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                             Nº 50 ACONTECEU NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO…DESCOBERTAS 



Página 3 ACONTECEU NA EB DE  SANTO ANTÓNIO… 

Os alunos do 3º e 4º ano assistiram a uma pales-
tra, dinamizada pela Dra. Dina da farmácia de S. 
João, sobre a importância da reciclagem dos me-
dicamentos fora de prazo ( embalagens, bulas e 
blisters). 

Coelhos, pintainhos, ovos, cestas... trabalhos de 

expressão plástica elaborados pelas turmas na altu-

ra da Páscoa.                          

Ainda primavera... 

   
 
 
 
 

Mural com trabalhos subordinados ao tema: 
“ 25 de Abril sempre…” 
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                             Nº 50 NO JI RODRIGO FOI TEMPO DE... 

 … Matemática... 

 … de Páscoa... 

 … de Dia da Liberdade... 



Página 5 
ACONTECEU NA EB DO RODRIGO... 

O 25 DE ABRIL NA ESCOLA DO RODRIGO 
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                             Nº 50 
ACONTECEU NO JI DO REFÚGIO... 

Proporcionou a visita ao Museu   do artista português – Manuel 
Cargaleiro. Foi uma oportunidade de as crianças observarem, ex-
plorarem e criarem interesse por diferentes manifestações artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na sala  pudemos rever  as obras de arte e utilizá-las  para  recriar as 
nossas produções, dialogar em grupo sobre elas, decorar os nossos 
coelhos da Páscoa. 

       A nossa visita de Estudo a Castelo Branco 

Também visitámos  o Museu da Seda. 

Como Eco Alunos também gostámos de conhecer a Escola  Supe-
rior agrícola e almoçar lá. 

    25 de abril 

 Postal 

Símbolo da Primavera  



Página 7 EM MARÇO E ABRIL, NA ESCOLA EB DO REFÚGIO ACONTECEU... 

 A Páscoa 
Fizemos muitos trabalhos 
sobre a Páscoa e comemos 
chocolates. 

Conhecer a Flauta 
A turma do 3º ano recebeu um profes-
sor de música do Conservatório, des-
ta vez de Flauta! e ouvimos algumas 
músicas muito bem tocadas pelo Se-
nhor Professor. Obrigada! 

Cravos de Abril 
Relembrámos o 25 de Abril 
com cravos que irão preencher 
um painel na nossa escola. 

Visita de Estudo 
Ainda em março, fizemos uma visita de Estudo ao Museu Cargaleiro e ao Museu da Seda em Caste-

lo Branco. Aprendemos muito e depois fizemos os nossos trabalhos. 
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                             Nº 50 

NO JI DE S. SILVESTRE... 

ACONTECEU … 
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ACONTECEU NA EB S. SILVESTRE... 

   A NOSSA ESCOLA ESTÁ MAIS BONITA 
A APEE reuniu esforços, vontade e dedicação de melhorar o aspeto visual desta segunda casa dos 
seus filhos. O dia começou com boa disposição e muita vontade de trabalhar.  
Arregaçaram-se mangas e deu-se início ao verdadeiro desafio. Pintaram-se paredes, vasos, muros, 
bancos e avivaram-se as cores de jogos sumidos no chão, gastos pelos pezinhos de quem tanto brin-
cou. Mas a obra só acabaria quando as paredes brancas, os muros verdes e os vasos e bancos multi-
colores estivessem animados. Bonecos, flores, números, letras e outras animações nasceram em ca-
da local. Todas feitas com muito carinho e dedicação são retrato de grande empenho e dedicação por 
uma causa educativa e pedagógica.  
Para além do enorme esforço daqueles que participaram diretamente nesta obra, também queremos 
agradecer à Junta de Freguesia e M. Xavier que contribuíram com ajuda financeira e tintas, respetiva-
mente tornando a nossa escola um lugar mais convidativo e alegre.  
Aos pais, queremos dar um agradecimento muito especial por nos terem embelezado a escola.  
O nosso enorme BEM HAJA! 
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                             Nº 50 EM ABRIL ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE... 

