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FESTA DE FINALISTAS DO 4º ANO 

NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

No dia 15 de junho no polidesportivo da escola sede realizou-se a 
FESTA DOS FINALISTAS  do 4º ANO. 

Teve a participação de todos os alunos, professores, pessoal auxiliar 
e encarregados de educação do 4º ano do Agrupamento de Escolas 
à exceção da comunidade educativa da Boidobra. 

Foi uma noite muito divertida com 1 jantar/ convívio que teve  a parti-
cipação de 700  pessoas, onde os alunos do 4º ano apresentaram 
também algumas das suas atividades e foram entregues as pastas a 
todos os finalistas do 4º ano. 

O grupo da dança da Escola Básica Pêro da Covilhã também não 
deixou de querer marcar presença com uma apresentação do seu 
trabalho aos colegas do 4º ano."  
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ANO LETIVO 2014 / 2015 NO JI REFÚGIO 

           Nas nossas  vivências ao longo do ano aprendemos a... 

Partilhar com a família    
Correio para os pais… doce com as avós… dia da mãe, dia do pai, festas,  projetos, concursos  …. 

Despertar para a arte…..  
 

 Saber  respeitar… partilhar …. aceitar a diferença  

Nas Atividades de Animação e Apoio à família, brincámos ,reutilizámos ,cuidámos da horta ,fomos 
motivados para uma alimentação saudável 

 

A ser autónomos, a saber fazer  sozinhos e com os outros, a expressar-nos…. 

Despertar  para  …...     matemática           Ciências              leitura e escrita  
 
 

Conhecer  a comunidade local ,  Articular ,  Reviver costumes e tradições….Saídas 
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ESTE ANO NA ESCOLA DO REFÚGIO: 

O nosso primeiro dia de aulas foi muito divertido!!! 
No dia da alimentação fizemos uma deliciosa salada de fruta. 
Quentes e boas… Que delícia!!!  

No Carnaval os nossos fatos foram luminosos! 
A nossa visita de estudo  à  Kidzania foi o máximo! 
No Dia da Criança, muitos jogos e um gelado como prémio de 
ter sido atribuído à nossa Escola o Diploma de Excelência! 

Como Eco Alunos muito preocupados com o futuro do nosso Planeta, inauguramos uma linda 
exposição, subordinada ao tema Eco Escolas/ Ano Internacional da Luz.  
E que coreografia espetacular com o símbolo do Ano Internacional da Luz! 
Também assistimos a uma Palestra: “Novo pensamento sobre a utilização da Energia”. 
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ESTE ANO ACONTECEU NO JI  DE S. ANTÓNIO…  
A  Arte esteve presente ao longo do ano escolar, cruzando diferentes áreas e saberes do currículo da 
Educação Pré – Escolar. Proporcionámos o contacto com obras e artistas da cultura portuguesa e in-
ternacional, promovendo contextos de experiência estética, cultural e artística, contribuindo para um 
desenvolvimento global, fundamental para o sucesso nas aprendizagens futuras. 

Fernando Pessoa - Escritor 
Arte e … História  

Sophia Andersen - Poeta 
Arte e …Poesia 

Romero - Pintor 
Arte e … matemática 

Joana Vasconcelos - Escultora 
Arte e … Geometria 

Sophia Andersen - Poeta 
Arte e …Poesia 
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Semana da alimentação, confeção de salada de frutas e compotas 

ESTE ANO ACONTECEU NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO... 

 “Quentes e boas” - Magusto 

 Festa de Natal e recolha de brinquedos. 
 Dia de Reis. 

 CARNAVAL é folia! 

 Vinda  da escritora  Isabel Zambujal. 

 Palestras sobre Vacinação e 
Segurança Rodoviária. 

 Visita de Estudo  - Centro de 
Ciência Viva e Jardim Horto 
de Camões - Constância.  Dia Mundial da Crian-

ça - Ponte Solidária 

 Festa final de ano, des-
pedida dos finalistas da 
pré e do 4º ano. 
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ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA DE BOIDOBRA…        

FESTIVIDADES 

A MAGIA DAS HISTÓRIAS… REPRESENTADAS 

TRABALHOS EM GRUPO 

A FLORA E A FAUNA 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

ANIVERSÁRIOS 

VISITA DE ESTUDO 
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 ESTE ANO ACONTECEU NA ESCOLA DA BOIDOBRA... 

