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“E no meio de um inverno eu, finalmente, aprendi que havia dentro de mim um verão invencível.” 

Albert Camus 
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Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã     - 275 320 060       executivopero@gmail.com  

Biblioteca Escolar  bibliotecaaepc@aeperodacovilha.pt ; Blogue  Tantos Livros 

MAIO - Maio é o quinto mês do calendário gregoriano, tem trinta e um dias e herdou o nome 
de uma deusa. Maio vem de Maia, divindade romana que era celebrada nesta época. Deusa 
da terra e das flores, Maia é responsável pelo crescimento das plantas que nasceram na pri-
mavera. Clica aqui!  Maio                                                                 (Fonte:Ensina (rtp.pt) ) 

“Uma língua é o lugar donde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir.” 
Vergílio Ferreira 

      No blogue Tantos Livros assinalámos o dia que celebra a nossa língua que, 

imaginem lá, é falada por mais  de 265 milhões de falantes espalhados por todos os 

continentes. É uma língua “velha” que já viu e viveu muito… No post que fizemos 

revelámos alguns dos seus segredos e através de um Thinglink desafiámos todos a 

descobrir quais são os países da CPLP!  

5 de maio—Dia Mundial da Língua Portuguesa 

Sabias que… 

A Língua Portuguesa 

 é uma das línguas mais 

difundidas no mundo... 

 é a língua mais falada 

do hemisfério sul... 

 vem do Latim, mas não 

do latim dos intelectuais 

romanos (o latim erudito) , 

mas sim do  dos padeiros, 

ferreiros, soldados (latim 

vulgar)... 

 somente 5% das pesso-

as que falam português 

residem em Portugal... 

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com
http://tantoslivros.blogspot.com/
https://ensina.rtp.pt/artigo/maio-o-mes-da-deusa-da-terra-e-das-flores/
https://ensina.rtp.pt/
https://www.thinglink.com/scene/1446503512656576515
http://tantoslivros.blogspot.com/
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 Junho - Junho é o sexto mês do calendário gregoriano, tem trinta dias e recebeu o 
nome da mulher do deus romano Júpiter. Junho faz alusão a Juno, deusa romana 
protetora das mulheres, do casamento e da maternidade. O nome do mês pode ser 
também uma referência a Júnio Bruto, fundador da República Romana. 
Clica aqui!  Junho                 (Fonte:Ensina (rtp.pt)) 
 

      Ainda em maio, no dia 7, a propósito do Dia do 

Patrono, Pêro da Covilhã, aventureiro e espião des-

temido que levou o nome da cidade da Covilhã a to-

das as partes do globo,  lançámos um desafio aos 

Cibernautas da Pêro! Quem aceitou esta aventura, 

tornou-se um espião ao serviço da verdadeira infor-

mação! Teve de navegar nas águas acidentadas da 

internet e encontrar o porto mais seguro, isto é, a fon-

te mais fiável. A BE, para ajudar, já disponibilizou um 

guia de pesquisa (Passo a Passo… na Pesquisa) 

que não deixará mal nenhum espião! 

Já pensamos 

no próximo 

ano letivo! 

       A BE agradece a todos os Alunos, Professores, Auxiliares e Pais/Encarregados de Educação que connosco trabalharam 

ao longo deste ano. Contámos com todos! Contamos com todos no próximo ano! Já estamos a pensar nele, mas, agora,  

importa aproveitar bem as FÉRIAS! Descansem, divirtam-se e aproveitem para ler um bocadinho e descobrir novas histórias! 

https://ensina.rtp.pt/artigo/junho-o-mes-da-protetora-das-mulheres/
https://ensina.rtp.pt/
https://drive.google.com/file/d/1Gc31CeeKl44L5J6KimLMPw3hwe4WVUZQ/view?usp=sharing
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/passo-passo-na-pesquisa.html
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   O projeto  .Pêro pretendeu viajar para lá das paredes da escola, vencer barreiras e propor-

cionar aos alunos, através do Microsoft Teams, o apoio com uma professora, à distância de 

um clique, no computador, no tablet ou no smartphone. Agora que  o ano letivo terminou,  par-

tilhamos e recordamos, já com saudade,   alguns Momentos e apresentamos  uma  Nuvem 

de Palavras,  elaborada pelos membros desta equipa.  

