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         Origem da palavra fevereiro 

 

     É o segundo mês do ano, pelo 

calendário gregoriano. Tem a du-

ração de 28 dias, a não ser em 

anos bissextos, em que é adicio-

nado um dia a este mês. Já existi-

ram três dias 30 de fevereiro na 

história. O nome fevereiro vem do latim februa-

rius, inspirado em Februus, deus da morte e da 

purificação na mitologia etrusca. Originariamente, 

fevereiro possuía 29 dias e 30 como ano bissexto, 

mas por exigência do Imperador César Augusto, 

de Roma, um de seus dias passou para o mês de 

agosto, para que o mesmo ficasse com 31 dias, 

semelhante a julho, mês batizado assim em ho-

menagem ao Imperador Júlio César. 

Em Fevereiro chuva, 
em agosto uva. 

Fevereiro seca as fontes ou leva as pontes. 

Quando não chove em Fevereiro, nem bom prado, 
nem bom palheiro. 

Quer no começo, quer no fundo, em Fevereiro vem o 
Entrudo. 

Quando a Candelária (dia 2) chorar, o Inverno está a 
passar. Quando a Candelária rir, o inverno está para 
vir. 

Pelo S. Matias (dia 24), noites iguais 
aos dias. 

FEVEREIRO de 2020 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

      

Através do desenvolvi-

mento destas atividades, 

as crianças tiveram a 

oportunidade de explorar 

as mudanças do  estado 

físico da água, ou seja, o 

comportamento da água, 

no seu diferente estado, 

quando esta   foi submeti-

da, ao frio ou ao  calor.  

     

A procura de respostas e explica-

ções para fenómenos que desper-

tam a curiosidade da criança confi-

gura-se como um contexto favorá-

vel ao desenvolvimento da capaci-

dade de pensar cientificamente, o 

que inclui pensar de forma crítica e 

criativa. 

     As crianças gostam naturalmente de observar e tentar interpretar fenómenos que observam 

no seu dia-a-dia, na natureza. Questionam-se  por que razão cai a chuva do céu e por que ra-

zão, também, cai a neve e até bolas de gelo… 

     O jardim de infância permitir-lhes vivenciar situações que alimentem a sua curiosidade e o 

seu interesse pela exploração do mundo que as rodeia proporcionando-lhes aprendizagens con-

cetuais, fomentando em simultâneo um sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela 

ciência.  

AS DIFERENTES MUDANÇAS DO ESTADO FÍSICO DA ÁGUA: COM O FRIO... E COM O CALOR... 

     A partir das aprendizagens 

promovidas, criamos na pintura, 

 O Ciclo da Água 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Palhaços, palhacinhos e muitas palhaçadas!!! 
Ainda o inverno... 

Dia dos afetos... 

“Carnaval trapalhão” 
desfile pelo bairro de 

Santo António…  
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EB/JI  DE SÃO SILVESTRE 

ATIVIDADES NO ESPAÇO “TECER” 

     Uma vez mais a escola Básica de S. Silvestre esteve no espaço “TECER”, a convite da CMC, 
com mais uma atividade lúdica. Desta vez, foi tempo de fazer bonecos de neve com fios de lã.  
Vejam como ficaram lindos! 

CHEGOU O CARNAVAL!...                                                                                                        
e na EB de S. Silvestre trabalhou-se muito. Miúdos e graúdos fizeram os seus disfarces para 

abrilhantar o desfile de Carnaval pelas ruas da cidade. 

CARNAVAL DENTRO E FORA DA 

ESCOLA 
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EB/JI  DE SÃO SILVESTRE 

E O GRANDE DIA CHEGOU!... 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Projeto Eco-Escolas- “A NOSSA HORTA” 

Experiências com a ÁGUA 

Trabalhámos e brincámos ao CARNAVAL 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Prémio Fundação Ilídio Pinho 

Ciência na Escola 
     Os projetos “Bungalows de insetos viajam pelo 

nosso país ” e “ Kit Cogumelos Felizardos”, desenvol-

vidos no Jardim de Infância, no passado ano letivo,  

receberam  duas Menções Honrosas, no valor de 

3.000 euros.   

Reconhecimento merecido! 

Desafio ubbu 

Construção de robots 

Desfile de 

Carnaval 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

EDUCAÇÃO PARA OS AFETOS/ EMOÇÕES…             O MEDO 

     O medo funciona como o nosso “sistema de alarme” e a sua função primordial é a nossa 

autopreservação. Tem uma função semelhante à da dor, que atua para alertar que o 

nosso organismo está a ser danificado.  