Semana da Leitura 
 No dia 4 de abril, os alunos do 1º ciclo 

e Pré-escola tiveram a oportunidade de 

se encontrarem com a escritora Isabel 

Zambujal que se deslocou à escola. A 

sessão foi muito animada, com a partici-

pação de todos nós. Questionámos a 

escritora sobre algumas obras lidas e 

exploradas nas aulas. 

Apresentação de traba-

lhos aos pais 

No último dia do 2º perío-

do, declamámos poemas 

e lengalengas, lemos tex-

tos e representámos pe-

quenas peças de teatro. 

Os trabalhos apresenta-

dos foram  escritos por 

nós, ao longo destes me-

ses e os pais foram con-

vidados para apreciarem 

o que temos feito. 

Sistema Solar  
Trabalhos 4º ano 
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EM ABRIL ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE... 

 Dia Internacional da Terra 
 

O dia 22 de abril é muito importante para todos 

nós. Este dia tem como objetivo consciencializar 

os habitantes do planeta Terra para a  importân-

cia e necessidade da conservação dos recursos 

naturais do mundo.  

Na nossa escola realizaram-se muitas atividades 

que foram divulgadas no «Global Action Days» 

escrita e distribuição de mensagens, trabalhos 

na horta biológica e uma ação de sensibilização 

sobre a prevenção de incêndios, realizada pelo 

Técnico da Proteção Civil, Sr. André Morais. 

Rega dos carvalhos, teixos e medronheiros 
O Piquete de Rega entrou em ação e foi alimentar as pequenas 

árvores plantadas no Dia Internacional da Floresta. 

Hospital de Faz de Conta 
No dia 31 de março participá-

mos nas atividades do Hospital 

de Faz de Conta. 
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                             Nº 50 ACONTECEU NO JI DA BOIDOBRA... 

Para a mãe, com amor! 
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ACONTECEU NA EB DA BOIDOBRA... 

Em abril aconteceu Trabalhos de Páscoa 

Dia da Liberdade 
     25 de abril 

A horta 

Ação sobre apicultura 



Página 14 
                             Nº 50 ACONTECEU NO JI DE PERABOA... 

Aproveitando a Primavera ... 

Mais uma vez e como todos os meses, gostamos de fazer 
uma visita aos idosos do centro Social de Peraboa. Pelo 

caminho encontrámos uma fantástica horta que os idosos 
cultivam com muito amor e carinho. Decidimos tirar uma 

fotografia com este maravilhoso espantalho feito por eles. 

No dia 30 de março marcámos presença em mais um evento realizado pelos alunos de medicina da 
UBI. É um evento muito importante pois ajuda as nossas crianças a perderem o medo dos hospitais e 
dos médicos. Eles adoraram e divertiram-se imenso. 

A Páscoa chegou e com ela 
chegaram as amêndoas e os 
deliciosos ovos da Páscoa. 
Saímos à rua para procurar  a 
agradável surpresa que o coe-
lhinho da Páscoa deixou para 
nós. E já cheios de energia fo-
mos pintar os ovos verdadeiros. 

Pintura  dos ovos 

Depois da caça aos ovos a feli-
cidade das nossas crianças. 
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ACONTECEU NA EB PÊRO DA COVILHÃ—4º ANOS  

                                         Páscoa 

E assim celebramos a Páscoa…. 

 

 

 

 

 

 

No último dia de aulas fomos ao cinema, no Serra Shopping, ver o 

filme “Smurfs: A aldeia perdida”. 

Foi fantástico!... 

25 de abril 

Trabalhos realizados na sala de aula 
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                             Nº 50 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ... 

  “ A Lenda das Gotas de Água”, foi a peça de teatro, representada 
à comunidade prisional, no Dia Mundial do Teatro. pelo Grupo Entro-
pia do Clube de Teatro da Escola Secundária Campos Melo, orienta-
do pela professora Paula Ribeiro Rocha. 

