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À DESCOBERTA DOS SONS... 

   
     As competências comunicativas vão-se estruturando em função dos contactos, interações e 

experiências vivenciadas nos diversos contextos de vida da criança.  

     A consciência fonológica refere-se à capacidade para identificar e manipular elementos so-

noros de tamanhos diferenciados, que integram as palavras. Esta consciência vai-se desenvol-

vendo, permitindo à criança uma capacidade crescente para a manipulação de elementos fo-

nológicos cada vez mais pequenos.  

     Conhecendo esta evolução, os educadores poderão ir fazendo propostas que impliquem 

diferentes processos e níveis de análise, progressivamente mais exigentes, de modo a facilitar 

estas aprendizagens. Foi neste contexto que se proporcionaram jogos com o objetivo de pro-

mover o desenvolvimento da linguagem oral e abordagem à escrita. 
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Navegar na net... 
Para celebrar o Dia da 
Internet mais Segura e 
aprender a navegar 
sem risco, os alunos do 
3º Ano ouviram as indi-
cações de segurança 
do Sr. João Fernandes 
da Escola Segura da 
PSP. 

Aprender é divertido e...saboroso! 

Em fevereiro, fizemos bolos de chocolate para 

aprendermos os textos instrucionais e as fra-

ções. Disfarçamo-nos em valentes cozinheiros, 

com barretes e aventais, e fizemos tudo na sala, 

com a ajuda da Professora. As frações ficaram 

deliciosas e não sobrou nenhuma! 

 

E depois chegou o CARNAVAL! 

No dia 9, à tarde, a Associação de Pais 

ofereceu um espetáculo de palhaços e a 

tarde passou entre as gargalhadas e o 

convívio dos mascarados. 
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ASSIM FOI O CARNAVAL NO JI DE S. SILVESTRE 

É  Carnaval … 
… comemorámos o carnaval com muita alegria, folia e diversão 
desfilando pelas ruas da cidade. 
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   NESTE MÊS DE FEVEREIRO DIVERTIMO-NOS NO CARNAVAL DA NEVE. 
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       Projeto Heróis da fruta  

     Fizemos o hino dos Heróis  da fruta  com a ajuda da docente Catarina, professora de Educa-
ção musical do Agrupamento. 

Lá lá lá         2x 
             I 
Sou um herói da fruta 
Não me vou esquecer                  
Para crescer saudável 
Boa fruta vou comer 

     Refrão 
O  i  o  ai 
Super poderes  quero ter                 
O  i  o  ai 
Fruta e legumes  
eu vou comer 

               II 
 
Uma ,duas três frutas  
Ao longo do dia vou comer   
Para ter vitaminas  
E um verdadeiro herói  

                     III 
Dentro da minha lancheira 
Uma fruta vou meter                             
Para levar para a escola  
e ao meu lanche comer 
         
             Refrão Base musical – Oh! Oliveira da Serra 

Reviver tradições ……..Corso de Carnaval …….Tema  ”A ÁGUA “ 
Como ECO ALUNOS fomos disfarçados de peixinhos que precisam de um Mar limpo. 

 

Alguns registos e ilustrações de canções, poesias . 
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  Ribeira da Água Alta 
   Na terça-feira, dia 30 de janeiro, assistimos a uma palestra sobre a história da Ribeira da 
Água Alta, dinamizada pelo senhor Simões, habitante local e diretor do Rancho Folclórico do 
Refúgio.  

    Os painéis da nossa 
Escola também ficaram 
todos bonitos com pa-
lhaços coloridos e moti-
vos de inverno. 

  Dia da Internet Segura 
   No âmbito das Comemorações do Dia da Internet Segura, no dia 5 de fevereiro, participá-
mos numa sessão, promovida pela GNR, sobre “O Bullying e o Ciberbullying”. 

       Carnaval 
   Na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, foi um dia muito animado. Participámos no Desfile organi-
zado pela Câmara Municipal da Covilhã e pelo Clube Nacional de Montanhismo. Fizemos um 
desfile de disfarces bastante original. Para participarmos no desfile o nosso disfarce tinha um 
tema: “A Água”. Vejam como os nossos fatos eram engraçados, verdadeiras obras de arte!  