     O medo permite reconhecer o perigo ativando no 

nosso cérebro o mecanismo de “fuga ou luta”. É 

através desse mecanismo de alerta que o nosso 

organismo é ativado no sentido de cumprir uma 

dessas duas estratégias de sobrevivência. A adre-

nalina liberta-se aumentando a pressão sanguínea, 

as pupilas dilatam-se, aumenta a sudorese para 

manter a temperatura... Aiiiiiii!  

As crianças inseguras e com pouca autoestima desenvolvem mais 

frequentemente fobias.  
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     Para assinalar o Dia da Internet Segura, 11 de fevereiro, decorreram entre 10 e 20 deste 

mês, sessões de sensibilização, orientadas pelos alunos da Escola Secundária Frei Heitor Pin-

to. Nestas aulas aprendemos que não devemos estar muito tempo atrás dos ecrãs e que deve-

mos respeitar as indicações da faixa etária dos jogos. No final fomos para a sala TIC, com jo-

gos para a nossa idade!  

    Na semana de 17 a 21 de fevereiro, estiveram expostos no 

polivalente, os desenhos dos alunos da Escola Secundária 

Campos Melo, candidatos ao nosso Mural Rodrigo – Escola 

Guardiã. Eram 16 trabalhos e não foi fácil votar no melhor 

porque eram todos muito bons! Parabéns aos artistas! 

     No dia 19 de fevereiro, esteve 

na nossa escola o planetário “A 

nossa casa é um planeta” com o 

patrocínio da RESIESTRELA. 

     Foi divertido ver cinema numa 

cúpula e recordar a regra dos 

3Rs. 

      
     E FINALMENTE chegou o Carnaval! Com o tema do Rodrigo– Escola- Guardiã, no dia 21 de 
manhã, desfilámos pelas ruas, cheios de orgulho nos fatos que os nossos Pais/Encarregados 
de Educação criaram connosco. Até tivemos direito à Gazeta da Bolota! No período da tarde 

dançámos à nossa moda e foi só brincadeira. Viva o CARNAVAL! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

     Brincámos ao Carnaval ! 

                                                        

 

Dia Internet Seguara 
 
     Com o apoio da  Escola 
Segura– PSP - abordámos 
os perigos da  Internet. 
  
 
        . 

Projeto UBBU—Academia de Código Júnior 

     Os alunos da turma  Pêro 3 , continuam animados no projeto UBBU e já vão na aula nº 23. 

     Os alunos da turma Pêro 4 ,também continuam animados. Estão de parabéns.  

     Concluíram com sucesso o nível I  e já frequentam o nível II deste projeto. 

Projeto: ” Ler é Altamente” 

     Participámos numa dramatização do livro: “ Amor É “ ,dinamizada pelas Professoras Isabel 
Teófilo, Ana Paula Silva e Maria Cardoso. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

Carnaval em Articulação com o 1º  ciclo / Lar de Idosos / Comunidade  
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

Samba, Samba, Samba em Peraboa... 

Carnaval 2020, EB1 Mª Amália Vasconcelos, JI Peraboa e Lar Divino Espírito Santo  
em alegre convívio  geracional. 



Nº 73 

          Página 13 

ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

 No Corso de  Carnaval  -  Alunos devidamente “engalanados” para  a FESTA. 

Coronavírus 
Como nos proteger Professores ensinam-nos como LAVAR AS MÃOS. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

AS NOSSAS EMOÇÕES 

AMIZADE 

ALEGRIA 

SOPRAR OS MEDOS 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Em fevereiro aconteceu 



JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO Nº 73 
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       Os nossos disfarces de Carnaval foram feitos em colaboração com os nossos pais.  

                “O Planeta está assim, precisa de todos nós. “ 

    O nosso corso de Carnaval! 

Há poluição! 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

E assim celebrámos o CARNAVAL!... 
 

 
 

Diz Não Ao Bullyng 
     Os agentes da GNR da Escola Segura mais uma vez vieram à nossa escola fazer uma sessão de 
sensibilização intitulada “Diz NÂO ao bullying.  