 

 

. 

  Quero AGRADECER a todos(as) os

(as) alunos(as) pelo empenho,  dedi-

cação, entusiasmo, alegria e espírito 

de cooperação e partilha   demonstra-

dos  ao longo do ano letivo, no nos-

so  .Pêro. Foi um gosto viver esta no-

va aventura no Teams, convosco. De-

sejo que voem muito alto! Nunca  de-

sistam dos  sonhos, porque são eles 

que nos movem e nos fazem crescer! 

 BOAS FÉRIAS!! 

                 A professora: Dora Martins 
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Biblioteca Municipal da Covilhã  

“A brincar muito se aprende” 

Agricultura Biológica - plantação de alfaces 

Dia  

da Criança 

Festa Finalistas 2020-2021 
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Trabalhos desenvolvidos em maio/junho 

Geração Depositrão -Traga Pilhas 

Painel da Biodiversidade da Minha Terra 

Eco-Código, por um Mundo mais Feliz! 

O Mar Começa Aqui - pintura de sarjetas 
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Caminhada 

pela floresta 

Biblioteca Municipal da Covilhã 
“A brincar muito se aprende” 

“Alimentação Saudável e Mediterrânica”  

 

Workshop 

Proteção  

Civil 

 

 

Finalistas 

2020/21 



 

EB da Boidobra 8 

Parabéns pelo prémio  

a nível nacional! 

Festa de Finalistas 
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Brincamos com os Jogos Tradicionais ofere-

cidos pela CM da Covilhã...e dançamos ao 

som das marchas populares com a Profes-

sora Carla... 

Muitas atividades foram realizadas ao longo deste 

            final de ano!  

Assistimos ao Café Literário com a Isabel     

Minhós  Martins... 

Chegamos ao FIM ! 

Palavras para quê?  

Vemos partir os nossos 

meninos, ganham asas e 

voam para fora do nosso 

ninho em busca de um 

horizonte mais longínquo. 

Que sejam felizes e con-

cretizem todos os seus sonhos.  

“Victoria Discentium, Gloria Docentium” 

 

Elaboramos um cartaz para a Câmara Municipal da 

Covilhã em conjunto com o JI de Peraboa como 

forma de assinalar o Dia da Criança…. 

E, por FIM…. 
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Nos dias 11 e 12 de maio, a convite 
da Câmara Municipal da Covilhã, 
fomos visitar uma exposição do artis-
ta Luís da Cruz.  

A viagem de autocarro, apesar de ter 
sido curta, foi muito divertida porque 
já não viajávamos há muito tempo.  

Levámos cravos que pendurámos à 
entrada da sala de exposições, em 
fios suspensos. 

A visita à exposição foi muito interes-
sante e uma experiência para os sen-
tidos. Regressámos às nossas salas 
cheios de vontade de sermos artistas! 

No dia 1 de junho  montámos e 
pintámos as casinhas dos pás-
saros e o resto do dia foi sem-
pre a BRINCAR!  

Viva o Dia Mundial  

das Crianças! 

Em junho, fomos à Biblioteca Municipal da Covilhã, participar nas OFICI-
NAS “SER + CRIANÇA”.  Foram tardes muito divertidas, com atividades diversificadas: ouvir 
uma história musicada na sombra de uma árvore; fazer experiências; conhecer e experimentar 
jogos do tempo dos nossos avós e jogos de programação com o Scratch. 

