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Apresentação aos colegas        

O que descobrimos, sobre as moscas:        

ANDAM NO LIXO. 

OS SAPOS COMEM MOS-

CAS. AS MOSCAS FOGEM 
DOS SAPOS. 

PÕEM MUITOS OVOS QUANDO 
ESTÁ CALOR E PÕEM POUCOS 
OVOS QUANDO ESTÁ FRIO. 

VIVEM SÓ 30 DIAS. PÕEM MAIS OVOS DO 

QUE 100. 

TÊM 6 PATAS JÁ SEI MAIS UMA COISA! 
AS MOSCAS TÊM PATAS 
FINAS. 

TÊM OLHOS E UMA BARRI-

GA E UMA BOCA E TÊM 
PERNAS.   

AS MOSCAS VOAM E, TAM-

BÉM, ANDAM, ÀS VEZES.   

As Moscas 

 

 

 

 
AS MOSCAS TÊM OLHOS E UM RABO 
COM UM PICO.   

O que já sabemos, sobre as moscas:        

 

 

 

 
QUANDO UMA PESSOA VAI MATAR 
UMA MOSCA ELA VOA.  

 

 

 

 
AS MOSCAS TÊM ASAS TRANSPA-

RENTES. 

ESTE MÊS, NO JI DA BOIDOBRA  
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 EM MAIO, ACONTECEU NA ESCOLA DA BOIDOBRA... 

DIA DA MÃE 
 

Relembramos uma das pesso-
as mais importantes do mun-
do: a nossa MÃE! 
E fizemos uma linda lembran-
ça... 

DIA DO PATRONO 
 

Para comemorar o Dia do Patrono, os alunos do 4º ano deslocaram-se à escola sede onde rea-
lizaram diversas atividades e os alunos de 1º, 2º e 3º ano visualizaram um PowerPoint sobre 
Pêro da Covilhã e elaboraram um painel coletivo. 

FESTA DA VILA 
 

A nossa escola participou nas comemorações do 22º aniversário de elevação da Boidobra a 
vila com alguns trabalhos. 

 

BEIJINHOS  
A  

TODAS  
AS 

 MÃES! 
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EM MAIO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA A LÃ E A NEVE... 

Dia Mundial 
da Dança 

 
No dia 29 de 
abril demos 
asas à imagi-
nação e dan-
çámos como 
pássaros, com 
a música da 
primavera, de 
Vivaldi. Feliz Dia da Mãe! 

 
Presenteámos a nossa mãe com o 
coração de pintura de sopro, um 
porta  echarpes, um diploma, um 
postal e muitos beijinhos de verda-
de, docinhos  e coloridos  

2015 - Ano Internacional da Luz 
 
Montámos o kit painel solar e ob-
servámos o efeito da energia so-
lar nos vários dispositivos. Esta 
energia é um recurso que aumen-
ta a sustentabilidade do planeta. 
Com a história “Quando o sol está 
a brilhar” de José Fanha, apren-
demos os cuidados a ter com o 
sol. 

Dia da Espiga 
No dia 14, fomos ao campo apanhar flores e espigas para 
oferecermos à família e merendámos no jardim botânico. 
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EM MAIO, ACONTECEU NA EB A LÃ E A NEVE... 

Pé ante pé a caminho da Pêro 

No dia 6 de maio fizemos uma visita à escola 

Pêro da Covilhã. 

Foi um dia muito bem passado, pois participá-

mos em muitas atividades, fizemos novos ami-

gos e ficámos a conhecer a nossa futura esco-

la. 

Pêro da Covilhã:  

Trabalho realizado pelos 

alunos da turma LN12.  

O que fazer a uma escova de dentes em fim de vida? 
Vai para o Eco-Escovão! 

 
 
 
Já está 
pronto! 
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  7 de maio dia do  Patrono — Pêro da Covilhã  
 
Ouvimos a história sobre Pêro da Covi-
lhã- fizemos  uma dramatização, dese-
nhos e colagens. 