Celebrámos o Dia da Amizade - “O amor está no ar” 
 

 
 
 

     Com o objetivo de estimular a amizade, 
para comemorar o Dia de S. Valentim, os 
alunos da turma RE2B, com corações cons-
truíram balões de ar quente. Juntos escre-
veram nos corações sentimentos e qualida-
des necessárias ao ser humano para poder 
criar laços de amizade pois os afetos são 
muito importantes para o bem-estar emocio-
nal de todos nós!  

Projeto “A lancheira saudável” 
 

Fizemos um desfile e um concurso de disfarces alusivos  à sustentabilidade. 
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Com o objetivo de incentivar o 

gosto pela leitura, numa altura em que a tecnologia parece 

distanciar os alunos do hábito de ler, este projeto, dinami-

zado pelas professoras Ana Silva, Isabel Teófilo e Maria 

Cardoso, aproveitando a proximidade do Dia de S. Valen-

tim, levou os alunos do 4º ano a refletir sobre o tema dos 

afetos: “Amor” e “Amizade”. Para isso, esta equipa de tra-

balho preparou a leitura dramatizada da obra “O que é o 

amor?” de Davide Cali e Anna Laura Cantone, cuja apre-

sentação aconteceu no auditório da escola sede, nos dias 7 

e 12 de fevereiro. 

O feedback dos alunos e 

dos respetivos professo-

res foi bastante positivo e 

servirá, com certeza, de 

motivação para outras ini-

ciativas como esta. 

Gostaríamos, então, de agradecer a estes professores 

que, deixando-se contagiar pelo Cupido, Deus do Amor (na 

mitologia romana), decidiram aprofundar o tema desta refle-

xão com os seus alunos, os quais realizaram trabalhos mara-

vilhosos inspirados nesta apresentação, tentando definir este 

sentimento universal que é o AMOR. 

 

                     

 

 
 
 
 
 
 
                              

 

          E já agora… Vale a pena dizer… 
                       

                        A equipa dinamizadora 
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DIA DOS AFETOS – 14TH FEBRUARY  
 

     Tendo como o objetivo sensibilizar para a importância dos afetos, da 

partilha e da demonstração de sentimentos,  foi 

organizada, para a comunidade escolar da Escola 

Pêro da Covilhã, uma exposição com trabalhos 

elaborados pelos alunos, no polivalente da escola. 

     Para alem disso, o 5º5 realizou um vídeo intitu-

lado “O Amor É”, no qual tentaram definir esse 

maravilhoso sentimento; ofereceu a alunos, de 

outras turmas, um coração com mensagens de 

amizade e presenteou os   membros da Direção 

da escola com um postal alusivo ao dia; ainda, brindou com “corações docinhos” os professores 

e funcionários, durante o intervalo, como agradecimento pelo carinho com que, diariamente, 

são acolhidos na escola. 

           . 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

        A Professora 

 Ana Paula Silva  

Andamos na Pêro da Covilhã      

  Que é muito divertida 

Gostamos desta escola 

Pois é-nos muito querida 
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DIA MUNDIAL DA LEITURA EM VOZ ALTA 

O Dia Mundial da Leitura em Voz Alta / World Reading Aloud Day é uma iniciati-

va criada pela LitWorld (em Português, Mundo Iluminado), uma organização sem fins lucrati-

vos que tem como objetivo permitir aos jovens de todo o mundo um maior contacto com a 

leitura, a escrita e a narrativa. 

A Litworld foi fundada em 2007, depois de Pam Allyn, uma escritora americana, especi-

alista em literatura, ter visitado Kibera, uma área de extrema pobreza, no Quénia. Lá, consta-

tou o desejo urgente que as crianças tinham de ler, escrever e partilhar as suas histórias e os 

obstáculos com que se deparavam para o fazer. 

Inspirada por esta visita, a escritora regressa a Nova Iorque e mobiliza um grupo de 

amigos para se juntar a ela na criação de um movimento que assenta na crença de que a al-

fabetização é um direito fundamental de todos os seres humanos e não apenas de alguns. 

Em 2010 a Litworld fundou o World Read Aloud Day. Neste dia, a nível global, chama-

se a atenção para a importância de ler em voz alta, de partilhar histórias e da necessidade de 

encarar a alfabetização como um direito humano. 

Este dia é comemorado no dia 1 de fevereiro em grande parte do mundo. 