Em julho houve muita 
brincadeira! Tivemos um 
almoço delicioso, nas 
bancadas do campo, fi-
zemos sinais de trânsito 
em materiais reciclados e 
depois treinámos as re-
gras com bicicletas e tro-
tinetas! Para recordação 
recebemos uma T-Shirt 
com as fotos dos colegas 
da turma. Para o ano cá 
nos encontramos!  
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ARTE  
Conhecer o artista  

José de Guimarães 

Estimular o gosto pela pela  

Contactar com diferentes formas de expressão artística 

Dramatização  

  de  História 

  Dia da Mãe 
 Livro “ Coração de Mãe” 

Finalista  

Pré - Escolar 

Motivar  a apreciação de obras de arte e a execução das mesmas 
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Preserva a água salgada e poupa a água doce. 

Para peixes saudáveis comer, nos ecopontos o lixo 

deves meter. 

Se a floresta queres ver, não a ponhas a arder. 

A energia podemos poupar, se aproveitarmos a força 

das ondas do mar. 

Usa a arte como mensagem  “A poluição do mar co-

meça na sarjeta“. 

No mar limpo podes nadar e a vida marinha preser-

var. 

Não deves poluir o ar, pois o poluentes são prejudici-

ais para a vida dos seres humanos, plantas e animais . 

Estar sem ruído é um bem garantido. 

 Para a energia poupar, a luz do sol deves aproveitar. 

Se a Natureza gostas de admirar, não a deves sujar. 

 Temos de cuidar dos animais que vivem na terra, no 

ar e no mar. 

Segue o eco código, cuida da terra e do mar e o plane-

ta estás a salvar. 
 

 

Para ouvires o nosso hino 

Eco-Escola, clica aqui 

A nossa horta biológica  

Eco-Escola com a missão de Preservar o Ambiente  

 Lixo 

 Não! 

  Missão Eco –Escolas…              Preservar o Planeta…              Amar o Mar...  

REUTILIZAR 

RECICLAR 

PLANTAR 

CUIDAR ,VER CRESCER 

COMER 

CUIDAR DA TERRA 

REDUZIR 

COLHER 

https://drive.google.com/file/d/1-4yO77ovKdz-fL0AJMEWFW1DZuSfAyAX/view?usp=sharing
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 Dia da  criança 

    Jogos tradicionais - Projeto  Ser Criança + -  Biblioteca Municipal 
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 Dia do Patrono “Pêro da Covilhã” 

 Eco- Escolas - Dia da Terra 

Eco-Escolas “O Mar começa aqui” 
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Os meninos do 1º ano, também, festejaram o 25 de abril e o Dia da Terra 

    No DIA da MÃE 

Em maio, junho e julho, na nossa escola aconteceu... 

Visita à exposição "Suspensão em Movimento" do artista plástico Luís da Cruz  
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E com o bom tempo, voltaram as caminhadas dos alunos e 

professores da nossa escola... 

 

A história da Carochinha 

em banda desenhada 

EB do Rodrigo 

Atividade de experiências —"Flutua ou não flutua 

Os alunos do 1º ano fizeram as experiências utilizando  

vários materiais e registaram as observações e                  

conclusões na folha de trabalho. 



17 EB do Rodrigo 

   No dia 5 de maio, celebrou-se 
o Dia Mundial da Higiene das 
Mãos e os meninos do 1º ano 
mostraram o que aprenderam. 

E eis que chegou o  

    Dia da Criança... 



18 EB do Rodrigo 

Participação nas Oficinas SER+Criança 

Trabalhos dos meninos do 2º ano 

Último dia de aulas...a diversão foi total com alunos, professores e assistentes operacionais 
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OS   FINALISTAS   COM  A   

“FIESTA AYMARA”... 
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Dia Mundial 

da  

Criança... 

                 Mãe 

 
 Mãe és bonita 

 como o sol, 

 maravilhosa 

 como a lua, 

 pacífica 

 como o mar, 

 és tão bela 

 como o luar. 

 
 Vejo-te ao longe 

 pareces uma estrela 

 e ao perto 

 uma flor. 

