECOLOGIA 

  

     A área de Formação Pessoal e 

Social assenta no reconhecimento 

da criança como sujeito e agente do 

processo educativo, cuja identidade 

única se constrói em interação soci-

al, influenciando e sendo influencia-

da pelo meio que a rodeia. Neste 

sentido, o centro de saúde desem-

penha um papel importante, como 

parceiro da escola na promoção de 

hábitos de higiene oral e ecológicos, 

contribuindo assim para um capital 

de saúde precioso.  
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     Nos dias 28, 29 e 30 de janeiro fizemos a nossa sementeira de bolotas. O professor Jorge Care-
cho veio ensinar-nos tudo o que precisávamos de saber para que as nossas bolotas se transformem 
em lindos carvalhitos. 

   Primeiro 
aprendemos 
a fazer um 
vaso de uma 
garrafa. 

      A seguir metemos as mãos na terra com mistura de substrato, que a Associação de Pais gentil-
mente nos cedeu, e enchemos as garrafas. 

     No final deixámos as nossas garra-
fas num local abrigado para que os 
nossos carvalhitos cresçam saudá-
veis. 
Obrigada aos Guardiões da Serra da 
Estrela por nos ensinarem a tomar 
conta da natureza! 

     No dia 11 fo-
mos à B.M.C. 
ver uma exposi-
ção do debuxo e 
ouvir uma linda 
história. 

      
     Nos dias 11, 14 e 18, as técnicas do 
“Sobe– Saúde Oral nas Bibliotecas Esco-
lares” vieram sensibilizar-nos para a impor-
tância da reciclagem das escovas de dentes. 
No final ganhámos um kit para sorrir ainda 
melhor! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

 DIA DE  S .  VALENTTM  

     No dia de S. Valentim fizemos textos sobre o 

Amor, ouvimos a leitura do Livro “ O Abraço Perfeito” 

de Joana Walsh e Judi Abbot e ilustrámos o nosso 

abraço. 

PROJE TO “ TOCA A BALD AR”  

  Amor é ... 

                  gostar de uma pessoa 

                  carinho e paz 

                  saber amar 

                  unir as pessoas 

                   ser feliz 

         carinho e paixão 

     O Projeto “ Toca a Baldar” orientado pe-

lo professor Hélder Caninhas,  continua a 

decorrer com muito entusiamo e animação. 

  Os instrumentos musicais “baldes” já es-

tão preparados para começarmos a ensaiar 

o nosso concerto. 

   Estamos ansiosos por experimentar os 

nossos instrumentos... 

    Vai ser muito divertido !! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

Dia de S.Valentim/A Importância dos Afetos 

Arte Abstrata / KADINSKY 

Dinossauros—Répteis 



Nº 65 

          Página 12 

ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

     O mês de fevereiro, apesar de mais pequeno, não deixou de ser bastante ati-
vo, tivemos o Dia de Sº Valentim...em que a amizade e o amor andaram de mãos 
dadas. 

      
     Tivemos uma ação da Proteção 
Civil da Câmara Municipal da Covi-
lhã para nos elucidar sobre a sua 
ação em caso de acidentes. 

 
     Com a preciosa e inestimável  
ajuda do Prof. Hélder Caninhas, co-
meçamos preparar a nossa “bateria” 
para o Carnaval... 

...e claro está que tivemos de 
elaborar algumas máscaras para 
o desfile que se avizinha. 
Para o mês mais pequeno do 
ano até que não foi nada mau! 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

     Com o objetivo de se comemorar o 
Dia da Proteção Civil, no dia 27 de fe-
vereiro, dois técnicos da CM da Covi-
lhã realizaram uma palestra na E B 
Jardim Ferro. 
     Os alunos puderam assim aprofun-
dar os seus conhecimentos sobre o 
modo  de como atuar no caso de in-
cêndio e de sismos.  
     Para além da palestra houve lugar 
a simulações diversas e esclarecimen-
tos a questões colocadas pelos alu-
nos. 