Em 2019, o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta foi comemorado por milhões de pesso-

as em mais de 170 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                          Professora Isabel Teófilo  

 

 

“People would stand in line for days and pay hundreds of dollars if there 
were a pill that could do everything for a child that reading aloud does. It 
expands their interest in books, vocabulary, comprehension, grammar, and 
attention span. Simply put, it’s a free oral vaccine for literacy.”  
                                                                             Jim Trelease 
 

(As pessoas ficariam dias e dias numa fila e pagariam centenas de dólares se houvesse um 
comprimido que pudesse fazer por uma criança, tudo o que a leitura em voz alta faz. Ela 
desenvolve o interesse por livros, expande o vocabulário, melhora a compreensão, a gra-
mática e aumenta o tempo de atenção. 

http://www.litworld.org/wrad/
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 M OTIVAÇ ÃO/CONCURSO LITER ÁR IO  

       O Instituto Portu-
guês do Desporto e Ju-
ventude, IP (IPDJ), atra-
vés do Plano Nacional 
de Ética no Desporto 
(PNED), com o apoio do 
Jornal Desportivo A Bo-
la, a Direção Geral da 

Educação/Desporto Escolar, a Direção
- Geral de Reinserção e Serviços Pri-
sionais (DGRSP), a Fundação do Des-
porto (FD), a Direção Regional do 
Desporto dos Açores e a Secretaria 
Regional da Educação do Governo 
Regional da Madeira instituíram a VIII 
edição do Concurso Literário “A Ética 
na Vida e no Desporto”. 
   Com o intuito de motivar a participa-
ção dos reclusos deste EP, realizou-
se no dia 30 de janeiro, uma Sessão 
de Motivação/Informação sobre o te-
ma deste Concurso, com a presença 
do Professor Miguel Cardoso, que fa-
lou e elucidou os participantes sobre o 
tema da “Ética na Vida e no Despor-
to” e motivou os reclusos, a participar 
nesta iniciativa literária. 

COMEMOR AÇÕES 

DIA M UNDIAL LU TA CONTR A O  C ANCRO  

     Para comemorar o Dia  
de S. Valentim/ Dia dos 
Namorados, realizou-se 
nesta instituição um Con-
curso de Expressão Escrita 
intitulado “O Amor é...” diri-
gido a toda a Comunidade 
Prisional.  
     Os 10 trabalhos concor-
rentes foram avaliados pela 
escritora Dr.ª Teresa Reis  
e pela Dr.ª Isabel Mineiro 
da Associação Mutualista, 
que selecionaram os 3 me-
lhores textos.                Os 
textos premiados e os seus 
autores foram divulgados no 
dia 13 de fevereiro, dia em 
que se realizaram as Come-
morações do “Dia de S. 
Valentim”, com a presença 
dos elementos do júri. 

     Integrada nas 
Comemorações 
do Dia Mundial da 
Luta Contra o 
Cancro, realizou-
se uma Sessão 
de Educação para 
a Saúde, em par-
ceria com a Mutu-

alista Covilhanense, intitulada 
“Cancro e Prevenção primária”. 
     Esta atividade foi da responsabili-
dade da Liga Portuguesa da Luta 
Contra o Cancro / Núcleo Regional do 
Centro e contou com a presença da 
Dr.ª Carolina Gonçalves, Psicóloga e 
da Dr.ª Adriana Teixeira, Médica He-
matologista. 
     Carolina Gonçalves iniciou a Ses-
são com a apresentação da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro,. 
     Adriana Teixeira falou do que é o 
cancro, como aparece, fatores de ris-
co e como se pode prevenir. 

CONCURSO  
DIA DE S .  VALENTIM  

     Em parceria com a Mutua-
lista Covilhanense comemorou
-se nesta comunidade, o Dia 
de S. Valentim com a realiza-
ção de uma tarde cultural, que 
iniciou com a atuação do  Duo 
Miosótis que interpretou vários 
temas dedicados ao Amor.  
     Seguiu-se a apresentação 
dos participantes do Concurso 
de Expressão Escrita “O Amor 
é...” e anunciaram-se os ven-
cedores do Concurso. 
     Teresa Reis  e Isabel Minei-
ro, júris do concurso, entrega-
ram os prémios aos vencedo-
res, que leram os seus textos  
a todos os presentes.  