 
 Adoro-te 

 do fundo do coração 

 mesmo que me entristeças 

 vou amar-te sempre 

 do fundo do coração. 
Irina SA3 
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Os alunos assistiram à sessão pro-

movida pela Santa Casa da Miseri-

córdia, CLDS.4G.COVILHÃ ,  no 

âmbito do projeto  “Alimentação 

Mediterrânica”.  

Com o objetivo de sensibilizar um 

maior número de crianças para a 

adoção de padrões alimentares 

completos, saudáveis, equilibrados e 

com respeito pelo meio am-

biente atendendo ao local 

(território) e à sazonalidade.  

A Turma do 1ºano assinalou o centená-

rio do nascimento da escritora Matilde 

Rosa Araújo com a exploração do poe-

ma: “Balada das meninas friorentas”. 

 

Webinar  

”O Sol é para todos”  

- Cuidados a ter com o sol - 

Sessão dinamizada pela  

Dra. Daniela Batista da  

Farmácia Holon. 

Visita à Exposição  
“Suspensão e Movimento”  

do artista plástico  
Luís da Cruz 
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Apresentadores 

EB de Santo António 

Finalistas  4º ano 

Momentos para mais tarde recordar... 

Entrega aos alunos do 1º ano de um diploma de  “Leitor”, por terem aprendido a ler... 
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Apre-CELEBRÁMOS O DIA DO NOSSO PATRONO  - PÊRO DA COVILHÃ -  GRANDES E PEQUENINOS, 

SEPARADAMENTE, VISITÁMOS A SUA ESTÁTUA NO PELOURINHO. 

E aqui fica a nossa homenagem a quem partiu mas jamais 

será esquecida! Até um dia destes... 

WORKSHOP PROMOVIDO PELA PROTEÇÃO CIVIL 

DIA DA CRIANÇA - O MAIS BELO DIA DO ANO! 
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Apre-
 Com o final de ano à porta, temos a honra de apresentar os nossos mais novos 

finalistas!! 

APRESENTAMOS AINDA OS FINALISTAS QUE ESTÃO DE PARTIDA PARA INICIAREM UMA NOVA ETAPA  

… A CAMINHO DA PÊRO DA COVILHÃ! 

SÃO O NOSSO ORGULHO! 

OBRIGADA A TODOS VÓS! 
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Para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 

as professoras de HGP prepararam uma exposição 

com trabalhos realizados pelos alunos a partir da repre-

sentação de um dos símbolos nacionais (bandeira portu-

guesa - e bandeiras dos países  com comunidades portu-

guesas - e hino) e/ou do poeta Luís de Camões que atra-

vés d'Os Lusíadas imortalizou os feitos dos portugueses. 

https://tantoslivros.blogspot.com/2021/06/10-de-junho-dia-de-portugal-de-camoes-e.html
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         Ao longo do ano e em três fases distintas, os alunos de 5º ano participaram no 

“Concurso de Leitura”.   

         Na primeira fase foram selecionados os dois melhores leitores de cada turma. Já no 

3º período, na Biblioteca Escolar, perante um júri, foram escolhidos seis, de entre os quais 

se encontraram os alunos que melhor leram neste concurso. No dia 6 de julho, foram en-

tregues os diplomas e os prémios aos vencedores. 

          Eis os resultados: 

Concurso de leitura     5º ano 

Menções honrosas: 

João Brás, nº9, 5º3  

Kyara Santos, nº10, 5º7 

Rita Pires, nº16, 5º10 

Parabéns a todos os participantes! 

1º lugar: João Raposo, nº8, 5º8 

2º lugar: Álvaro Nicolau, nº1, 5º7 

3º lugar: Mª Leonor Lourenço, nº13, 5º1 
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No âmbito da disciplina de Português, com a  Profª Sandra 

Serrano, os alunos do 6º9 fizeram a leitura em voz alta de 

As Naus de Verde Pinho de Manuel Alegre.  

 

Este é um vídeo que tens mesmo de ver!  

Clica na imagem e embarca na viagem! 