Festa de Natal Magusto Carnaval 

Visita de Estudo  Festa de final de ano  
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AO LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE... 

 

Operação 
Alegria: es-
tes foram os 
frutos. 

Dia Mundial da Alimentação: deliciámo-nos com a sopa 
feita por nós.  

Início do ano: marcámos a nossa presença. Eco-

Escolas: se-
guimos os 
trilhos, no 
Parque Bo-
tânico de 
Montanha. 

Dia do Pijama: foi tão divertido! Magusto: hasteámos a bandeira Eco-Escolas e fizemos a publicação 
no site World Days of Action . 

Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência: ficámos mais 
sensíveis às dificuldades. 

Natal: a magia do Natal aconteceu, no Grupo Desportivo da Mata, 
com as famílias e comunidade escolar.  
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AO LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE... 

Desfile de Carnaval: a água, fonte de vida... 

 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
 

D 
A 
 

L 
E 
I 
T 
U 
R 
A 

Dia Internacional da Floresta 

Vivam as Árvores! 

Ano Internacional da Luz: 
montagem de um painel solar. 

Dia do Patrono: Pé ante pé a 
caminho da Pêro. 

Dia da Criança: Ponte Solidária 

 

Dia Mundial do 
Ambiente: o nos-
so ‘Palhinhas’ 
ficou a morar na 
horta biológica. 

Visita de estudo: aldeia 
histórica de Castelo Novo. 

 
 Festa de fim 
de ano letivo: 
cantámos, 
representá-
mos, dançá-
mos e até 
nos emocio-
námos. Viagem de comboio…  

uma aventura. 
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ESTE ANO ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA DO RODRIGO... 

Aprendemos a reci-
clar e tivemos a aju-
da da  Dra Marta da 
Resiestrela 

Na Páscoa, tro-
cámos amên-
doas com as co-
madres/ compa-
dres 

Fomos ao Hospital 
Faz-de-Conta 

Pintámos um mural no Dia Mun-
dial da Criança 

Participámos  no 
projeto SOBE e 
tivemos a visita 
de uma higienista  

Fomos conhecer a nos-
sa  futura escola e rever 
os nossos amigos 

O assador de castanhas 
veio à nossa escola 

No Natal, tivemos as visitas de 
um Mágico e do Pai  Natal  

Divertimo-nos imenso 
no Carnaval 

Realizámos uma visita de 
estudo ao Parque Ecológico 
de Gouveia e ao Museu da 
Miniatura Automóvel 
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ESTE ANO ACONTECEU NA ESCOLA DO RODRIGO... 

Dia da criança 

Ações de sensibilização sobre higiene e segurança 

Magusto Festa de Natal 
Carnaval 

Peddy– Paper  
“Luta contra a obesidade” 

Participação em concursos 

Encontro com a escritora Isabel 
Zambujal e feira do livro 

Encerramento do ano letivo. Exposição de trabalhos  
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NO JARDIM DE INFÂNCIA DE S. SILVESTRE ACONTECEU... 
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   NA ESCOLA DE S.SILVESTRE  ACONTECEU...   EM 2014-2015 

   
   
   Dia da Alimentação                                Magusto                                            Natal 

    
 
 
 
          

Feira do Livro                                              Carnaval                              Vinda de escritora 

    Ecoescovinhas                                       ABRIL                                            Dia do Patrono 

    Dia da criança                                     Finalistas SS34                          Finalistas SS24 e SS4 

                                                                     BOAS FÉRIAS 
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ESTE ANO ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PERABOA 

Magusto  

O Inverno e a 
Festa de Natal  

Os Reis 

Halloween 

A Páscoa Hospital do Faz de Conta 

O Carnaval 

Dia da Árvore  

As  
experiências   
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ESTE ANO ACONTECEU NA ESCOLA DE PERABOA... 