C ARNAVAL  

 O Carnaval foi comemora-
do nesta Comunidade Prisi-
onal  com a realização de 
uma Tarde Cultural, que 
iniciou com uma palestra 
intitulada “ Da Lupercália 
até ao Carnaval”  com a 
presença de Celeste Rapo-
so que falou sobre a ori-
gem, significado e tradições 
do Carnaval em Portugal e 
no Mundo. Seguiu-se um 
Desfile de Mascarados, 
com a presença de "Cristina 
Ferreira"( António Coelho 
do Agrupamento de Escolas 
Pêro da Covilhã) que entre-
vistou a Diretora e  a Pro-
fessora do EP e a atuação 
de "Bonga", "Quim Barrei-
ros" e " Amália Rodrigues" 
que arrasaram com a sua 
magnifica atuação. Uma 
tarde de cultura e muita di-
versão!!! 
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Parlamento dos Jovens 

      

     No âmbito do Programa Parla-

mento dos Jovens, no qual os alunos 

do 6º ano estão a participar, dia 19 

de fevereiro, a aluna Leonor Rabas-

quinho, da turma 8 do 6º ano 

(acompanhada pelas professoras 

responsáveis pelo Programa), partici-

pou na reunião que decorreu no Insti-

tuto Português da Juventude de Cas-

telo Branco. Esta reunião serviu para 

eleger os membros constituintes da 

Mesa da Sessão Distrital, que irá ter 

lugar no próximo dia 9 de março de 

2020 em Proença-a-Nova. 

     A Leonor teve uma excelente par-

ticipação, defrontou colegas que fre-

quentam o 9º ano de escolaridade 

em Escolas que já participam no Pro-

grama do Parlamento dos Jovens há 

vários anos. 

     Parabéns Leonor, representaste 

muito bem o nosso Agrupamento  
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

Passo a Passo...no Saber  
com Francisco Moreira 

 
      
 
 
 
 
 
     No dia 28 de fevereiro, o escritor Francisco Moreira esteve à conversa 
com os alunos do 4ºano da Escola Básica Pêro da Covilhã a propósito da 
coleção de livros Os Rumplings. A sessão foi muito interativa e os nossos 
alunos participaram entusiasticamente! 
 

       CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 
2019-2010—FASE MUNICIPAL 

     Na fase Municipal do Concurso Nacional de Lei-

tura, participaram os seguintes alunos: 

-  do 1º Ciclo: Jorge Mafra (Peraboa), Simão Cae-

tano  (Ferro), Duarte  Caetano (Boidobra), Beatriz  

Santos (A Lã e a Neve), Alexandre Marques (Santo 

António), Tiago Mendes (Refúgio), Beatriz Ferreira 

(Pêro 4)  Carolina Ferreira (Rodrigo); 

- do 2º Ciclo: Constança Quaresma e João Martins 

do 6º1. 

    Os alunos Carolina Ferreira   e Duarte Caetano do 

1ºciclo e a aluna Constança Quaresma do 2º, irão re-

presentar o nosso Agrupamento na Fase Intermunici-

pal, a realizar dia 30 de abril em Figueira de       

Castelo Rodrigo. 

     PARABÉNS aos nossos alunos e a 

todos os professores que, direta ou indire-

tamente, contribuíram para uma boa pres-

tação dos nossos concorrentes. Os alu-

nos dignificaram, uma vez mais, o nosso 

Agrupamento.  

 2ºciclo 1ºciclo 

Livros a ler para a próxima fase: 

SEMANA DOS  
AFETOS 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

CASA DO PESSOAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

Reviver e preservar tradições 
Matança do porco 

 

     Dando cumprimento a um dos propósitos da Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas 

Pêro da Covilhã,  mais uma vez, os seus Órgãos Sociais, promoveram a tradicional “Matança 

do porco”. 

     Esta iniciativa contou com a presença de cerca de noventa participantes que degustaram 

aperitivos regionais, seguidos de um almoço muito bem confecionado cujos ingredientes não 

poderiam deixar de ser diversas partes do “bichano”  . 

     De forma a promover o convívio  e despertar para a vida saudável em plena harmonia com 

a natureza, desta vez, o local escolhido foi a  “Pousada da Juventude da Serra da Estrela”. 

     Embora as condições meteorológicas não tenham sido as mais agradáveis, a boa disposi-

ção e o saudável convívio, foi uma constante ao longo de todo o dia.  A atuação do Grupo de 

Cantares de Música Popular Estrela da Pousadinha animou  o almoço e a tarde onde ainda foi 

possível  praticar “Jogos Tradicionais” e realizar “Test-drive” com excelentes automóveis da 

marca Mercedes. 

     Parabéns à organização pela iniciativa e excelente actividade que a todos agradou. 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

