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EM JANEIRO, ACONTECEU NA EB A LÃ E A NEVE... 

  Dia de Reis 
No Dia de Reis, fizemos pesquisas sobre o 

significado deste dia e tradições da época. 

Descobrimos qual o nome dos Reis Magos 

e ficámos a saber como se faz o bolo-rei. 

Depois, realizámos um trabalho com todo o 

material que recolhemos. 

A Monarquia Portuguesa 

Na disciplina de Estudo do Meio aca-

bámos de estudar o período da mo-

narquia, em Portugal. 

A professora propôs-nos a realização 

de trabalhos de grupo sobre alguns 

dos reis que governaram o nosso pa-

ís. Escolhemos D. Afonso Henriques, 

D. Dinis, D. João IV e D. José I  De-

pois de termos pesquisado em livros e 

na internet, fizemos o registo numa 

grelha e combinámos como iriam ser 

apresentados os trabalhos. 

Escrevemos os textos e procurámos 

imagens. Os trabalhos foram apresen-

tados, à turma, em cartazes e power-

point e todos participámos nas expli-

cações, aos colegas.  

O Beijo da Palavrinha 

Este mês, a obra escolhida para ler e analisar foi O Beijo da Palavrinha 

do escritor moçambicano Mia Couto. 

Foi a história mais emocionante que lemos, até agora, pois  mostra co-

mo as palavras são importantes e como podem fazer felizes as pesso-

as, mesmo aquelas que estão em situações trágicas, como Maria Poei-

rinha. 

Nós ficámos com lágrimas nos olhos com o final triste, mas mágico  

desta história.  

As ilustrações são muito bonitas, em tons de amarelo como o sol e azul 

como o mar. 

Aconselhamos a sua leitura. Temos a certeza  de que vão gostar! 

A Monarquia Portuguesa 

Na disciplina de Estudo do Meio aca-

bámos de estudar o período da mo-

narquia, em Portugal. 

A professora propôs-nos a realização 

de trabalhos de grupo sobre alguns 

dos reis que governaram o nosso pa-

ís. Escolhemos D. Afonso Henriques, 

D. Dinis, D. João IV e D. José I  De-

pois de termos pesquisado em livros e 

na internet, fizemos o registo numa 

grelha e combinámos como iriam ser 

apresentados os trabalhos. 

Escrevemos os textos e procurámos 

imagens. Os trabalhos foram apresen-

tados, à turma, em cartazes e power-

point e todos participámos nas expli-

cações, aos colegas.  
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EM JANEIRO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA A LÃ E A NEVE... 

Dia de Reis 
No dia de reis, fizemos as coroas, 
preparámos o presente para a famí-
lia, ensaiámos as canções e fomos 
cantar as janeiras aos amigos da 
escola. Depois, fizemos o lanche 
convívio dos reis e das rainhas. 
Gostámos de ser janeireiros pois, 
divertimo-nos muito.  

Porque cai neve? 
No dia 16 de janeiro, a neve chegou à nossa 
escola. Ficou tudo muito, muito branquinho. 
Tocámos na neve, esperámos que derretesse e 
verificámos o resultado. Fizemos experiências 
com os estados físicos da água. Ouvimos a his-
tória “Porque Cai Neve?”, e aprendemos can-
ções sobre o tema. E, para exprimir a nossa ale-
gria fizemos vários bonecos de neve: desenhá-
mos com lápis brancos em folhas escuras, pin-
támos e colámos. Decorámos a sala com balões 
brancos e fizemos vários jogos sensoriais. Di-
vertimo-nos e aprendemos! 

Germinação —”Mãos na Terra” 
No dia 9 de janeiro, semeámos ervi-

lhas no canteiro da rua e na sala, em 

copos com terra e com algodão. Esta 

atividade resultou da interação jardim 

de infância/família. Uma criança trou-

xe os grãos de ervilha e outra trouxe 

uma caixa com vários materiais e in-

formações sobre sementeiras. Pes-

quisámos. “Pusemos mãos na terra”, 

aguardámos, observámos as diferen-

ças e registámos. A germinação já 

começou! 
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ACONTECEU NO JI DE SANTO ANTÓNIO… LUZ E SOMBRA 