E porque somos amigos do ambiente… 
toca a reciclar  com o nosso… 

 Eco-Escovão!!! 

Estrelinha, a nova mascote dos Queijos 
Braz, veio à nossa escola! 

…  e provámos o queijinho.  
Que delícia! 

Hora da Ciência 
Experimentando, registando e concluindo…

como verdadeiros cientistas! 



Página 16 
Nº 34 

Início do ano escolar/ receção aos alunos: os 
alunos seniors desenharam todos os colegas. 

ESTE ANO ACONTECEU NA EB JARDIM—FERRO 

No dia da Alimentação, 16 de outubro, elaborámos 
este cartaz, após uma visita a uma padaria local, onde 
assistimos e colaborámos no fabrico do Pão.  

Dia Mundial da Poupança, 31 de outubro, 
assistimos a uma palestra para aprender a 
importância de não desperdiçar e construí-

mos um porquinho mealheiro a partir de uma 
garrafa de água. 

A Festa de Natal, para toda a comunidade educativa, foi 
um sucesso. Com poesias, teatro, canções e várias core-
ografias de músicas da moda! 

A nossa Visita de  Estudo foi  a Penha Garcia, onde ficámos a conhecer a Rota dos Fósseis acom-
panhados por um guia da NaturTejo e nos deslumbrámos com os fósseis de animais marinhos 
(conchas, estrelas e búzios) encrustados nas margens rochosas do leito do rio. Ficámos a saber 
que pela Beira Baixa já passou o mar, há  480 milhões de anos. 
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Na última semana de aulas, tivemos um presente da comissão de Pais: um dia bem passado na sede 
da Animactiva com direito a insufláveis, escalada, bilhar, filme e almoço entre outras coisas. 

Festa de Encerramento do Ano Letivo: a comunidade educativa assistiu ao espetáculo de qua-
dras, dramatização de pequenos textos dos livros escolares, canções e coreografias. Logo a se-
guir a Professora Sandra entregou os diplomas do 4º ano, entre choros, risos, confetis  e flores. 
Para rematar houve um lanche com iguarias e um bolo de finalistas partilhado pelos pais. 

ESTE ANO ACONTECEU NA EB JARDIM—FERRO 
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  ESTE ANO ACONTECEU NOS 4º ANOS EB PÊRO... 

Dia da Alimentação 
Festejar o Halloween 

 Festejar o S. Martinho  
Teatro de Fantoches Primeiros Socorros 

Corta Mato Festa de Natal Festa de Carnaval Encontro com a escritora 
Isabel Zambujal 

Dia do Pai 

Dia Mundial da Voz 

Dramatização pelo Ambiente 

União Europeia 

Pé Ante Pé a Caminho da Pêro Dia da Mãe 

Visita de Estudo -  Torredeita 
Planetário e Ecomuseu  

Festa dos Finalistas dos 4º anos do Agrupamento 
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  AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  -  INGLÊS 

             ATIVIDADES DO P. A. A. 

 

 

 

1st  place:  Manuel Bettencourt, 22 – 6º2 

                         Inês Marques, 8  -  6º9 

 

2nd  place:   David Nunes, 11 -  6º1 

                         Camila Bizarro, 7  -  6º2 

                         José Mariano, 19  -  6º2 

 

3rd place:   Leonor Simão, 12 – 6º1 

                     Daniel Caetano, 5  - 6º5 

                     Leonor Monteiro, 17 – 6º8 
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ESTE ANO PELO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

                    Mais um ano letivo chega ao fim…  

        É tempo de refletir e congratularmo-nos com o que de bom fizemos e corrigirmos o que po-
deria ter sido melhor. 

ACONTECEU... 

Os professores do Departamento, mais uma vez, agradecem a colaboração e participação, 

sobretudo, dos alunos aos quais desejam umas boas férias e retemperem forças para o novo 

ano que se aproxima. 

           A comemoração de datas, com exposições de trabalhos dos alunos do 5º e 6º anos sobre... 

