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1º escalão – projeto que envolveu crianças da Educação Pré-
Escolar; 

  2º escalão – projeto que envolveu alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico; 

A Cerimónia de Entrega de Prémios decorreu no dia 13 de janei-
ro de 2016, no Conservatório de Música de Coimbra. 

A sala do Jardim de Infância recebeu um prémio no valor de 200 
€ com o Projeto "Recicla e Cresce Saudável" e a Turma LN34 
recebeu um premio no valor de 300€ com o Projeto "Conviver 
com a Processionária". 

No âmbito da 13ª edição do Prémio Fundação Ilídio Pinho 
"Ciência na Escola", o Agrupamento de Escolas Pêro da Covi-
lhã parabeniza a Escola Básica/Jardim de Infância "A Lã e a 
Neve" por ter sido uma das escolas premiadas pela apresenta-
ção de dois projetos nos escalões seguintes: 

 PARABÉNS  ESCOLA BÁSICA/ 

JARDIM DE INFÂNCIA A LÃ E NEVE  
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NO JARDIM DE INFÂNCIA DO RODRIGO … É INVERNO! 

  
É Inverno na nossa escola! 
No âmbito desta temática foram desenvolvidas várias 
atividades, tendo a neve assumido o papel principal. 
A comemoração do Dia de Reis também não foi esque-
cido, tendo-se elaborado as coroas tão apreciadas pe-
las crianças. 
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NA ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO JANEIRO FOI ASSIM... 

No dia 6 de Janeiro, Dia de Reis, os alunos comemoraram o dia realizan-
do diversas atividades. Através da leitura de diferentes textos tomaram 
conhecimento das tradições deste dia na Europa, da Lenda do Bolo-Rei e 
da origem dos Reis Magos. Para concluir as atividades realizaram vários 
trabalhos alusivos às atividades desenvolvidas. Na turma R 1A houve um 
lanche convívio dos “Reis” e “Rainhas”. O Bolo-Rei estava delicioso! 

DIA DE REIS 

VIVER O INVERNO 
O Inverno serviu de inspiração para elaborarmos muitos trabalhos. Agora estamos à espera que a neve 
caia para brincarmos com ela! 

BEM-VINDO ANO NOVO! 
Lá fora faz frio, muito frio. Chove. Mas não faz mal. Já cheira a lareira acesa. O Ano Novo já aí está. Es-
tamos em 2016. O tempo passa a correr e muitas coisas boas vão surgindo e partindo. Este ano vem 
cheio de coisas boas. Estamos prontos para dar o melhor de nós, como aliás vimos fazendo. Estamos 
prontos para o ano 2016! 
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ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA DE S. SILVESTRE 

Linguagem Oral / Conhecimento do Mundo: História: “ Depois da Chuva — Experiências com água:” 

recolhemos água da chuva — observámos e  experimentámos: a cor /o cheiro /o sabor da Água. 

E concluímos que : 

A água não tem cor.  Não tem sabor .Não tem cheiro. 

Através de experiências descobrimos vários estados físicos da água: Líquido; gasoso e sólido.  

E também“ Brincamos ao Faz de Conta” - Socialização e Expressão Dramática. 

Áreas: Formação Pessoal e Social -  

Conhecimento do Mundo — Expres-

são e Comunicação. 

Aprender a Brincar 
Brincar a Aprender  

“A hora do chá em casa da Avó!” 

Conhecer e reviver as tradições:  
Dia de Reis: história musical    

“ The Power of Love” 
Trajados e com acompanhamento 
de vários instrumentos de Música 

cantamos 
as “Janeiras” . Articulação com o 

1º ciclo. 

Agua da Chuva: 
 Vasos diferentes: forma e 

tamanho. 
Observámos 

Previsão 
Medição /  Verificação 

Registámos os resultados. 

Observando a evaporação da água por ação 
do calor/sol e do vento. 
 
Colocar água na cafeteira e deixar subir a tem-
peratura (ferver) - Ebulição. As gotinhas come-
çam a evaporar-se para a atmosfera (parece 
uma nuvem de fumo); outras condensam – se 
na tampa. E baixando a temperatura — a água 
solidificou-se (gelo). 
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OS REIS NA ESCOLA DE S. SILVESTRE  
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NO JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO O ANO COMEÇOU ASSIM... 