                 Prevenção Rodoviária 
   A turma RE2 está a aprender as profissões. No dia 8 
de Fevereiro convidámos  o Sr Edgar Duarte , encarre-
gado educação a falar sobre a sua profissão – Instrutor 
de condução. Aprendemos algumas regras como 
peões, a atravessar  numa estrada. Aqui ficam seis me-
didas que aprendemos: 
1- Escolher um local adequado. 
2- Parar no limite do passeio. 
3- Olhar e ouvir o trânsito com atenção. 
4- Atravessar rápido e em segurança. 
5- Nos dias escuros ou com mau tempo 
usar roupas claras e cores vivas.  
6- Ser um exemplo para os outros. 
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JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

  carnaval 

No Dia dos Reis, fizemos as 
nossas coroas e com a pro-
fessora de música fomos 
cantar as Janeiras aos ami-
gos do 1º ciclo. 

  Com arte também se aprende ma-
temática e abordagem à escrita. 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

  Construção de 
“robots” com materi-
ais reciclados. De-
safio  colocado aos 
alunos de quarto 
ano no âmbito do 
projeto Academia de 
Código Júnior . 

     As “Gotinhas” saíram à rua para 
brincar ao Carnaval. Participação da 
nossa escola no desfile  “social” pelas 
ruas da cidade. 

   “Este é o mês do ins-
trumento…” atividade 
desenvolvida pelo Con-
servatório de Música  da 
Covilhã. 
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JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DE A LÃ E A NEVE 

  EM FEVEREIRO ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE 

 Hino Heróis da Fruta  
 

Lá, lá, lá… 
 
Ó feijão-verde da horta 
A couve leva a melhor. 
 
Ó i ó ai só a mim ninguém me corta      
Ó i ó ai pr´a  uma sopa com sabor.  
Ó i ó ai só a mim ninguém me corta      
Ó i ó ai pr´a  uma sopa com sabor. 
 
Ó i ó ai vamos todos ao pomar, 
Ó i ó ai ameixas vamos provar. 
Ó i ó ai vamos todos ao pomar, 
Ó i ó ai ameixas vamos provar. 
 
Ó i ó ai a fruta a mim me consola  
Ó i ó ai foi o que aprendi na escola. 
Ó i ó ai a fruta a mim me consola  
Ó i ó ai foi o que aprendi na escola. 
 
Lá, lá, lá… 

 

     A competição mais saudável e di-

vertida do ano decorre até 15 de mar-

ço no site www.heroisdafruta.com e 

vai eleger 4 finalistas em cada distrito.  

C
a

rn
a
v
a

l 

Ciência na Escola 
Grandes e pequenos: histórias da 

água 

Pesquisas 

Elaboração  
de inquéritos 

http://r.heroisdafruta.net/track/click/62cuedtoprmpgjd
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JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA BÁSICA DE A LÃ E A NEVE 

     Fomos à loja Essências 
da Serra para observar arti-
gos em lã, tecelagens, ... 

Tear do Museu do Refúgio 
Vamos tecer na nossa sala… 

Bem haja! 

Mãos à obra! 

Ciência na Escola 
Área de Conhecimento do Mundo 

Tecer histórias com o amor e a sabedoria dos “avós” 

Teares de 
cartão 

 
As nossas 
tecelagens 

estão a ficar 
muito boni-

tas! 

     Embalados pela can-

ção ”Covilhã Cidade Ne-

ve” andamos  à procura 

da estória dos lanifícios. 
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JARDIM DE INFÂNCIA DE PERABOA 

Aconteceu no Jardim de Infância de  Peraboa ... 
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ESCOLA BÁSICA Mª AMÁLIA VASCONCELOS DE PERABOA 

Os agentes da Escola segura vieram à nossa escola alertar para os perigos da internet.  

     Aprendemos que nunca 
devemos escrever a nossa 
identificação na internet, 
nem mesmo o local onde 
nos encontramos ou a esco-
la que frequentamos. 
Aprendemos ainda que a 
internet nos pode ajudar 
muito, mas também tem 
muitos perigos. Devemos 
ter sempre muito cuidado. 