...o 25 de abril ...o dia do patrono 

Ainda nas comemorações do 

«dia do patrono» - Pé ante pé a 

caminho da Pero …  

A brincar, os alunos do 4º ano 

viajaram no tempo e recriaram a 

viagem de  Pêro da Covilhã. 
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PEQUENOS ESCRITORES—ALGUNS DE MUITOS 

O escorpião e a serpente 
 

Era uma vez um escorpião e uma serpente que viviam no meio do deserto. O Escorpião era ama-
relo às pintas vermelhas; além disso, ele era malcriado, maldisposto e só sabia reagir com violência aos 
problemas. E também havia uma serpente que era preta e cinzenta; ela era má, traiçoeira e assassina. 

Numa tarde muito sol, a serpente e o escorpião encontram-se. Eles eram inimigos, porque um 
deles queria ser o animal mais temido pelos outros animais do deserto. Então, os dois viraram costas um 
ao outro e foram-se embora. 

Passados uns dias, o escorpião estava a bater num animal do deserto, a serpente viu e então dis-
se-lhe: 

- Ei, escorpião! Larga já o pobre do animal. Esse animal é presa minha.  
Com esta resposta da serpente, começaram a atacar-se um ao outro e, desde esse dia, todos 

passaram a temê-los.  
No dia seguinte, chegaram dois animais novos ao deserto: uma jiboia e um camelo. Ao aparece-

rem todos ficaram de boca aberta e animadíssimos pois a agente Jiboia e o agente Camelo eram da Po-
lícia dos Animais. Todos acreditavam que os dois agentes vinham para deter os dois malfeitores e, de 
imediato, começaram a procurá-los. Atrás do tronco de uma palmeira, estava o escorpião a tentar passar 
despercebido. Mas, o agente Camelo discreto e ágil, com a sua pistola de energia solar, atingiu com um 
choque certeiro o escorpião e, por sua vez, a agente Jiboia capturou a serpente. 

Já com os dois malfeitores detidos, os animais do deserto pregaram-lhes um valente susto para 
compensar tudo o que tinham sofrido. 
Quem com ferro fere, com ferro será ferido.          
                       José Pires, nº 17, 5º 6 

O Javali 
 

 Era uma vez um pequeno Javali que tinha um sonho: conhecer o mundo! Ele vivia na selva e era 
o único sítio que via todos os dias. 
 Ele era um animal não muito simpático, e não fazia nenhum esforço para ajudar alguém. 
 Num dia de sol, o Javali tinha acabado de acordar e decidiu aventurar-se e ir a sítios que nunca 
vira. Nem foi preciso pensar duas vezes. Estava decidido! 
 Passado algum tempo, ouviu uma voz: 
 - Olá, eu sou o Vento e fiquei preso nos ramos desta macieira. Podes ajudar-me? 
 - Nem penses, eu quero fazer esta viagem o mais rapidamente possível e não posso parar! 
 Passado algum tempo, ouviu outra voz: 
 -Olá, eu sou a Água. Estes troncos estão a impedir que eu corra livremente. Por favor, ajuda-me! 
 - Não, não tenho tempo! 
 O pequeno Javali, já cansado, deitou-se para descansar um pouco. Enquanto isso, um caçador 
apanhou-o e levou-o consigo. Depois deu-o à sua mulher para o cozinhar. 
 Quando acordou, já estava dentro de uma panela com água. Fingiu que estava morto e depois 
pediu baixinho: 
 - Água, não me queimes, por favor! 
 - Tu não me ajudaste quando passaste por mim, por isso, também não te vou ajudar. 
 Quase sem esperança, suplicou: 
 - Vento, por favor, apaga o fogo que está por baixo de mim! 
 - Porque te hei de ajudar, se tu também não me ajudaste? 
 No fim, o Javali acabou por ser a refeição daquele casal. 
 “Quem com ferro fere, com ferro será ferido.” 