Festejámos o dia da mãe, dando possibilidade às mães de passar um tempo na sala com os 

filhos vivenciando o dia a dia dos mesmos no Jardim de Infância. Houve expressão de 

sentimentos / momentos lúdicos /partilha de saberes. 

 

 

   
 Despertar                      
para a arte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactámos com uma professora de ballet    
     e fomos dançarinos por um dia. 

BE Projeto SOBE,  Projeto de 
Saúde Oral…  
 
Recebemos a visita de enfermei-
ros que nos vieram falar  da higi-
ene dos dentes. 

Este projeto  engloba a Cedên-
cia de KITS para a escovagem 
dos dentes no Jardim de Infân-
cia.  

 

EM MAIO ACONTECEU NO JI REFÚGIO 
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MAIO NA ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Dia do Patrono 
 

A 7 de maio comemorámos o dia do nosso ilustre patrono Pêro da Covilhã, homem que deixou a sua 
marca na história nacional. Fizemos um grande painel que ficou exposto no átrio da Escola. 

Dia da Mãe 
Para celebrar o dia da Mãe fizemos prendinhas muito 
bonitas reciclando materiais. 

Sistema Solar     
 

O 3º ano estudou o Sistema Solar e com a ajuda dos pais foram feitas autênticas obras de arte que 
aqui ficam para todos admirarem. 

 

Seres Vivos 
O 1º ano estudou os seres vivos: animais e 
plantas e foram feitos alguns trabalhos.  
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EM MAIO, ACONTECEU NO JI DO RODRIGO 

 
Neste mês decorreu na nossa escola, uma atividade desportiva,  proposta por uma alu-
na do Curso Tecnológico de Desporto  em colaboração com a professora Liliana do 
Projeto Remy. Este projeto foi enriquecido com a recolha de roupas e brinquedos entre-
gues à mesma aluna para oferta  a crianças carenciadas. 

 
No âmbito  do projeto SOBE,e 
complementando o trabalho 
desenvolvido em contexto de 
sala de aula, foi realizada uma 
ação de sensibilização subordi-
nada ao tema “SAÚDE  ORAL”, 
com a presença da Higienista 
Oral do Centro de Saúde da 
Covilhã. No final foi distribuído 
um Kit de escovagem de dentes 
a todos os alunos. 
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MAIO NA ESCOLA DO RODRIGO 

  Inauguração do refeitório 

A mãe 
é o universo 
e eu uma estrela. 
 
A mãe 
tem olhos brilhantes. 
O seu olhar reflete 
muito amor. 
 
A mãe 
faz coisas mágicas: 
transforma abraços 
em miminhos, 
lágrimas 
em sorrisos. 
 
É por isso 
que eu a amo tanto! 
 

Turma R3B 

Postal para oferecer à Mãe 

Peddy– Paper “Luta contra a obesidade” 
Atividade desenvolvida pelo Núcleo de Estudantes da Faculdade de 
Medicina MedUBI , no dia 22. 

RAP (letra)     

Pêro da Covilhã 
Espadachim como ninguém 
Rotas percorridas 
Ora sorte, ora azar. 
REFRÂO 
De tudo conseguiu escapar    
Rumo a países 
Para riquezas encontrar. 
REFRÂO 
Calecute, Egipto e Etiópia 
Obra dos descobrimentos acabou 
Voltar depois disso, não voltou 
Imitá-lo é impossível. 
Louco não era, mas corajoso 
Hércules parecia. 
REFRÂO – Até a sua vida acabar 

João Rocha– R3A    



Página 10 
Nº 33 

ACONTECEU NO JI DE SANTO ANTÓNIO…  

Após conhecerem algumas obras desta artista plástica, as crianças experimentaram a junção e a reu-

tilização de materiais, dando-lhes novos significados e desenvolvendo o conceito de surpresa estética. 

O valor estético promoveu um “olhar” sobre o que nos rodeia, permitindo abordar a geometria de um 

modo natural, facilitando a construção de conceitos geométricos. 

À Conversa com… Joana Vasconcelos 
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EM MAIO ACONTECEU EM SANTO ANTÓNIO... 