 As artes no Jardim de Infância   
        
              Incentivar a criação de contextos artísticos em ambiente   Pré-escolar  
 
              Reutilizar — restos de papéis usados de várias cores e materiais 
 
       Escolher, recortar, imaginar ,criar, colar... surgiram estas belas  “ criações artísticas “ 
 
                     
 
 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fazer composições com colagens diversas  para além da motricidade fina e destreza manual 

contribui para o desenvolvimento de noções de composição textura e harmonia  
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 JANEIRO NA ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Dia de Reis 
No dia 6 de janeiro, para celebrar o Dia de Reis ouvimos a história dos Reis Magos e ficámos a saber 
o simbolismo dos presentes que entregaram ao Menino Jesus. Também  pintámos desenhos alusivos 
ao tema e os meninos da Pré vieram às nossas salas cantar a canção das janeiras  “Os três Reis”. 
Este dia foi muito divertido! Gostámos muito!  

Eco Escola Geração Depositrão 
No dia 7 de janeiro, foi feita a recolha dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas 
usadas. Com a ajuda dos  pais conseguimos encher o camião, o nosso bem haja a todos.  

Perigo do Consumo de Álcool e outra Drogas 
No âmbito da disciplina de Estudo do Meio, os alunos da turma RE3A  fizeram trabalhos de pesqui-
sa sobre o tema e a turma RE3B  também elaborou um pequeno livro. 
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Aconteceu no jardim-de-infância de Santo António… Semana das Ciências 

O mundo que nos rodeia está cheio de coisas curiosas… É importante que o conheçamos e perce-

bamos como é que tudo funciona à nossa volta! É essencial que desde a Educação Pré – Escolar se 

fomente a observação, o espírito crítico e o raciocínio lógico, promovendo a literacia científica. 

“…o trabalho experimental concebido como uma atividade de investigação adequada aos diversos 

contextos de ensino-aprendizagem, contribui para a criação de situações de aprendizagem significati-

vas, promovendo um alargamento do conhecimento científico por parte dos alunos.” 
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Trabalhos elaborados no âmbi-

to do Estudo do Meio sobre os 

malefícios do tabaco e outras 

drogas. 

SA3 

ACONTECEU EM JANEIRO … NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO 

Em janeiro cantam-se as Janeiras. Os alunos do 4º ano em conjun-

to com a professora de Expressão Dramática elaboraram quadras 

que cantaram às outras turmas. 

O inverno chegou… trabalhos realizados na aula de Expressão Plásti-

ca, utilizando diversos materiais. 

                                                                                SA1 e 2 

Janeiras 

A família desta casa 

Tem muito dinheirinho 

Por favor com carinho  

Dê-nos um bocadinho. 

A senhora desta casa 

Faz uns bons bolinhos 

Agradeço que nos dê 

Era um grande favorzinho.  

                   Sara , Maria 

Quem é dono desta casa? 

Que é linda e perfumada 

Se nos der qualquer coisa 

Ficará muito abençoada. 

             

  Matilde Vaz, Matilde Santos 
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EM JANEIRO ACONTECEU NO JI LÃ E A NEVE 

Chegaram os Reis 

No dia de Reis fomos cantar as janeiras aos amigos da 

escola. Confecionámos as coroas, ensaiámos as canções 

e cantámos com alegria mantendo a tradição. Não faltou o 

delicioso lanche convívio.  

Rir é das melhores coisas da vida 
Rir é das boas coisa da vida e uma das que Mozart fazia melhor e nós 

também. 

Tal como Dó e Mi, também nós partimos à descoberta de Mozart. Ou-

vimos a história da sua vida, ouvimos várias músicas, dançámos e 

desenhámos sorrisos enormes. Fizemos jogos com pares e em gran-

de grupo ao som da “Sonata para piano, nº 16”: Allegro – os dedos 

tocavam piano ao ritmo da música e faziam muitas, muitas cócegas. 

Fartámo-nos de rir! 

Somos “Heróis da Fruta” 

Integrado no projeto “Heróis da Fruta”, promovido 

pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade 

Infantil (APCOI) construímos a nossa “árvore Ungali”. 

Pois, “Ungali” de Elsa Serra, é uma história com muitos 

animais da selva que ao passarem fome e sede foram 

entusiasmados pela girafa a caminhar à procura de comi-

da. Acabaram por encontrar uma árvore com frutos de 

todo o mundo e até com frutos que não nascem nas ár-

vores. Mas, faltava a palavra secreta, Ungali, para a ár-

vore soltar os frutos. Com trabalho de equipa, persistên-

cia e valorização do outro, tudo se resolveu. 

Então vamos comer frutos, … 
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EM  JANEIRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

O inverno é uma época do ano em que não pode-

mos brincar na rua, mas não deixa de ser diverti-

da, se estivermos ocupados com atividades inte-

ressantes.´ 

Na escola fizemos alguns trabalhos relacionados 

com esta época do ano que revelam a nosso gos-

to pela arte. 