Um cheirinho do nosso desfile de carnaval pelas ruas de Peraboa 

    As ruas de Peraboa encheram-se de  
brilho com o desfile de Carnaval da 
nossa escola em conjunto com o Jar-
dim de Infância e as pessoas que nos 
quiseram acompanhar. Foi um prazer 
levar alegria e um bom momento de 
diversão aos idosos do Centro de Dia 
da nossa localidade. 
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JARDIM DE INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

REGISTOS DO CARNAVAL 

Registos das crianças 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Em fevereiro aconteceu 

Carnaval 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

O MÊS DE FEVEREIRO E AS NOSSAS AVENTURAS... 

     No Dia Escolar da Não Violência e da Paz, 30 de janeiro, refletimos sobre a importância 
deste dia e escrevemos mensagens  em flores que colocamos na água para “florirem”. 

 
     No dia 9 de fevereiro assistimos à 
projeção de um filme no auditório da 
nossa escola. 
     Foi  muito divertido ver este filme 
sobre os animais. 

Depois brincámos um bocado a fazer “palhaçadas”... 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

  A APPACDM da Covilhã foi a instituição convidada 
para as Comemorações de Carnaval no E.P. com 
magia e música. 
  Esta sessão foi animada pelo mágico Nuno Mel-
chior, o músico Hugo Santos e utentes e técnicos 
desta Associação que juntos, transmitiram a esta co-
munidade prisional alegria e um profundo espirito de 
solidariedade. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇ ÃO DO CAR NAVAL  

  Em parceria com a Mutualista Covilha-
nense comemorou-se nesta comunidade, 
o Dia dos Namorados com a realização de 
uma tarde cultural, denominada “ Cantar o 
Amor” que iniciou, com a atuação do Gru-
po “Tantos e mais Um” que interpretou vá-
rios temas dedicados ao Amor. 
  Seguiu-se a apresentação dos participan-
tes do Concurso de Expressão Escrita “ 
Cantar o Amor” e anunciaram-se os ven-
cedores do Concurso. A escritora Teresa 
Reis que foi  júri do concurso, premiou os 
vencedores com a oferta de um dos seus 
livros. Os reclusos premiados leram os tex-
tos para os participantes desta sessão. 
 A atividade terminou com música Rap sob 
tema do Amor, interpretado pelo Grupo 
deste E.P. “La família”. 

COMEMOR AÇÃO DIA DOS NAM OR ADOS  

TARDE CULTUR AL  

“C ANTAR O AM OR”  

 COMEMORAÇ ÃO  

DIA MUNDI AL  DA JUSTIÇA SOCIAL  

P ALESTR A 

“O HOMEM A SOCIEDADE E  A JUSTIÇ A”  

  O Dia Mundial da Justiça Social, 20 de fevereiro, come-
morou-se nesta instituição com a realização de uma pa-
lestra intitulada “O Homem a Sociedade e a Justiça”. 
  Esta sessão de informação foi da responsabilidade do 
Advogado/Professor Gabriel Adriano. 
 O orador da sessão começou por falar da origem do ho-
mem, da sua necessidade de viver em sociedade e da 
ambiguidade da justiça. 
  Referiu a importância das normas e regras sociais e, 
salientou a necessidade da lei como mecanismo de li-
bertação dos cidadãos. 
  Nomeou a Constituição da República Portuguesa e a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, como do-
cumentos fundamentais para a vivência da cidadania. 
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CAMPEONATO DE PORTUGUÊS — 1ª FASE 

No passado dia 7 de fevereiro, 
durante a tarde, realizou-se na Es-
cola Pêro da Covilhã a primeira 
fase do Campeonato de Portu-
guês, destinado a todos os alunos 
do 2ºCiclo, tendo sido organizado 
pelo Departamento de Línguas – 
Grupo de Português.  

Este concurso tem como objetivos: incentivar e promover o gosto pelo Português numa 
perspetiva lúdico-didática, testar conhecimentos nos diversos domínios do Português e 
fomentar o espírito de entreajuda e sã competição. 

 As equipas responderam alternadamente, a questões sobre os domínios de conteúdos 
do 2º ciclo: leitura e escrita, educação literária e gramática. 