Cíntia Santos, nº9 5º6 
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 ESTE ANO ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

  COMEMORAÇÕES  

A Professora Noélia Ramos 

Dia Mundial da Música 
Dia Mundial da Alimentação Dia Mundial da Diabetes 

Dia Internacional da 
Pessoa c/ Deficiência 

Natal Eucaristia de Natal 

Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor  Dia do Trabalhador 

CICLO DE COLÓQUIOS  

Técnicas para Procurar 
 Emprego 

Cancro da Próstata 
Higiene Pessoal e dos Espa-

ços 
Atividade Física vs  Qualida-
de de Vida 

Conservação da Natureza 
e das Florestas 

O que são as alergias 

  Sessão de 
Animação de 

Escrita Criativa  

  DESPORTO  

Futsal 
EP/ Juventude da Cruz 

Vermelha 

  TEATRO  

Animação           

ASTA - Diário dos Infiéis 

  PROJETOS  

CLUBE DE ARTES  

Trabalhos expostos no Centro 
Hospitalar Cova da Beira: 

“NATAL” 
“SENTIR A PRIMAVERA” 
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ESTE ANO ACONTECEU NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

       Formação de utilizadores Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
‘Palavras do Mundo’ 

Dia Nacional das Bibliotecas Escolares 
27 de outubro de 2015 

Encontros com escritores 

Semana da Leitura 

 
Dia Mundial da Criança 

Atividades dinamizadas pela Biblioteca e grupo de Educação Especial 
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“Todos Juntos Podemos  Ler” 

Principais Objetivos 

• Promover a inclusão dos alunos com NEE nas atividades da 

biblioteca. 

• Motivar os alunos com NEE para a leitura. 

• Motivar os alunos com NEE para o uso das TIC associado à 

leitura e à aprendizagem. 

• Promover o desenvolvimento de competências ao nível da 

leitura nos alunos com NEE, com recurso a vários tipos de 

suporte/formatos. 

• Promover o desenvolvimento da linguagem verbal e não 

verbal. 

AS SEMENTES MÁGICAS

2014/15

História criada pelos alunos do Pré-escolar do 

Agrupamento de escolas Pêro da Covilhã

Pé ante Pé a Caminho da Pêro 

ESTE ANO ACONTECEU NA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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BASQUETEBOL –INFANTIS FEMININOS 

  A Equipa Feminina de Bas-
quetebol sagrou-se vice campeã 
Distrital neste ano letivo. Foram oito 
jornadas distribuídas pelo segundo 
e terceiro períodos em que tiveram 
que competir com empenho com-
panheirismo e superar muitas difi-
culdades. Valeu o esforço, todas as 
alunas evoluíram bastante pelo que  
estão de parabéns.  
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FUTSAL — Infantis B Masculinos 
AGRUPAMENTO ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ  -  CAMPEÕES DISTRITAIS 

No dia 3 de junho, no Pavilhão Gimnodesportivo da nossa Escola, realizou-se a Final Distrital de 
Futsal - Infantis B Masculinos, com a participação das seguintes equipas: Agrupamento Escolas Pêro 
da Covilhã; Agrupamento Escolas de Alcains; Agrupamento Escolas Pedro Álvares Cabral de Bel-
monte e Agrupamento Escolas Faria de Vasconcelos de Castelo Branco. 
Na parte da manhã a equipa do Agrupamento de Alcains venceu a equipa do Agrupamento de Bel-
monte por 3-2 e a equipa do Agrupamento da Covilhã venceu a equipa do Agrupamento  de Castelo 
Branco na marcação de grandes penalidades, após igualdade de 2-2 no tempo regulamentar. 
Na parte da tarde realizaram-se os jogos para atribuição dos 3º e 4º classificados, tendo o Agrupa-
mento de Castelo Branco vencido o Agrupamento de Belmonte por 8-2. 
Na grande final o Agrupamento da Covilhã venceu o Agrupamento de Alcains por 2-1, tornando-se 
assim campeões Distritais. 
Os jogos decorrem com grande espírito desportivo e de camaradagem entre todos os intervenientes. 