  A luz e os fenómenos óticos, são um domínio do quotidiano das crianças, desde muito cedo que 
as crianças brincam com a luz, descobrem a sua sombra, … 
  As crianças constroem explicações a partir de variadas experiências familiares e escolares, au-

mentando a sua compreensão do real, as atividades proporcionadas permitiram explorar alguns 

conteúdos relacionadas com as características da luz.  
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ATIVIDADES NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO  

Heróis da Fruta 
 

Um dia sonhei 
Que um herói eu queria ser 
Muita fruta vou comer 
Para forte e enérgico parecer 
 
De manhã ao acordar 
Um sumo de laranja vou beber 
Para o meu corpo  
Vitaminas receber 
 
De manhã, à tarde ou à noite 
A fruta não pode faltar 
Maçã, pera, melancia 
Para muita saúde me dar 
 
Um grande herói eu vou ser 
Se bananas, morangos e man-
gas comer 
Doente não vou ficar 
E forte e saudável vou cres-
cer. 

  Dia de Reis 
 

Comemoração do Dia de Reis, reis por 
um dia!   O Rouxinol 

Trabalhos realizados no âmbito da Educação Literária. 

A Girafa que comia estrelas! 
 
 Obra  trabalhada no âmbito da 
Iniciação à Educação Literária. 

Momentos de poesia! 
Escrita de poemas por alunos do 3º e 4º anos com vista à elaboração do Hino para o Projeto “Heróis 
da Fruta - Lanches Saudáveis”. 

Heróis da Fruta  
                                                       

Vamos falar sobre fruta 
Que todos nós devemos comer 
Podes comer o seu recheio 
Ou o seu sumo beber. 
 

A fruta é colorida, 
Cada fruta tem sua cor 
Azeda ou docinha 
Cada fruta tem seu sabor. 
 

Vem hoje à nossa escola 
Um cozinheiro especial 
Aos meninos e meninas 
Faz um menu especial 
 

Moranguito cozinheiro 
Faz as compras de manhã 
Gasta sempre algum dinheiro 
Para fazer comida sã. 
 

Que ricas são as fibras 
Que hoje vamos comer 
Se tu me acompanhares 
Irás ver como vais crescer. 
 

Está na hora de comer 
Lava já as tuas mãozinhas  
Abre a boca começa a comer 
Devagar a saladinha. 
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Reutilizando nós nos divertimos, brinca-

mos e despertamos potencialidades. 

 JI DE REFÚGIO:  REUTILIZAR  É UMA FORMA DE PRESERVAR O AMBIENTE E TAMBÉM BRINCAR, APRENDENDO 

Quem diria que o copo de iogurte que as crianças trouxeram para o lan-
che, com o desenho de uma profissão  poderia  ser aproveitado / usado 
para o desenvolvimento de várias áreas / domínios?! 

 Expressão musical 

  - Colocámos em cada copo um  objeto, criando sons diferentes  

   Ouvimos / Identificámos sons  /  Associámos o som à profissão/   

Acompanhámos canções com estes “Instrumentos musicais “ 

  Conhecimento do mundo/ Expressão oral e escrita   

   - Identificámos  profissões / Nomeámos os seus nomes / Utilidade  

   - Descobrimos nomes de profissões que começam com a mesma letra /

som. 

 - Descobrimos nomes de profissões que rimam    

 - Respondemos a perguntas / fizemos perguntas uns aos outros 

            — Como se chama a profissão da pessoa que arranja os carros ? 

            — Se quiser arranjar o cabelo onde  vou?...... 

Domínio da  matemática  

Agrupámos  profissões que começavam pelo mesma  letra /Som  

Vimos / Descobrimos  quantas há  em cada grupo, onde há mais, onde 

há menos, onde há tantas como. Descobrimos por  exemplo : 

- Há tantos  nomes de profissões a começar pela letra /som J como pe-

las letras /sons  M e C 

 - Há mais nomes de profissões a começar pelo letra/som  M do que pe-

la letra /som A 
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NA ESCOLA DO REFÚGIO ACONTECEU... 

  Dia de Reis 
   A convite do Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio fomos visitar o presépio no Museu Etnográ-
fico. 
 Para além do belo presépio também pudemos observar vários utensílios usados no tempo dos nossos 
avós. 
 Gostámos muito de reviver tradições. 

  Educação Literária 
Divertimo-nos imenso a ouvir contar histórias, mas os trabalhos que fazemos depois também são di-

vertidos. 