Escola Segura – A GNR Esteve Connosco 

      
     A GNR (Guarda Nacional Republicana), no pro-
jeto Escola Segura, veio à nossa escola para nos 
ajudar e ensinar leis, regras e comportamentos cor-
retos e adequados para nossa segurança e defesa. 
     Para aprendermos regras e sinais de trânsito, os 
senhores da GNR construíram uma pista onde colo-
caram diversos sinais, e que nós, em trotinetes, ti-
vemos o prazer de experimentar e ter a sensação 
do que é andar numa estrada, respeitando todos os 
sinais.  
     Para além desta experiência, ficamos a saber 
qual a utilidade e função dos vários carros que leva-
ram para nós vermos. 
     Explicaram-nos ainda como nos devemos com-
portar quando andamos a pé na via pública. 
     Foi uma atividade muito gira e que todos os alu-
nos da nossa escola gostaram.  
     Queremos agradecer estas aprendizagens e ex-
periências aos senhores da GNR. 

O Carnaval na Escola e na Cidade 

     
      Mais uma vez a nossa Escola marcou presença nos festejos de carnaval que são sem-
pre muito alegres para as crianças. 
     Depois de algumas semanas de trabalho para construirmos os nossos fatos, com o 
apoio dos professores e a ajuda indispensável dos pais e da nossa Ana, que teve como 
tema “Os Meios de Comunicação Social”, representando o nosso fato um telefone, partici-
pamos em dois corsos carnavalescos. 
     Na parte da manhã fomos à Covilhã participar no desfile de carnaval daquela cidade. 
Foi engraçado pois havia muitos foliões. 
     Na parte da tarde estivemos no corso de carnaval do Ferro. Também foi muito bonito.         
Participamos juntamente com os meninos do Infantário e com os idosos do Lar.  
     Um dia destes apresentamos fotografias para verem como estávamos bonitos. 

Os alunos da EB Jardim/Ferro 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

     É importante que as crianças se apropriem do valor e importância da leitura e da escrita. Esta 
valorização associada ao prazer e satisfação vivenciados nos momentos de leitura e escrita, 
bem como o sentir-se competente, são as bases para se tornarem crianças motivadas, na explo-
ração do livro. 

     É através dos livros que as crianças descobrem o prazer da lei-
tura e desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas ou 
contadas e recontadas ou inventadas pelas crianças, são um 
meio de abordar o texto narrativo que, para além de outras formas 
de exploração, noutros domínios de expressão, suscita o desejo 
de aprender a ler. 

     Prazer e motivação para ler e escrever. 

     O gosto e interesse pelo livro e pela palavra 

escrita iniciam-se na educação de infância. 

     É, assim fundamental, neste processo, criar am-
bientes promotores do envolvimento com a leitura e 
a escrita. 

     O escritor e ilustrador, Pedro Seromenho, veio contar-nos as suas histórias.  
     A  sua arte, plena de magia entrou naturalmente no mundo maravilhoso das crianças. As 
suas palavras cativaram e as suas ilustrações souberam envolver cada criança e criar uma 
excelente oportunidade  para despertar e desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita. 



Nº 65 

          Página 15 

ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Dia da Amizade 

Pedro Seromenho na  escola 

     O Presidente da Associ-
ação de Pais  trouxe Danu-
ta Wojciechowska à nos-
sa Escola. 
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Importância do jogo e do brincar na aprendizagem da matemática    

Com arte, música e escrita                           
Identificar  nomes de crianças  que começam com a mesma letra /som 

Fazer corresponder cada letra /som  a um  instrumento 

Inventámos uma história  
 
     Primeira letra da palavra  - toca  o 

instrumento que lhe corresponde.                

     Era uma vez uma Árvore que 

estava numa Floresta. Um  Cão  

Deitou-se junto da Árvore.  

     Depois veio um Gato e Foram 

Jogar. 

     Ficou  de noite, Apareceu a 

Lua  Ficaram com Frio. Deitaram-

se e Cobriram-se com uma Man-

ta .Veio um Rato e Roeu a Manta.    