 

 

Descobre mais sobre 

este poeta,  

Manuel Alegre!  

https://drive.google.com/file/d/1I6IJWjj6U486IZ9cP0u7o-3F-QVBvsbJ/view?usp=sharing
https://www.infopedia.pt/$manuel-alegre
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FINAL DE ANO LETIVO – MOMENTO DE PURA BELEZA  

 ALUNAS DE DANÇA DO 5.º2  

 

     No dia 8 de julho, as "Meninas" de Dança do Ensino Artístico Especializa-
do do Conservatório Regional de Música da Covilhã e a frequentarem a tur-
ma do 5.º2 do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, apresentaram três 
coreografias. 
     Uma delas resultou da articulação entre as disciplinas de Português e de 
Expressão Criativa. 
     Assim, a partir do poema “Ser Poeta” de Florbela Espanca, musicado por 
Luís Represas e que serviu de introdução à abordagem do texto Poético, foi 
lançado o desafio às meninas de dança e à Prof. Margarida Carlos para que 
criassem uma coreografia. 
    O desafio foi imediatamente aceite e o resultado final ultrapassou as ex-
pectativas. 
    A professora Lurdes Soares deixa aqui publicamente o seu agradecimento 
à Professora Margarida Carlos pela sua disponibilidade e dedicação. 

                                                                                      Prof. Lurdes Soares 

Descobre estas maravilhosas 

 coreografias! Clica aqui! 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/0bhn5zxiSaefoduAJ-7KDg
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No âmbito do “Clube de Leitura” do 5.º 3, a Ema Proença surpreendeu novamente a turma 
com a apresentação do seu livro, Os Rumplings e a Aventura dos Sabores, de Francisco Mo-
reira, ao decidir enriquecê-la com a realização desta verdadeira “Obra de Arte”! 

 

Este é um livro a descobrir!  
Tens mesmo de conhecer os Rumplings! 
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SE EU TIVESSE UM LÁPIS MÁGICO…  
  
  Se eu tivesse um lápis mágico podia mudar o 
mundo desenhando tudo aquilo que nos falta… 
  Podia acabar com a fome, com a guerra, com as 
doenças, … Tudo o que é mau acabaria, tornan-
do assim um mundo um lugar melhor. 
  Infelizmente, esse lápis mágico que poderia de-
senhar a paz, a saúde …não aparecerá nas mi-
nhas mãos! O que eu posso fazer é achar o meu 
próprio “Lápis Mágico” porque, se todos nos jun-
tarmos e cooperarmos, pouco a pouco, vamos 
“desenhando” um mundo melhor. Para que isto 
aconteça, tudo o que precisamos é de determina-
ção, vontade e despertar pessoas. Se estivermos 
a lutar por algo em que acreditamos de verdade, 
nada terá sido em vão. Sempre achei que havia 
injustiças no mundo que deviam acabar. Mas, 
também sempre pensei que eu, sendo uma crian-
ça, não podia ajudar. Mas, desde de que ouvi a 
história «O Lápis mágico de Malala», apercebi-me 
de que não tem que ser assim. Tal como ela, que 
encontrou a sua voz e defendeu os direitos das 
mulheres e aquilo em que acreditava, todos nós 
podemos fazer o mesmo.  
  Por tudo isto, tenho a certeza de que todos po-
demos encontrar o nosso próprio “Lápis Mágico”.  

  Raquel Simões, 5º1 

Se eu tivesse um lápis mágico … 
 
 …desenharia um planeta novo onde todos vivessem felizes, em harmonia com a natureza 
e com muita música.  Desenharia uma grande borracha que apagaria todas as doenças e 
vírus.  

Júlia Guise, 5º1 

Lápis Mágico  
 

Se eu tivesse um lápis mágico   
Dava asas à minha imaginação  
Pintava jogos no chão   
E jogava ao pião.  
Dizem que sou um Rui muito brincalhão.   
Com o meu lápis mágico   
Vou poder ter um cão   
Também vou desenhar   
Um balão, uma bola e um avião.   
E com as minhas coisas   
Vou viajar para o Japão.   
 