“A girafa que comia estrelas”     “A lagartinha comilona” 

  O Inverno 
Fizemos muitos trabalhos sobre o Inverno que chegou ainda estávamos de férias, temos sentido o frio 

que trouxe e ficamos à espera que a neve que caiu na nossa Serra da Estrela chegue um pouco mais 

abaixo para fazermos um boneco de neve no recreio da nossa Escola. 
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NO JI DO RODRIGO: DIA DE REIS, INVERNO E OUTRAS COISAS MAIS… 

  Mantendo a tradição, 
celebrámos  o  Dia  de 
Reis. Fizemos umas 
coroas com brilhantes e 
divertimo-nos muito! 

 Das áreas trabalha-
das, destacamos a 
abordagem à escrita   
e a matemática. 

  A chegada da neve e o 
entusiasmo das nossas 
crianças serviram de 
motivação para trabalha-
mos a área do conheci-
mento do mundo, a partir 
do qual resultaram traba-
lhos de expressão plásti-
ca  que contribuíram pa-
ra decorar as nossas 
salas. 
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NA ESCOLA DO RODRIGO ACONTECEU... 

  Chinóquio e a fada 
 Era uma vez, no Reino da Fantasia, uma rainha que era fada. A 
rainha gostava de ter um companheiro. 
  Um dia, decidiu chamar Júlio, o escultor do palácio real e pediu-lhe para 
esculpir um rapaz de pedra e ele assim fez. Depois de alguns dias, o bone-
co estava pronto e a rainha decidiu dar-lhe vida e chamou-o de Chinóquio. 
Eles fizeram amizade rapidamente, mas a rainha tinha uma preocupação, 
o bruxo que vivia na floresta negra queria apoderar-se do trono. 
    Num dia de sol, quando a rainha acordou reparou que Chinóquio não 

estava ao seu lado, mas sim um bilhete que dizia: ”Se não me deres o teu reino e os teus poderes, 
Chinóquio morrerá “. Ao ler isto, a rainha teve uma Ideia, fazer uma poção para diminuir o tamanho 
do bruxo e quando lá chegasse dava-lhe a poção para que ele ficasse pequeno e depois tirava Chi-
nóquio do lugar onde ele estava preso. 
 Quando lá chegou trazia um frasco na mão e disse ao bruxo que eram os seus poderes. Mal 
o bruxo abriu o frasco diminuiu de tamanho e a rainha conseguiu salvar Chinóquio e voltar com ele 
a casa.  
 
 

  Dia de reis 
Foram realizados trabalhos alusivos ao tema e os alunos da 
Turma R1B apresentaram um teatrinho dramatizando a visita 
dos Reis Magos ao Presépio.  

O inverno inspirou os alunos da turma 
R2A que elaboraram este cartaz. 

Os  alunos da Turma R3A inspiraram-se em personagens criadas na expressão plástica para 
darem asas à imaginação e construírem histórias maravilhosas. 
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NO JI DA BOIDOBRA: À PROCURA DA LETRA INICIAL... 

Alexandre 
 

Francisco 
 

Matilde 

João 

Margarida 

Rodrigo Leonor 

Gabriel Inês 
 

João Pedro 
 

Kévim 

Dinis 

Inês 
 

Letícia 

Guilherme 
 

Núria 

Beatriz 
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REVIVER TRADIÇÕES NA ESCOLA DO 1º CICLO DA BOIDOBRA... 

   Dia seis de janeiro, os alunos do 1º 
Ciclo da Boidobra foram Cantar os Reis pe-
las ruas da localidade. 
 Foram muitos os que apreciaram os 
nossos “cantares” e nos deram os parabéns! 
 Fomos presenteados com bolinhos e 
bombons que nos souberam muito bem no 
fim das nossas atuações! 

Nós Somos os Três Reis 
 

Nós somos os três Reis 
Que vimos do Oriente, 
Trazer as Boas Festas 

Com Paz p'ra toda a gente. 
 

Nós somos os três Reis 
Guiados por uma luz, 

Adoramos Deus Menino 
que se chama Jesus. 

 

Nós somos os três Reis 
Baltazar e Gaspar, 
Também o Belchior 

O veio adorar. 
 

