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No âmbito do Mês das Bibliotecas Escolares e da for-
mação de utilizadores, as professoras bibliotecárias dinami-
zaram na Biblioteca da EB1 de Santo António a atividade 
“Passo a Passo na Biblioteca”. Tudo começou com a leitura 
encenada do livro A Fada Palavrinha e o Gigante das Biblio-
tecas de Luísa Ducla Soares. Os meninos do 1º e 2ºanos ou-
viram atentamente a história do Rei que gosta de bibliotecas, 
do Gigante com longas asas que come as traças dos livros, 
e da Fada Palavrinha que, com a sua varinha de condão, 
põe todos a pensar e a ter imaginação e, com uns pós de 
perlimpimpim, mostra às crianças que ler é uma aventura 
sem fim. A partir destas personagens, os meninos partilha-
ram a sua opinião sobre a importância de ler e ficaram a co-
nhecer os cuidados a ter com os livros e como se organizam 
numa biblioteca. 

Nos dias 12 e 13 de ou-
tubro, os alunos do 4º ano e 
algumas turmas do 5º e 6ºanos 
da Pêro assistiram, no auditório 
da Biblioteca Municipal da Co-
vilhã, ao espetáculo teatral Há 
Beira na Revolta, uma criação 
da ESTE – Estação Teatral. O 
espetáculo foi interativo e os 
alunos ajudaram a escolher as 
histórias a contar e as persona-
gens que cada ator interpreta-
va. Em 75 minutos, os alunos 
tiveram oportunidade de co-
nhecer histórias de força, cora-
gem e resiliência beirã e histó-
rias clássicas da dramaturgia 
universal.  Ao todo foram qua-
tro as histórias contadas pelos 

atores Tiago Poiares e Roberto 
Querido:  BambaVambaWam-

ba, A Rua dos Alves, Antígona 
e Tartufo. Num cenário despido 
e numa linguagem acessível à 
idade do público, os atores en-
cantaram com o seu talento. 
Uma oportunidade que não po-
díamos perder! 

À Conversa com Manuela Ribeiro  Numa parceria com a 
Biblioteca Municipal 
da Covilhã, no dia 19, 
na EB1/JI da Boido-
bra, pelas 16:20h, a 
escritora Manuela Ri-
beiro encontrou-se 
com os nossos alunos 
do ensino Pré-
Escolar. A conversa 
andou à volta de livros 
e de sopa...  

  Dia Internacional da Alimentação 

http://tantoslivros.blogspot.pt/2017/10/a-conversa-com-manuela-ribeiro.html
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    Aconteceu na EB Mª. Amália Vasconcelos— Peraboa ... 

Comemorações do Feriado Municipal 

A Escola Maria Amália Vasconcelos, em Peraboa, assinalou as comemorações do Feriado Muni-

cipal, dia 20 de Outubro, em transversalidade com a disciplina de Estudo do Meio, evidenciando-

se a importância da freguesia, do concelho e do distrito no dia-a-dia da nossa sociedade. 
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      O Dia da Alimentação é muito importante para explicar às pessoas que uma boa ali-
mentação é fundamental para termos uma vida saudável. Comermos alimentos menos sau-
dáveis pode provocar doenças muito graves. 
     Na nossa escola, neste dia, realizamos várias atividades. Foi-nos apresentada a história 
O Menino que não gostava de sopa. e, depois, pintamos diversos desenhos sobre ali-
mentos saudáveis: legumes, frutos … 
     Para podermos observar como se fazem as filhós, um senhor, com a profissão de padei-
ro, veio à escola explicar todo o processo, desde juntar ovos, farinha, fermento e todos os 
outros ingredientes até amassar, fintar e fritar. 
     Também, com os frutos que trouxemos de casa, fizemos uma saborosa e saudável sala-
da de fruta. Ficou uma salada muito variada e apetitosa. 
     Depois, fizemos vários exercícios de sincronia de saltos, batimentos e ritmos. Isto tam-
bém é importante porque fazer exercício físico faz muito bem à saúde. 
     Por fim, fomos todos contentes comer uma filhó e uma tacinha de salada de fruta. 
     Foi um dia muito bem passado,  aprendemos muitas coisas, realizamos diversas ativida-
des e divertimo-nos muito. 
     Este maravilhoso dia só foi possível graças aos nossos professores e aos pais que qui-
seram colaborar com a escola. 