 COMEMORAÇÕES  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  Para comemorar o Dia Mundial da Saúde realizou-se para a comunidade 
prisional, uma Sessão de Promoção da Saúde, integrada no Projeto de Vo-
luntariado da Delegação da Cruz Vermelha da Covilhã intitulada “Higiene 
e Cuidados Básicos de Saúde”. 
   Esta sessão foi da responsabilidade das Enfermeiras do Centro de Saú-
de da Covilhã, Clementina Dias e Fátima Gomes e das alunas do 4º ano do 
Curso de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Castelo Branco, 
Sofia Brito e Mariana Gomes. 
 As técnicas de saúde começaram por falar da alimentação saudável, dos 
benefícios do exercício físico e da importância do sono e do repouso. 
  A higiene foi outros dos pontos importantes desta sessão, salientando as 
estratégias e metodologias para fazer uma adequada higiene do corpo, 
rosto, cabelo, oral, mãos, pés, unhas e intima. 

 DIA M UNDIAL  DO TE ATR O“ A LEND A DAS GOTAS DE  ÁGU A ”  

  Adélia Minei-
ro, foi a orado-
ra convidada 
para realizar 
uma sessão de 
informação so-
bre o 25 de 
abril “ O Cravo 

da Liberdade”, integrada nas 
comemorações desta data 
histórica de Portugal. 
 A professora historiadora fa-
lou dos acontecimentos histó-
ricos, da sociedade, das figu-
ras relevantes antes do 25 de 
abril de 1974, relatando em 
simultâneo as ocorrências 
pessoais e  locais  do Tor-
tosendo, nessa época. 
  Des-
creveu 
os fac-
tos do 
Dia 25 
de abril 
de 1974, 
nomean-
do os seus intervenientes, 
símbolos e mudanças políti-
cas e sociais.   

 DIA M UNDIAL  D A SAÚDE ”HIGIENE  E  CUIDADOS B ÁSICOS DE  SAÚDE  

 DIA 2 5 DE  ABRIL  

 ASSINATUR A DE  PROTOCOLO —  DGRSP E  CHCB 

A Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, na pessoa do 
Diretor Geral, Dr. Celso Manata e o 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, 
na pessoa do Presidente do Conse-
lho de Administração, Dr. João Cas-
teleiro, assinaram no dia 7 de abril,  
na Quinta de S. Miguel, um protoco-
lo / compromisso de colaboração, 
com o objetivo do Centro Hospitalar 
da Cova da Beira prestar assistência médica em consulta externa na 
especialidade de Estomatologia, aos reclusos do Estabelecimento Prisi-
onal da Covilhã.  
  Na cerimónia participaram representantes de várias entidades, funcio-
nários e  órgãos da Comunicação Social. 

  No final da assinatura do protocolo foi servido um porto de honra a 
todos os participantes deste evento. 

 Decorreu na interrupção letiva da Pás-
coa, um Torneio Interno de Futsal, no 
qual se inscreveram 4 equipas, Cane-
las, Matrecos, Caneladas e Cabeci-
lhas, num total de 20 jogadores  
  Após a empenhada disputa das equi-
pas, saiu vencedora deste Torneio, a 
equipa dos Canelas.  

 TORNEIO DE  PÁSCOA DE  FUTS AL  
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Biblioteca escolar 

    Na Biblioteca Es-
colar, os alunos dos 
JI/EB de S. Silvestre, 
S. António e  Rodri-
go tiveram/terão 
oportunidade de ou-
vir “O Cuquedo”, de 
Clara Cunha, uma 
lengalenga muito 

original e divertida.  
   Na selva assistia-se a uma debanda-
da de animais: as zebras, os hipopóta-
mos, os elefantes, as girafas e outros 
bichos corriam de lá para cá e de cá 
para lá. E porque seria? É que o Cu-
quedo andava à solta por aquelas ban-
das. 
   E o que é o Cuquedo, perguntam vo-
cês? Será um animal feroz, um pássa-
ro, que bicho será? Que coisa será? 
Nada como ler o livro para descobrir.  
   Aqui ficam alguns Cuquedos imagina-
dos pelos alunos. 
 

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR 

  

 

 A 23 de abril comemora-se o Dia Mundial 

do Livro e dos Direitos de Autor, desde 1996 e 

por decisão da UNESCO. 