Nós somos os três Reis 
Guiados por uma luz, 

E trouxemos três presentes 
P'ró Menino Jesus. 
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ATIVIDADES EB1 JARDIM FERRO 

O Dia de Reis 
 

     No Dia de Reis recordamos os três Reis Magos, sábios do Oriente, que seguiam uma 
estrela muito brilhante até à humilde gruta de Belém, para adorarem o Salvador do Mundo. 
     No nosso país é tradição comer bolo rei e cantar as janeiras. Todos, na nossa escola, 
partimos pelas ruas do Ferro, cantando duas canções típicas da Beira Baixa “Janeiras” 
que ensaiámos antes. As pessoas sorriam e ofereceram bombons e bolachas. Também 
cantámos para os seniores do Lar da nossa terra.  
 Foi um dia divertido! 
 
Texto coletivo do 4º ano, EB Jardim / Ferro. 
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 ATIVIDADES NOS 4º ANOS EB PÊRO... 
DIA DE REIS 

  No dia 6 de janeiro, Dia de Reis, os alunos comemoraram o dia realizando di-

versas atividades. Através da leitura de diferentes textos tomaram conhecimen-

to das tradições deste dia na Europa, a lenda do Bolo-rei e a origem dos Reis 

Magos. Para concluir as atividades pintaram um desenho alusivo às atividades 

desenvolvidas.  

BIOGRAFIAS  

MIA COUTO 

  Nasceu a 5 de julho de 1955 na Beira, Moçambique. 
  O seu verdadeiro nome era António Emílio Leite Couto e era filho de portu-
gueses emigrantes em Moçambique. 
  O pseudónimo Mia Couto advém da sua paixão por gatos e porque o seu 
irmão não sabia pronunciar o seu nome corretamente. 
  Estudou medicina, foi biólogo, professor, jornalista e escritor. 
  Em 1983, publicou o seu primeiro livro de poesia Raiz de Orvalho. 
  Escreveu poesia, contos, romances e crónicas. 
 Recebeu vários prémios entre os quais o Prémio de Camões, em 2004.                                                           
Pêro 1  

  Trabalhos realizados 
pelos alunos, individu-
almente e em grupo 
após a leitura da obra 
de António Torrado. 
  “Foi uma atividade 
muito bonita e criativa, 
que despertou muito 
interesse e tornou-se 
um incentivo à leitura 
de obras dramáticas. 
O teatro de fantoches 
foi muito engraçado. 
O público aplaudiu…” 

              SOPHIA DE MELLO BREYNER 

  Nasceu a 6 de novembro de 1919, no Porto. 
  Entre 1936 e 1939, estudou Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. 
  Publicou os primeiros versos em 1940, nos “ Cadernos de Poesia”.      Escre-
veu também, contos, histórias para crianças, artigos, ensaios e teatro. 
  Recebeu o Prémio Camões 1999, o Prémio Poesia Mãe Jacob 2001 e o Pré-
mio Rainha Sofia de poesia Ibero-Americana. 
  Faleceu a 2 de julho de 2004, em Lisboa. Dez anos depois, a 2 de julho de 

2014, o seu corpo foi transportado para o Panteão Nacional. 
                                                                                            Pêro 1                                                                                                         

  EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

TEATRO ÀS TRÊS PANCADAS 

PEÇA: “ SERAFIM E MALACUECO NA CORTE DO REI ESCAMA” 

ANTÓNIO TORRADO 

Rei Escama Serafim Pirata 

Capa do Livro 

Teatro 

 Desenho do Livro 

Malacueco 
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NO JI DE S. SILVESTRE : 

VIVEMOS AS TRADIÇÕES—CANTÁMOS AS JANEIRAS NO DIA DE REIS E PROVÁMOS O BOLO REI! 

A neve chegou à cidade da Covilhã… O que é a neve? Como é? Donde vem? (…) 
Observámos e fizemos experiências com água. 
Verificámos os vários estados físicos da água: liquido / sólido e gasoso (vapor de água). 
Com a água realizámos experiências para observar quais os objetos que flutuam e os que não flutuam. 
Registámos as conceções das crianças e realizámos posteriormente a experiência e registámos os resul-
tados. 
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   NA ESCOLA DE S.SILVESTRE  HÁ PEQUENOS ARTISTAS. 
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A Biblioteca Escolar em colaboração 

com a Casa do Pessoal do Agrupamen-

to de Escolas Pêro da Covilhã, vão dar 

início a um projeto Solidário. 