                               Os alunos da EB Jardim/Ferro 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

16 DE OUTUBRO 

Aconteceu na EB do Jardim—Ferro ... Nº 53 
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Início do Ano Escolar: 

Bem Vindos à escola 

Dia Internacional da Paz 

Aconteceu no JI da Boidobra... Nº 53 

Página 6 



É com muito gosto que a EB e o JI da  Boidobra se juntam à Associ-

ação XXS, no sentido de angariar botinhas e gor-

rinhos para os bebés prematuros. Neste sentido, 

vimos pedir às mães e avós dos nossos alunos 

que saibam fazer tricô que colaborem nesta inici-

ativa. 

Junte-se a esta causa ! 

Lanches saudáveis 

Trabalhos de outono 

Início do ano letivo Dia internacional da Paz 

Dia do Animal 

Dia da Alimentação 

Em setembro/outubro aconteceu na EB da Boidobra... º 53 
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UM DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR É INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS  

NO PROCESSO EDUCATIVO EM COLABORAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Criar com a música – Em casa, com a colaboração 
dos pais construímos instrumen-
tos musicais com materiais reuti-
lizáveis. 

A Associação de Pais ofereceu a tinta e  os pais das crianças 
da Pré pintaram a sala tornando-a  mais bonita e acolhedora.                                                                    

    OBRIGADO! 
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Aconteceu no JI do Refúgio... 



Dia  

Internacional 

da Paz 

  Primeiro dia de aulas 

No Dia da Alimentação, além de muitas 
outras atividades, comemos espetadas 
de fruta muito saudáveis e saborosas 
no intervalo da manhã! 
Também tratámos da nossa horta com 
a ajuda de um avô tornando-a BIO.    
Semeámos ervilhas, favas e plantámos 
alfaces. 

No dia 13 de outubro, com o apoio de 
uma mãe – Ana Alves— comemorámos o 
Dia de Mãos Limpas, explicando  aos alu-
nos  como se devem lavar as mãos e aler-
tando-os para os perigos de mãos mal la-
vadas. 

Dia 27 de setembro,  a 
nossa Escola, repre-
sentada pela Coorde-
nadora do Projeto e 
alguns alunos, foi a 
Mafra participar nas 
atividades do dia das 
Bandeiras Verdes. Re-
ceberam o galardão, 
prémio de reconheci-
mento  pelo trabalho 
desenvolvido ao longo 
do ano.  

No dia 28, os alunos  que foram a 
Mafra partilharam as vivências, 
mostraram o diploma e a bandei-
ra. Esta foi hasteada enquanto se 
cantou o hino. 

Dia da Música 
Comemorámos o dia da 
Música desafiando as 
famílias a criarem  instru-
mentos musicais com 
materiais reutilizados. 
Surgiram instrumentos 
muito criativos que po-
dem ser observados  no 
hall da Escola. 

No dia Internacional da Paz, fizemos um 
painel coletivo da pré ao 3º ano, com pom-
bas feitas com as nossas mãos outras em 
desenho e frases sobre o que é a paz. 

Começou mais um ano letivo. No primei-

ro dia demos as boas vindas aos novos 

alunos do 1º ano. Houve balões e muita 

alegria. As surpresas foram preparadas 

pela Associação de Pais em conjunto 

com os professores. 
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Aconteceu na EB do Refúgio... 



  Brincámos ao teatro. 

 No Dia Mundial da Alimentação, assinalámos a 
data com a confeção de gelatina e... 

Comemorámos o Dia da Música. 

Aprendemos como fazer quando a terra treme:           

Baixar; Proteger e Aguardar. 

 Construímos as nossas  

capas, para guardarmos 

os nossos trabalhos. 

Ouvimos falar de Segurança Rodoviária. 

  Criámos obras de arte. 

 Tivemos a visita de uma nutricionista. 

Falámos dos incêndios  e ouvimos uma  

história chamada: O dia em que a mata 

ardeu. 
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Aconteceu no JI de Santo António... 



  No dia 13 de outu-
bro,  comemorámos 
o Dia Internacional 
para a Para a Redu-
ção de Catástrofes. 
Assinalámos a  data 
com o exercício de 
prevenção do risco 
sísmico A TERRA 

TREME. Às 10 horas e 13 minutos pusemos 
em prática os três gestos:  

Baixar, Proteger e Aguardar. 

A “Segurança nas passadeiras” foi o tema abor-
dado pelo agente da Escola Segura, através da 

história O passeio 
do Anastácio.  

Assinalámos o Dia Mundial da Alimentação 

com uma palestra dinamizada  pela Dr.ª Regi-

na, nutricionista  do Centro de Saúde, subordi-

nada ao tema: “ Bons Hábitos  Alimentares”. 

 

Outono, só na Expressão Plástica!!! 
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Aconteceu na EB de Santo António... 