Depois Apareceu uma Vaca e Deu

-lhes Leite . Depois  Apareceu 

uma Hiena e Deu-lhes   Corações 

pois era o dia de São Valentim  

Ficaram Amigos. 
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SESSÃO SENSIBILIZAÇÃO  SOBRE RECICLAGEM 

     DIA INTERNET SEGURA 
     No dia 5 de fevereiro a nossa Escola come-
morou o DIA DA INTERNET SEGURA. 
     A turma RE3 investigou sobre o tema, elabo-
rou cartazes  e foi às outras salas explicar so-
bre o tema. 
     No final expuseram os trabalhos no placard 
da escola e elegeu-se o trabalho a representar 
a Escola no concurso Segura net. 

Com o apoio de 2 alunas Escola S Quinta Palmeiras 

PROJETO ACP,Kids 
     Os alunos da turma 
RE3 inscreveram-se no 
concurso de Prevenção 
Rodoviária e recebe-
ram um kit com vário 
material. 

PROJETO  TAMPINHAS 

     Eco alunos entregam tampi-
nhas recolhidas à mãe do meni-
no que apoiamos. 

CELEBRÁMOS  O DIA DA AMIZADE 

PROJETO  DE   FLEXIBILIDADE 

     No âmbito da flexibilidade e ten-
do em conta o projeto desenvolvi-
do na nossa escola, “ Covilhã  tem 
alma porque tem história”, os alu-
nos das turmas RE1A e RE1B e 
RE23 realizaram um trabalho de 
expressão plástica.  
     O trabalho em questão, foi um 
boneco de neve elaborado com 
diversos materiais de modo a real-
çar a importância da nossa Serra 
da Estrela para os desportos de 
Inverno e para a atividade lúdica. 

          PROJETO SOBE/ECO ESCOVINHAS 

Com o apoio da ARS Centro de Saúde Covilhã 

     Com o objetivo de estimular a amizade, para comemorar o Dia 
de S. Valentim, os alunos da turma RE1B, com corações de vá-
rios tamanhos e cores construíram a “Árvore dos Afetos”. Juntos 
escreveram nos corações sentimentos e qualidades necessárias 
ao ser humano para poder criar laços de amizade pois os afetos 
são muito importantes para o bem-estar emocional de todos nós!  

ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 
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     Sobre S. Valentim, o santo que dá o nome ao Dia 
dos Namorados, muitas lendas surgiram ao longo 
dos séculos, mas uma que se destaca é a seguinte: 

     O imperador Cláudio II, durante seu governo, proibiu a realização de casamentos no 
seu reino, com o objetivo de formar um grande e poderoso exército. Cláudio acreditava 
que os jovens, que não tivessem família, ou esposa, iam alistar-se com maior facilidade. 
No entanto, um bispo romano continuou a celebrar casamentos, mesmo com a proibição 
do imperador. Seu nome era Valentim e as cerimônias eram realizadas em segredo. A 
prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, 
muitos jovens atiravam flores e bilhetes dizendo que os jovens ainda acreditavam no 
amor. Entre as pessoas que mandaram mensagens ao bispo estava uma jovem cega, Ar-
térias, filha do carcereiro, a qual conseguiu a permissão do pai para visitar Valentim. Os 
dois acabaram por se apaixonar e, milagrosamente, a jovem recuperou a visão. O bispo 
chegou a escrever uma carta de amor para a jovem com a seguinte assinatura: “de seu 
Valentim”, expressão ainda hoje utilizada. Valentim, depois da condenação à morte, foi 
decapitado em 14 de fevereiro.  

F  … az a tua vida valer a pena. 
E  … escuta o teu coração. 
L … uta pelos teus objetivos. 
I … gnora quem te faz mal.  
C … entraliza as tuas metas. 
I … dealiza os teus sonhos. 
D … á mais de ti mesmo. 
A … ma quem te ama. 
D … eixa de lado as coisas más. 
E   assim 

S … erás feliz! 