Rui Lourenço, 5º1 
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Sinto-me absolutamente …superlativo 

Boa tarde, Sr. Doutor. 

Estou com um grave problema desde manhã. Inexplicavelmente, quando utilizo adjetivos só 

consigo dizê-los no grau Superlativo Absoluto Sintético. Não sei se foi da sopa frigidíssima 

ou da nata dulcíssima que comi ao jantar…estava felicíssimo e o jantar foi agradabilíssi-

mo. Hoje, está a ser dificílimo e aborrecidíssimo comunicar. Aliás, é péssimo! Será que 

pode ajudar-me? 

Afonso Pires, 5º1 

 

       Patins 

 

      Rolam 

      Giram 

      Andam 

      Correm. 

 

      Dancei 

      Saltei 

      Corri 

      Brinquei. 

 

      Ri 

     Gritei 

     Pulei 

     Adorei! 

 

Mª Francisca Fonseca 

5.º1 

   
    Páscoa 
 
    Brincamos  
    Escondemos 
    Procuramos 
 
    Corremos 
    Rimos 
    Divertimo-nos 
 
    Rebolamos 
    Saltamos 
    Encontramos 
 
    Descascamos 
    Comemos 
    Deliciamo-nos.    
      

 MªLeonor Lourenço 
 5º1 

 

       Futebol 

 

       Fintei 

       Dificultei 

       Corri 

       Pulei 

       Subi 

       Rematei 

       Marquei 

       Ganhei.          

  

Afonso Pires 5º1     

 

     No âmbito do projeto “Passo a Passo...Escrevemos 

para Saber”,  os alunos do 5º1, com a Profª Lídia Fonse-

ca, mostraram como é possível aprender algumas matérias, 

que podem ser um bocadinho “chatinhas”, de forma bem 

divertida!  Desta vez, foi a Português. É absolutamente 

superlativo! 
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P Letra proibida 
 
Eu vou ver o mundo 
e vou contar tudo, 
vou pintar a lua 
desenhar o céu 
colorir as flores 
e tudo vou explorar 
porque um dia o mundo vou visitar. 

 

Z Letra proibida 
 
        Uma vez a passear 
        Num campo fui encontrar 
        Uma flor cor seda azul 
         Pequena e distante 
         Sozinha, mas brilhante! 
         No meu quintal 
         Havia uma igual 
         Mas esta era especial. 
 

                  Raquel Simões 5º1 

CRIATIVA-TE 
Arrisca! ESCREVE, ESCREVE, escreve, escreve… 

Não temas a Folha em Branco! 
Diverte-te! 

Ri-te com os disparates (e volta a Escrever…) 
ESCREVE à VONTADE até te sentires à vontade a Escrever!  

Começar pela 

mesma letra! 
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Estes livros, que vos são aqui oferecidos, resultam da compilação das narrativas cria-

das pelos alunos das turmas 5.º2 e 5.º 3 na disciplina de Português da professora Lurdes Soa-

res e ilustradas nas de Educação Visual e Educação Tecnológica, da Professora Brigita Mar-

tins, no âmbito do Projeto DAC, Assim: 

Depois da “Roda da Sorte” girar,  

Descobriram-se as pistas a utilizar: 

Sorteadas as pistas… mãos à obra! 

         Deu-se asas à criatividade, à imaginação, 

Tanto na escrita como na ilustração.  

Teve-se cuidado com a pontuação, 

Escreveu-se com correção!  

E os livros nasceram… dignos de publicação! 

                                                                              Prof. Lurdes Soares 

- O poder da imaginação na escrita e no desenho 

https://online.fliphtml5.com/cninq/tzox/
https://online.fliphtml5.com/cninq/gsbg/
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Com a concordância dos alunos do 5.º3, levou-se a cabo a atividade “O FEITIÇO DAS 
PALAVRAS”, indo ao encontro do objetivo principal do Projeto DAC da turma - colmatar as 
suas dificuldades no domínio da Escrita. 