 
PARABÉNS AOS NOSSOS CAMPEÕES  

EM CIMA: Professor António Reis; Guilherme Rocha (6º9); Sandro 
Branquinho (6º10); José Mateus (6º5); Francisco Mousaco (6º7); 
João Machado (6º4). 
EM BAIXO: João Pessoa (6º7); Rodrigo Laia (6º4); Rui Salgueiro 
(6º7); Diogo Pereira (5º9); João Rocha (6º10); Rodrigo Monteiro 
(6º7). 

SANDRO BRANQUI-
NHO  
Capitão da nossa equi-
pa, exibindo o troféu de 
1º classificados. 

Professor Responsável pela Equipa 

António Reis 
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ESTE ANO NO DESPORTO ESCOLAR 

 

O Badminton 
 
No grupo/equipa de badminton, Participaram 
ao longo do ano letivo nas duas concentrações 
agendadas para o escalão de infantis femini-
nos e masculinos desta modalidade. 
Na primeira concentração, dia 19 de janeiro, 
realizada na Escola Cidade de Castelo Branco, 
em Castelo Branco, participaram os alunos Ra-
fael Domingues, Henrique Pinto, Rui Martins. 
Na segunda concentração, dia 22 de abril, rea-
lizada no Agrupamento de Escolas Serra da 
Gardunha, no Fundão, participaram os alunos 
Henrique Pinto, José Pires, e Rui Martins, em 
singulares Masculinos e a aluna Julieta Geróni-
mo em singulares femininos. Estes alunos e os 
restantes que participaram em todas as ses-
sões de treino, revelaram sempre empenho, 
interesse e espírito desportivo. Só por isso es-
tão de parabéns. 

Mega Sprinter, km, Salto, Lançamento 
 
Participaram na fase Nacional do Mega-
Sprinter/Salto/Km/Lançamento que decor-
reu em Elvas, nos dias 29 e 30 de maio de 
2015, as alunas Rita Vaz, na prova de 
Sprinter, 40 m, infantis A, na fase de elimi-
natórias, obteve o 4º lugar do seu grupo, 
Ana Pereira, na prova de Sprinter, 40 m, 
infantis B, na fase eliminatórias obteve o 5º 
lugar do seu grupo, esta aluna participou 
também na prova de mega salto. A aluna 
Ana Brito, participou na prova de Km, in-
fantis A. Estas atletas estão de parabéns 
pelas suas capacidades, pelos resultados e 
pelo mérito de participarem numa prova 
com projeção nacional, onde se encontram 
os melhores atletas do País.   
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Junho 2015 

Escola de Basket Pêro da Covilhã 

 Informação Des-
portiva  

 Junho de 2015 

 Torneio de 10 de 
junho 

 Encerramento das 
atividades com  os 
Encarregados de 
Educação 

E STAMOS  NO  FACE-
BOOK  

WWW .FACEBOOK . COM
/ PAGES /B ASKET -

P ÊRO -DA -C OVI LHÃ  

João Repolho  

João Vieira  

Zé Tourais  

Francisco C. Bran-
co 

 

Fausto Oliveira  

Inês Pombo  

Francisco Damas-
ceno 

 

Gabinete Técnico: 

 1º Lugar—
Campeões Distri-
tais em Infantis 
masculinos no 
Desporto Escolar. 

 1º Lugar— Cam-
peões Distritais 
em Iniciados mas-
culinos no Des-
porto Escolar. 

 2º Lugar—Vice 
Campeões Regio-
nais de Iniciados 
masculinos. 

 3º lugar na Liga 
de mini 12 da As-
sociação de Bas-
quetebol de Cas-
telo Branco. 

Ano Letivo 2014/2015:  

Covilhã/6 

Torneio do dia 10 de junho:  

  



AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://tantoslivros.blogspot.com   

 

 

Sextas feiras. 
18h 00 ás 19h 30 
 

Escola Pêro da Covilhã 

Terças feiras. 

17h 30 ás 19h 00 

 

Escola Pêro da Covilhã 

Sábados. 
10h 00 ás 12h 00 
 

Escola Pêro da Covilhã 

 

Encerramento das at ividades: Jogo com os Encarregados de Educação.  

Horários dos treinos para o próximo ano letivo:  

Escola de Basket Pêro da Covilhã 
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