A primeira fase deste projeto consiste 

na recolha de bens e produtos não pe-

recíveis, entre o dia 2 de fevereiro e 20 

de março. Todos os bens doados serão 

vendidos ao preço simbólico de um eu-

ro, numa feira a realizar na escola sede 

no dia 25 de abril. O produto das ven-

das reverterá a favor da criação de um 

Banco Solidário no Agrupamento. 

Solicitamos a colaboração de todos com 

a doação de objetos e/ou produtos que 

devem ser entregues nas Escolas e Jar-

dins-de-infância do Agrupamento ou na 

Biblioteca Escolar Pêro da Covilhã. 

Colabore seja Solidário 

“Quem é solidário nunca estará solitário.” 

BIBLIOTECA ESCOLAR: PROJETO SOLIDÁRIO 
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Contamos sempre 
com a colaboração 
dos desportistas 
mais velhos para 
ajudarem na con-
cretização  dos so-
nhos  dos jovens 
que agora come-
çam a dar os pri-
meiros passos. 

Fotos das Equipas e 
dos desportistas que 
participaram no dia 
24 de Janeiro no 
Torneio de Minibas-
ket realizado no pa-
vilhão desportivo da 
Universidade da Bei-
ra Interior. 

Os encarregados 
de educação esti-
veram presentes 
neste evento e 
colaboraram no 
transporte dos jo-
vens ao recinto 
desportivo. 

Torneio de Minibasket  Distri tal da Associação de Basquetebol 

de Castelo Branco  

Basket na Escola—Feliz ano  2015 

Equipas  

presentes: 

 Sub 8 

 Sub 10 

 Sub 12 

Gabinete 
Técnico: 

João Paulo Re-

polho 

José Tourais 

Francisco 

Atletas:  

Fausto 



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   

MUTUALISTA COVILHANENSE ASSINA PROTOCOLO COM CASA DO PESSOAL AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

  No dia 5 de dezembro a Mutualista Covilhanense 

celebrou um protocolo de cooperação com a Casa 

do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Co-

vilhã. Ao abrigo deste protocolo será potencializada 

a cooperação institucional e a reciprocidade associa-

tiva. Esta parceria prevê ainda a promoção e divul-

gação recíproca das duas instituições. 

JANTAR CONVÍVIO  

ASSINATURA DE PROTOCOLOS 

NOITE DE FADOS 

  A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Co-
vilhã assinou no passado dia 23 de janeiro, vários protocolos 
com instituições e casas comerciais da cidade da Covilhã, 
que se destinam a beneficiar com bens e serviços os seus 
associados. 
  A assinatura dos protocolos decorreu durante um jantar con-
vívio, no qual participaram vários sócios, familiares, amigos e 
entidades  convidadas. 
  O jantar convívio terminou com uma agradável sessão de 
fados animada pelos fadistas Lara Rodrigues, Mário Silva e 
Rui do Nascimento, acompanhados à viola por Luís Aparício 
e à guitarra por João Salcedas.  

  PROTOCOLOS COM INSTITUIÇÕES 

- Mutualista Covilhanense 
- Câmara Municipal da Covilhã 
- Clube do Professor 
- Casa do Pessoal do Centro Hospitalar 
   da Cova da Beira 

 

PROTOCOLOS CASAS COMERCIAIS 

- Art Chic Cabeleireiro - 10%  
- Balcão Bar - 10% leitões inteiros 
- Celeiro Saúde - 15% exceto alimentos 
- Funerária Moreira - 10% 
- Lavandaria Aqucare - 10% 
- Miminhos - 5% superior a 50€ 
- Oficina Monte Estrela - 15% material   
não original  
- Ourivesaria Gonçalves - 10% 
- Quiosque do Jardim - fotocópias 0.03€ 
preto e branco. 
- Telepizza - 50% em Pizzas 
- Íris Centro Ópico - 25% em lentes of-
tálmicas e/ou armação - 15% óculos de 
sol 5% em lentes de contacto e líquidos 
de manutenção - Consultas gratuitas  
- Antónia's Store - 5% 

- Combustíveis Pinho 

ESPERAMOS A INSCRIÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ NA SUA 

CASA DO PESSOAL!  

A DIREÇÃO 

LEVA-ME AO FADO 

mailto:executivopero@gmail.com