Nada melhor para incutir o prazer da escrita, do que a cria-
ção de uma "História Interativa"! É muito mais engraçada uma his-
tória feita a meias do que uma história rígida, feita apenas pela 
imaginação de uma pessoa! 

Assim juntos: alunos, professora, pais, encarregados de 
educação e familiares construíram e deram vida a uma história, 
que foi iniciada entre os bancos da escola, no espaço aula, ganhou 
asas, voando além das suas quatro paredes, através da internet, 
para a construção do seu desenvolvimento e desfecho, regressan-
do ao berço para a escolha do título.  

Cada um, no aconchego da sua casa e espaço de trabalho, 
tornou-se "aprendiz de feiticeiro das palavras", imprimindo-lhe o 
seu cunho pessoal.  

Foi então feito o livro digital da história que tem por título 
“Uma Aventur@ Virtual” (escolha conjunta da turma), revista pela professora de Português 
Lurdes Soares, com ilustrações da aluna, n.º 20, Rita Silva, e com áudio da história, da respon-
sabilidade do professor de Educação Musical, Pedro Passarinha. 

                                                                                                   Profª Lurdes Soares 

  

Não podes perder esta 

fantástica história  

virtu@l. 

Clica na imagem! 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/-YgU3rxfQQyBIA20SRn3Xg
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Os alunos do 5º2 e 5º3, no âmbito do Projeto DAC, intimamente ligado ao projeto da 

Biblioteca Escolar “Passo a Passo...Escrevemos para Saber” continuaram a trabalhar! 
São aqui apresentados mais trabalhos realizados na aula de Português, mas com 

conteúdos de História e Geografia de Portugal - "DESCOBRIMENTOS".  
 
Estás curioso…  
Clica na imagem e entra na aventura...   
Folheia o livro digital… 
Presta bem atenção e aprende com diversão!!! 

Profª Lurdes Soares 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/lmolW2HxTaiSDJ-hizyeaw
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Igualdade de Género—6º10 

IGUALDADE DE GÉNERO 

= 
     Igualdade de género não significa que a mu-
lher tem mais ou menos direitos do que o ho-
mem! Igualdade de género significa que a mulher 
e o homem têm direitos iguais. 

Luiza Silva e Pietra Azevedo, 6º10 

Clica na imagem e descobre o 

que os alunos do 6º10 pensam 

sobre este tema, que foi muito 

discutido na nossa escola no 

âmbito do programa Parlamento 

dos Jovens. 

Trate todos com respeito e  

igualdade! 

https://drive.google.com/file/d/1RJJGgZcZpxVXafNGDmtC8ShXCIE0xFYf/view?usp=sharing
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Igualdade de Género—6º10 

 

As mulheres e os homens 
Têm caraterísticas semelhantes, 

Ambos têm direitos e deveres 
Os dois são importantes! 

 
As mulheres já podem votar 
Antigamente não acontecia, 
Também podem trabalhar 

Nos empregos que não podiam. 
 

Já podem conduzir e passear 
Deixou de ser uma proibição, 

A cuidar dos filhos podem ficar 
Mas hoje em dia é uma opção! 

 
Médico, engenheiro ou professor 

As mulheres também o podem ser, 
Ser doméstico sem pudor 

Os homens também podem querer! 
 

As mulheres não são seres inferiores  
Nem têm de vestir sempre avental 
Os homens não são os maiores 

Só a beber cerveja e a ler o jornal! 
 

Entre os géneros tem de haver igualdade 
Homem ou mulher? Qual o mais importante? 

Tem de existir compreensão e unidade 
Para que a harmonia e justiça sejam uma constante! 

  
                 Margarida Oliveira, nº 7 

                 Matilde Oliveira, nº 11 
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“Let’s save the planet!” - 6º1 
 

Também está nas nossas mãos defender e proteger a Terra. 
Por isso, durante o 3º período, a turma 6º1 desenvolveu este tra-
balho para nos lembrarmos que temos um papel importante na 
defesa do planeta e que há muitas formas de podermos contribuir. 