Passaram à eliminatória seguinte as equipas com mais respostas certas. Essas equi-
pas são as dos seguintes anos/turmas:  

*5º1, 5º3, 5º7 e 5º10. 

*6º2, 6º3, 6º6 e 6º7. 

PARABÉNS aos alunos pela sua empenhada participação! 

Seguem-se a 2ª fase no dia 14 de março e a grande final no dia 2 de maio de 2018. 

CAMPEONATO DE PORTUGUÊS  
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NOTÍCIAS DA EMRC 

          O Dia da Não-Violência e da Paz surgiu em 1964, por iniciativa do poeta e paci-
fista espanhol Llorenç Vidal, como forma de homenagear o grande pacifista Mahatma 
Gandhi, na data que assinala precisamente o seu falecimento (30 de janeiro). 
     O princípio da não-violência defendido por Gandhi (através de palavras e do pró-
prio testemunho de vida), mostra que é possível “protestar” e fazer verdadeiras 
“revoluções” sem recorrer a palavras ou gestos violentos. 
     Para assinalar este dia, a disciplina de EMRC propôs-se abraçar o desafio de fazer 
florescer a paz por palavras e por pequenos gestos simbólicos capazes de dar cor e 
motivar para a sua contemplação no quotidiano escolar. 
     Nas diversas turmas, os alunos recolheram junto dos seus familiares, amigos e co-
nhecidos palavras e expressões alusivas à paz e à não-violência. Todas essas pala-
vras e frases foram depois redigidas numa flor de papel colorida, cujas pétalas foram 
dobradas sobre si própria. 
     No dia 30 de janeiro, cada aluno foi convidado a depositar a sua flor na "fonte da 
paz", a contemplar e a maravilhar-se com o seu resultado. Como pequenos nenúfa-
res, as flores coloridas, abriam serenamente as suas pétalas, formando pequenos oá-
sis de paz. O desafio de educação para a paz levou a que cerca de 600 flores embe-
lezassem com mensagens de Paz e de harmonia a fonte da Escola Pêro da Covilhã.  
     Os alunos de EMRC distribuíram ainda pequenos marcadores com o poema “a 
paz voltará!” a diversos elementos da comunidade escolar. 

Dia Escolar da Não-Violência e da Paz 
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ENCONTRO ÀS CEGAS COM UM LIVRO 
 

     Para assinalar o dia 14 de fevereiro, e porque a Biblio-

teca é também um lugar de encontro(s), e os livros não 

devem ser julgados apenas pela sua capa, desafiámos os 

nossos alunos a um Encontro às Cegas com um Livro.  

     Os nossos jovens leitores tiveram a oportunidade de 

escolher um livro, embrulhado em papel pardo, a partir de 

um brevíssimo texto com pistas sobre o autor e a história.  

     Os livros cegos desapareceram rapidamente, já que 

foram muito os leitores aventureiros que embarcaram nes-

ta viagem rumo a um livro desconhecido. 

 ATREVE-TE A LER!  

 



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

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

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   

CASA DO PESSOAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 
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     A Missão Continente lançou candidaturas destinadas a associações que apresentas-
sem projetos direcionados com a promoção de hábitos alimentares saudáveis. 
     A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, foi vencedora  com 
o projeto intitulado “Crescer com Saúde Alimentar”  
     O Projeto incide sobre três áreas: 
 Construção de um Jardim Aromático, que pretende sensibilizar os alunos para a uti-

lização de ervas aromáticas, em substituição do sal, para que este seja reduzido; 
 Modernização da Cantina de forma a tornar-se um espaço mais moderno, educativo 

e apelativo ao consumo de alimentos saudáveis  e promoção de comportamentos 
alimentares saudáveis; 

 Sessões de Informação e Sensibilização   para a saúde alimentar, nomeadamente 
no consumo de alimentos saudáveis, reeducação para as porções numa alimenta-
ção equilibrada e saudável, contando com os nossos parceiros locais e de renome 
nacional. 

     O projeto pretende abranger toda a comunidade educativa, com principal incidência 
nos nossos alunos. As crianças aprendem, mas também ensinam e influenciam os seus 
lares, podendo ser condutores  de relações alimentares saudáveis. 

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