Fizemos 

sumo de 

fruta para o 

lanche. 

Que deli-

cia!! 



                              Receção aos novos alunos 
As crianças que já frequentavam o jardim-de-infância receberam com  
muito amor e carinho os novos colegas! 

              Dia Internacional da Paz 
Comemorámos este dia com algumas ativida-
des. Foi explorado um poema alusivo à paz, 
fizemos uma pomba branca em cartolina, ela-
borámos um painel e escrevemos mensagens. 

                                                      Semana da alimentação 
As crianças foram sensibilizadas para a importância de uma alimentação saudável e 
equilibrada. No âmbito desta temática, foram realizadas várias atividades, tais como  a 
preparação de  gelatina e a degustação de frutos. 

        
A “Terra Tremeu”, o que fazer… 
...Baixar, Proteger e Aguardar. As crian-
ças foram alertadas para o risco sísmico 
e para a os comportamentos a ter em 
caso de sismo.  
Na sala de aula, procedendo-se a um 
exercício de simulacro. 
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Aconteceu no JI de S. Silvestre... 



   DIA INTERNACIONAL DA PAZ 

     O Dia da Alimentação foi celebrado na sala do 4º Ano com a exploração do livro A menina 

que não gostava de fruta da autoria de Cidália Fernandes. Memorizamos todas as quadras e 

fizemos a sua dramatização. 

     Aprendemos muita coisa sobre a fruta e os seus efeitos sobre a nossa saúde. Sabiam que 

alguns frutos têm efeitos medicinais como é o caso dos citrinos e sabiam que os frutos secos 

fazem bem à mente? 

Pois é, os nossos lanches melhoraram muito ao aprendermos de uma forma lúdica. 

   DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

   E ...  A TERRA TREMEU !!! 
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Aconteceu na EB de S. Silvestre... 



Início do ano letivo 

Demos as boas vindas aos alunos com as histórias 

Um beijo na mão de Audrey Penn e A ovelhinha que 

veio para o jantar de Steve Smallman. Também fize-

mos  carimbagem com as mãos e vários jogos... 

Dia Internacional da Paz 

Balões brancos, mensagens e 

pombas... 

Entrega da Bandeira  

Verde  Eco-Escolas 

Em Mafra, recebemos o 

Galardão Bandeira Verde 

e o 3º prémio do desafio  

“ A minha terra em tecido”. Dia Mundial da Música 
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Aconteceu no JI/EB A Lã e a Neve... 



Dia Mundial da Alimentação 
Dia muito saudável com A lagartinha muito comilona de Eric Carle, confeção de salada de  
fruta e lanche. 

As espetadas de fruta estão deliciosas!  
Gostamos muito de caminhar, merendar e jogar no Jardim Botânico de Montanha.  

A Terra Treme 
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Aconteceu no JI/EB A Lã e a Neve... 



 UMA RODA DOS ALIMENTOS COM …                         ...MOVIMENTO! 

     Foi no dia 16 de outubro que se viveu o tão aguardado momento de construção da roda dos 

alimentos. Desta vez, a roda ganhou vida já que os meninos personificaram os alimentos dos 

diferentes grupos. 

      No âmbito  do Projeto Escolas Promotoras de Saúde, a atividade proposta pretendeu pro-

mover atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis. Dada a transversalidade 

da área de Formação Pessoal e Social, diversas aprendizagens se interligaram, no-

meadamente no domínio da matemática, contribuindo para o desenvolvimento de uma ati-

tude participativa das crianças na construção do seu conhecimento e  criando “oportunidades 

ativas e significativas” de aprendizagem, individuais e de grupo. 
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Aconteceu no JI do Rodrigo... 



A BRINCAR SE APRENDE... 

A Escola do Rodrigo, no dia 13 de 

outubro, tremeu! 
Comemorou-se o Dia Internacio-
nal para a Redução de Catástro-
fes. 
Nesse dia, aprendemos que, em 
caso de SISMO, devemos: BAIXAR, 
PROTEGER E AGUARDAR. 
E assim fizemos em todas as sa-
las. 

Na semana de 16 a 19 de outu-
bro, festejámos os alimentos! 
Visitámos a exposição “Colheita 
de outono” que as Professoras 
prepararam. 

Vimos, mexemos e cheirámos por-
que havia muitos alimentos que não 
conhecíamos! 

Acabámos a semana a comer os 
frutos expostos numa saborosa 
salada de fruta que as Senhoras 
Auxiliares prepararam! 
Foi divertido! 

Depois chegou o 
outono... 