Usando o que os alunos aprenderam nas aulas de Inglês, em 
conjunto com a sua criatividade, o resultado foi este que aqui par-
tilhamos com todos. 

Profª Olga 

Clica na imagem e descobre tudo! 

https://drive.google.com/file/d/1OD0LJYkk9cWg67GKqgh8pJU-ecuNGpI-/view?usp=sharing
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Parlamento dos Jovens  

 No mês de maio, o Programa Parlamento dos Jovens ganhou fôlego e os alu-

nos envolvidos participaram em diversas atividades, tornando-se um bom exemplo de ci-

dadãos ativos. Além de participarem numa sessão na qual aprenderam os truques para 

um bom debate (Passo a Passo… Aprendemos a Debater), com o Prof. Miguel Cardoso, 

puderam também apresentar e discutir as suas propostas com convidados ilustres: o Sr. 

Deputado Nuno Fazenda, o Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Dr. Vítor Perei-

ra, e o Diretor do AEPC, Dr. Jorge Antunes.  

Teve, também, lugar a Sessão Escolar que se caracterizou por um debate anima-

do, democrático e cheio de propostas enriquecedoras. Antes das eleições, a Campanha 

Eleitoral esteve ao rubro, sempre dentro das regras! Devido à pandemia, o Ato Eleitoral 

realizou-se na modalidade de urna móvel e todos os alunos do 2º ciclo votaram! 

Apesar de todas os constrangimentos que enfrentámos neste peculiar ano, pode-

mos dizer que o Programa Parlamento dos Jovens foi um sucesso graças à participação 

empenhada de alunos e professores que souberam ultrapassar todas as dificuldades. To-

dos ganhámos  com esta experiência e esperamos que as nossas crianças, adultos futu-

ros, não esqueçam a importância da democracia e do seu papel enquanto cidadãos ati-

vos e participativos. 
Profª Elvira Rodrigues 

(Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens) 

Descobre aqui tudinho! 

https://drive.google.com/file/d/1u_MsLPvZaiJFh09dDMI3pxoH15e7zDmA/view?usp=sharing
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Parlamento dos Jovens  
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Parlamento dos Jovens  

      Em fevereiro, a equipa do programa Parlamento dos Jovens, por intermédio dos Direto-

res de Turma, passou aos alunos do 6ºano o questionário intitulado “(Des)igualdade de gé-

nero”, através do qual procurámos vislumbrar o que eles pensam sobre esta temática. Confessamos 

que os resultados não nos surpreenderam muito. Já estávamos à espera  de certas respostas, pois 

pressentíamos que há certas atitudes e certos conceitos que ainda estão “vivos” na nossa sociedade.  

     O questionário estava dividido em três grandes tópicos: Características de género, Profissões e 

Tarefas do dia a dia. De um modo geral, após a análise das respostas obtidas, constatámos que pre-

valece a associação de algumas características, profissões e tarefas a um género específico, contudo 

percebemos que há consciência de que os dois géneros podem e devem, de igual forma, ter essas 

características e desempenhar essas profissões e tarefas. Assim, reflete-se o que é visível todos os 

dias: há um discurso de igualdade entre géneros, mas, apesar da evolução a que se assistiu nos últi-

mos anos, tal ainda não acontece verdadeiramente. 

     Partilhamos aqui os dados obtidos nesses questionário e ilustramo-los com as imagens e texto de 

um livro que foi publicado em Barcelona, em 1978, e que alertava já para a desigualdade entre géne-

ros. O que nos impressionou foi perceber que, desde então, não mudou tanto assim… E já devia ter 

mudado! Preocupa-nos perceber que o livro tem uma leitura atual! 

      Descobre tudo no vídeo que fizemos! Clica na imagem!              Pensa nisto! Pense nisto! 

https://drive.google.com/file/d/1F3rkxcPJRFM8F0WtLOHPMRThwWdUJ1Gl/view?usp=sharing
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