14 de fevereiro 

Dia de São Valentim 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_imperadores_romanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_fevereiro


A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 SESS ÃO DE SENS IB ILIZAÇ ÃO AM BIENTAL  

     Sensibilizar para a defesa do meio ambiente e para a importância da 

Reciclagem, foram os objetivos que promoveram a realização  uma sessão 

de informação para a comunidade prisional, no dia 5 de fevereiro. 

  Esta atividade foi da responsabilidade da Resiestrela, empresa de trata-

mento e valorização de resíduos urbanos no concelho da Covilhã e outros 

municípios. 

     Clara Tomé, engenheira da Resiestrela explicou aos participantes a fun-

ção e ação da Resiestrela. Falou dos tipos de resíduos produzidos e do seu tratamento. Nomeou regras 

práticas para reduzir os resíduos urbanos, salientou a importância da separação do lixo, exemplificando  

com os ecopontos para cada tipo de resíduos e referiu as vantagens da reciclagem para a Defesa do 

Meio Ambiente. 

COME MOR AÇÃO  

DIA MUNDIAL D A RÁDIO E  D IA DE  S .  VA LE NTIM  

     O Estabelecimento Prisional da Covilhã realizou 
em parceria com a Mutualista Covilhanense no dia 
12 de fevereiro, uma Tarde Cultural integrada nas 
Comemorações do Dia Mundial da Rádio e do Dia 
de S. Valentim com o seguinte programa: atuação 
musical das alunas do Curso Técnico de Apoio 
Psicossocial – 12º ano da Escola Secundária 
Campos Melo e do professor Hugo Santos, 
integrados no Projeto “A Cantar para a 
Reintegração”; diálogo com as jornalistas da Rádio 
Clube da Covilhã – Gina Almeida e Ana Rita Silva, 
sobre a história e a importância da rádio como 
meio de comunicação social e o contributo das 
rádios locais; gravação áudio da opinião dos 
participantes sobre a rádio e mensagens do Dia 
dos Namorados realizadas pelos reclusos que 
foram emitidas pela Rádio Clube da Covilhã no  Dia 
de S. Valentim - 14 de fevereiro. 

CIC LO DE  CO LÓQUIOS  

“DOE NÇAS  SE XUALME NTE  TRANS MISS Í VE IS  
     Integrado no Projeto do Voluntariado da Cruz 
Vermelha/Delegação da Covilhã, realizou-se no 
dia 21 de fevereiro, uma  Sessão de   Promoção 
da Saúde,   sobre  “ Doenças Sexualmente 
Transmissíveis” , com a presença da Enfermeira 
Clara Saraiva, presidente da Cruz Vermelha/
Delegação da Covilhã. 
     A  técnica de saúde falou sobre algumas das 
DST - gonorreia, herpes genital, candidíase, sarna, 
hepatite B, Sida e clamídia, referindo os sinais e 
sintomas, formas de transmissão, tratamento e 
prevenção. 
     No final da sessão os participantes questiona-
ram a enfermeira sobre algumas dúvidas, a qua 
respondeu de uma forma clara e precisa, insistindo  
sobretudo na prevenção destas doenças. 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

Concurso Nacional de Leitura 2019 

     No passado dia 27 de fevereiro, na Bibliote-
ca Municipal da Covilhã, realizou-se a Fase 
Municipal do Concurso Nacional de Leitura 
2018/2019. Do Agrupamento de   Escolas Pêro 
da Covilhã foram apuradas  para a Fase  Inter-
municipal, as seguintes alunas: 
       1ºciclo— Maria Manuel Seabra da EB       
de São Silvestre 
      2ºciclo—  Leonor Veiga (6º9) 

DIA DE SÃO VALENTIM 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

CASA DO PESSOAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

Matança do Porco 

      
     No passado dia 24, a Casa do Pessoal do 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, 
promoveu o convívio entre os seus associa-
dos e amigos, realizando mais uma atividade 
tradicional denominada “Matança do porco”. 
     Para além da degustação de pratos tradi-
cionais, foi possível assistir a uma demons-
tração sobre a confeção de queijo da “Serra”. 
     Durante todo o dia, os convivas foram 
presenteados com diversos momentos musi-
cais. 

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