 Os livros são um importante meio de trans-

missão de cultura e informação, assim como um 

elemento fundamental no processo educativo. 

 Esta data tem como objetivo incentivar há-

bitos de leitura, reconhecer a importância e a utili-

dade dos livros. 

 Trata-se de uma data simbólica para a lite-

ratura, já que, neste dia faleceram importantes 

escritores como Cervantes e Shakespeare. 
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      Na tarde do dia 4 de abril, último dia de aulas do 2º período, teve 

lugar na nossa escola, uma atividade de Inglês que envolveu alunos e 

professores de 5º e 6º ano. 

5th Form 

 

1st Place – “The Incredibles” : 5º1 

2ndPlace – “Pancool” – 5º2 

3rdPlace – “The Stars” – 5º8 

**** 

4thPlace – “The Kings” – 5º7 
5thPlace – “Smart Pancakes” – 5º5 

6thPlace – “The Champions” – 5º6 
7thPlace – “The Best” – 5º3 
8thPlace – “The Best Monsters” – 5º4 
 

       Equipas de todas as turmas, acompanhadas por um dos seus professores, fizeram um percurso 

estabelecido, indo, em cada posto, resolver uma atividade de Inglês e “toss a pancake”. Percorrendo 

várias salas, cada equipa teve que mostrar as suas capacidades ao nível das várias  competências da 

Língua Inglesa trabalhadas nas aulas   e mostrar a sua habilidade para a  tarefa ligada à atividade, 

colecionando pontos registados no seu “passaporte”. Foi uma tarde muito divertida e todos se diverti-

ram bastante. 

6th Form 
 

1st Place – “Pancakes’ Legend” – 6º7 

2ndPlace – “Smart Team” – 6º9 

3rdPlace – “Skulz” – 6º8  

**** 

4th Place – “Pancakes on fire” – 6º6 

 5thPlace – “Musicakes” – 6º1 

  6thPlace – “Flying Pancakes” – 6º5  

  7thPlace – “Crazy Pancakes” – 6º3  
 8thPlace – “Five Fantastic Friends” – 6º2  
 9thPlace – “Funny Pancakes” – 6º4 

        O empenho foi grande e todos representaram dignamente as sua turmas.  

         Mas como os pontos também contam, eis os resultados: 

Parabéns a todos os participantes!!!! 

ACONTECEU NO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
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PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

 
Desafio:  - Com estas 4 letras OASC, descobre oito palavras. 
   - Usando todas as palavras encontradas, vamos escrever um texto com 77 palavras. 

Escrita criativa 

 Depois de venderem os agriões, o Pedro e o Nicolau foram ver de árvores ocas para es-
conderem o seu tesouro, não fosse o caso de ser encontrado. Mas o saco estava rasgado; era 
preciso que alguém o cosa! 
 No dia seguinte foi a desilusão: o terreno estava um caos! Nada de agriões, só lixo. Até 
encontraram uma soca perdida. 
 - Que asco! Que enjoo! Preciso de beber algo! – suspirou Pedro. 
 Chegado a casa, pediu: 
 - Mãe, coas um chá? 

Bárbara Moreno, 6º7 
Filipe Tomás, 6º2 

               Após a leitura da obra “Pedro Alecrim”, numa aula de apoio de Português, resultou este 

texto conjunto: 

Parabéns a todos os participantes!!!! 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

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

 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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RECORDAR ABRIL 
No dia 21 de abril a Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, orga-
nizou mais um evento cultural com o intuito de pensar e recordar os ideais do 25 de abril. 
Estiveram presentes como palestrantes a Professora Doutora Graça Sardinha, o empresá-
rio José António Pinho e o dirigente sindical Luís Garra. O debate foi moderado pelas jor-
nalistas Patrícia Figueiredo de SIC e Ana Eugénia da Gazeta da Guarda. Neste momento 
cultural não podia faltar a música e as canções de intervenção interpretadas por Isabel Bi-
cho, Rita Bernardo, António Fernandes e Tó Duarte. 
Mais uma vez, esta associação promoveu uma atividade cultural de interesse cívico. 

casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

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