Prémios de Mérito 

Projeto Ciência na Escola 

Fundação Ilídio Pinho 

No dia 13 de janeiro a professora Laura deslocou-se a Coimbra  

para receber os prémios do concurso de ideias do Projeto 

“Ciência na Escola”, patrocinado pela Fundação Ilídio Pinho. A 

nossa Escola concorreu com dois projetos” Recicla e cresce sau-

dável”, coordenado pela educadora Manuela Coimbra e 

“Conviver com a processionária”, coordenado pela professora 

Laura Fino. 

Ficámos muito contentes com estes prémios e estamos muito 

entusiasmados com as atividades que vamos desenvolver. 

O Carnaval já mexe 

O Carnaval já chegou à nossa 

escola! 

Estamos a preparar os fatos pa-

ra o desfile, feitos com papel de 

revistas. Somos  havaianos! 
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NO JI DA BOIDOBRA: PINTURA — DIVERSIFICAÇÃO DE SUPORTES E TÉCNICAS 

“Eu gostei muito de pintar o tecido porque eu gosto de pintar” KÉVIM 

“Pintar no pano não é igual do que pintar no papel. O pano, às vezes, foge.” ALEXANDRE 

“Eu gostei de pintar no pano, porque a pintura ficou bonita” JOÃO PEDRO 

“ Eu pintei muitos dias na folha de papel e só pintei uma vez no pano. Eu gostava de pintar muitos di-

as nos panos” GABRIEL 

“No tecido temos de pintar mais devagar, por causa de não aparecerem vincos.” INÊS VAZ 

“Nós temos de ter mais cuidado a pintar no tecido, porque senão fica mal” NÚRIA 

A Expressão Plástica sustenta-se em materiais e técnicas específicos, que lhe conferem a sua parti-

cular identidade, enquanto forma de expressão. Neste sentido, as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (OCEPE) destacam, nesta área de conteúdo: a exploração de diversos materi-

ais, de diferentes tamanhos, cores e texturas; a descoberta das potencialidades e a pluralidade de 

formas de exploração desses materiais, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. 
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ESTE  MÊS  ACONTECEU NA ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Dia de Reis 

Inverno 

As profissões 

          É Importante o calor 
   Com Neve brincamos 
            Vamos lá 
  AprovEitar 
             Rir às gargalhadas 
             Nos podemos divertir 
        O Inverno é especial 

Inverno feliz                                             
Neva em todo o lado 
Verdade nos corações 
Estilo unido          
Repara-se no frio 
Neve fria 
Ótimo à lareira 

Sol de Inverno, tarde sai e cedo vai. 
Inverno chuvoso, Inverno bondoso 
Inverno nebuloso, ano formoso. 

Inverno com nevão, ano de pão. 
Inverno de Março e seca de Abril, deixa o 
lavrador a pedir. 
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EM JANEIRO ACONTECEU NA PÊRO  DA COVILHÃ—TURMAS DE 4ºANO 

  Dia de Reis—Foram realizados trabalhos e recordadas algumas tradições 

A Prof . Goretti apresentou-nos o tema “Expressões idiomáticas.” 

Educação literária -“O gigante egoísta” ´e “O beijo da palavri-
nha” 
Após a leitura destas obras foram elaborados alguns trabalhos. 
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 ATIVIDADES ESCOLARES  

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

 CURSOS DE  EDUCAÇ ÃO E  FORM AÇ ÃO DE  ADULTOS  

 CLUBE  DE  AR TES   B IBLIOTECA  
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NA BIBLIOTECA ESCOLAR EM JANEIRO ACONTECEU... 

A Biblioteca Escolar dinamizou sessões de animação de leitura sobre Expressões Idiomáticas. 
 
No final de cada sessão, os alunos foram convidados a pesquisar e apresentar outras expressões idio-
máticas, que poderão ser consultadas no blogue da biblioteca http://tantoslivros.blogspot.pt/  

http://tantoslivros.blogspot.pt
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Há muitas novidades na Biblioteca para além destas:   

NOVIDADES NA BIBLIOTECA ESCOLAR EM JANEIRO ... 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilha   

 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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            REMODELAÇÕES  NA ESCOLA SEDE                           

No inicio do 2ª período procedeu-se a algumas modificações na Escola sede de forma a tornar 
os espaços mais acolhedores.e funcionais 
A  direção adquiriu algum material que veio tornar mais funcional o nosso refeitório. 

No polivalente colocámos novos cacifos para os alunos colocarem os seus pertences enquanto vão  
ao refeitório. 

.Substitui-se algum material nas salas de aula, mesas e cadeiras 

mailto:executivopero@gmail.com
http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilhaC:/Users/Rui/Documents/Downloads
http://tantoslivros.blogspot.comC:/Users/Master/Documents/Activ%20Software