… e nas salas 
descobrimos 
números... 

…e muitas outras coi-
sas que agora não 
contamos! 
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Aconteceu na EB do Rodrigo... 



A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 A REPÚBLICA “LUG AR DA UTOPI A”  

 Adélia Mineiro, pro-
fessora/historiadora 
foi a oradora convida-
da para informar a 
comunidade prisional, 
sobre os factos histó-

ricos ocorridos a 5 de outubro de 1910. 

LABOR ATÓRIO DE  ALIMENTAÇ ÃO  

 O Laboratório de Alimentação realizado pela nutricionista 
Regina Afonso, Enfermeiro Alexandre Carneiro e a aluna 
estagiária Marisa Ascensão, foi a atividade escolhida para 
comemorar o Dia Mundial da Alimentação e sensibilizar os 
participantes para o  elevado teor de sal, gorduras e açúcar 
que têm alguns alimentos que ingerimos.  

  O ano letivo 2017/2018 
iniciou-se nesta instituição 
no dia 13 de setembro, 
com a apresentação dos 
professores de cada Curso 
e a entrega dos certifica-
dos aos alunos que con-
cluíram com aproveita-
mento o ano escolar 
2016/2017.  
  Neste ano escolar estão 
a funcionar na sede do 
E.P. 4 Cursos: E.F.A. 
B1,B2,B3 e E.F.A. Secun-
dário, um Clube de Artes 
e um Curso de Competên-
cias Básicas. 
  Estes Cursos da respon-
sabilidade do Ministério da 
Educação, são assegura-
dos pelas 2 Escolas Asso-
ciadas, Agrupamento de 
Escolas Pêro da Covilhã 
e Escola Secundária Cam-
pos Melo.  

No dia 14 de 
setembro de-
correu um 
Rastreio à 
Visão à po-
pulação prisi-
onal, em colaboração com os 
técnicos da Ótica Victória. 

 INIC IO DO ANO LE TI VO  

2017/2 018 

  Realizou-se no dia 18 de setembro, no 
Casino Fundanense, no Fundão, a assi-
natura de um Protocolo de Colaboração 
entre a Direção-Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais e o Município 
do Fundão, no âmbito da reinserção 
social e da formação profissional dos 
reclusos do Estabelecimento Prisional 
da Covilhã.   No âmbito deste protocolo, 
serão ainda promovidas ações da capa-
citação profissional inovadoras e pionei-
ras, de forma a capacitar os reclusos 
profissionalmente para a empregabilida-
de aquando do seu retorno à vida ativa. 

 JOGO DE  FUTSAL  

  Decorreu no Estabelecimento Prisional da Covilhã, entre os dias 8 de 
agosto e 13 de setembro, um Programa de Educação para a Paz. 
  Esta iniciativa funcionou em regime de voluntariado e foi da responsabili-
dade da docente Sara Ramos em colaboração com os Técnicos de Ree-
ducação desta instituição. Durante estas sessões houve momentos de re-
flexão e promoção para comportamentos cívicos e sem violência. 
  No dia 13 de setembro, realizou-se uma sessão de entrega de certifica-
dos aos participantes. 

 PROGR AM A DE  EDUCAÇ ÃO P AR A A P AZ  

 RASTREIO À VISÃO  PROTOCOLO-DGRSP/ CÂMARA FUNDÃO  

 Realizou-se no dia 29 de se-
tembro, um Jogo de Futsal dis-
putado entre uma equipa de 
professores e a equipa de re-
clusos vencedora do Torneio 
de Futsal de verão " Os Tampi-
nhas”. 

 DIA M UNDIAL  D A MÚSICA  

 O Dia Mundial da Música come-
morou-se nesta instituição com a 
realização de um concerto inter-
pretado pelo Grupo Bomb´Arte da 
APPACDM da Covilhã, orienta-
do pelo Professor Hugo Santos.  
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Aconteceu no Estabelecimento Prisional da Covilhã... 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

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

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   

FOMOS AO  TEATRO: HÁ BEIRA NA REVOLTA– DIA 13  DE OUTUBRO 

Aconteceu na EB Pêros 4—Pêro da Covilhã... 

 
Depois de nos  adaptarmos à nova escola e de apren-
dermos onde ficam os locais mais importantes, no dia 13 
de outubro, fomos à Biblioteca Municipal assistir a um 
teatro com dois atores da ESTE—Estação Teatral. 
 
Gostamos muito porque foi um teatro diferente. 
 
Os atores faziam de tudo um bocadinho: cantavam, dan-
çavam e contavam histórias de uma forma pouco usual. 
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