              FORMIGA 

 Uma formiga em pé 

 A beber café. 

 Uma formiga com um balão 

 A andar de foguetão. 

 Uma formiga portuguesa 

 Que conheceu uma inglesa. 

 Uma formiga bonita 

 A viver numa casita. 

 Uma formiga de sacola 

 A ir para a escola. 

 Uma formiga a trabalhar 

 Para os filhos alimentar. 

 Uma formiga a chorar  

 Por não ter com quem falar. 

                   Francisca Albuquerque SA24 

  Palestra sobre a vacinação 

 No passado dia 23 de abril vieram à nossa escola as enfermeiras do Centro de Saúde e um 

médico pediatra falar sobre a importância da vacinação. 

 Explicaram a todos os alunos do 3º e 4º ano que as vacinas são um micróbio que nos colo-

cam no organismo e que fazem com que o nosso corpo aprenda e crie defesas. Assim, ficámos a 

saber que, tomando as vacinas ficamos mais protegidos das doenças que podem ser muito perigo-

sas para a nossa saúde. Também nos mostraram a seringa que é usada para a vacinação e afinal 

não é assim tão grande a agulha que usam, não precisamos de ter medo. 

 No final vimos o filme: “Era uma vez a vida”, que através de desenhos animados nos mos-

trou como o nosso organismo se defende das doenças que nos atacam. 

  No dia 7 de maio vieram à nossa escola os 
agentes da PSP -Escola Segura - contar-nos uma história intitulada 
“As três primeiras pedaladas”. Os alunos do 1º e 2º ano ficaram a 
saber algumas regras para circular em segurança na via pública, 
quando se deslocam em bicicleta. 

  Trabalhos realizados pelos alunos 
do 4ºano no âmbito da área de Es-
tudo Meio:  O Sistema Solar.  



Página 12 
Nº 33 

JARDIM DE INFÂNCIA DE S. SILVESTRE EM MAIO 

Seres Vivos—OBSERVAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS / HABITAT—INSETOS 

Comemoração “Dia do Patrono—Visita à estátua de Pêro da Covilhã 
Visita à Zona Histórica da Cidade— MURALHAS DO CASTELO / RELÓGIO SOLAR 

Projeto “SOBE” -  Promoção Saúde Oral 
Visita da equipa do Centro de Saúde da Covilhã ao Jardim de Infância. 
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NA ESCOLA DE S. SILVESTRE... 

   “ PÉ ANTE PÉ A CAMINHO DA PÊRO” -  Os alunos de 4º ano deslocaram-se ao Agrupamento.  
Foi um dia espetacular !!! 
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NO JI DE PERABOA: HOSPITAL DO FAZ DE CONTA 

   As crianças do Jardim de Infância de Peraboa participaram no projeto “Hospital do Faz 
de Conta”, promovido pelos alunos da Faculdade de Ciências da Saúde da Covilhã. 
 Os “filhos” estavam doentes e tiveram de ir ao médico. Tinham dores de cabeça, dor de 
ouvidos, dor de garganta, dor de barriga, entre outras doenças. 
 Além de aprendermos a fazer reanimação, ensinado por um técnico do INEM e vermos 
a ambulância por dentro, de termos assistido a um teatro para nos ensinar a comer de forma 
saudável, fomos com os “filhos” à triagem, depois à consulta e a seguir fazer os tratamentos 
respetivos.  
 Por fim, vimos como é uma sala de cirurgia e vestimo-nos a rigor para vermos como se 
faziam as operações. 
 Antes de virmos embora ainda tivemos tempo de ir à farmácia para “comprar” os medi-
camentos.  
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 ACONTECEU NOS 4º ANOS EB PÊRO... 

Pé Ante Pé A Caminho da Pêro 

  Os alunos das turmas de 4º ano da Escola Básica Pêro da Covilhã participaram na atividade "Pé ante 

Pé a Caminho da Pêro". 

  A nossa escola e sede do Agrupamento recebeu todos os alunos de 4º ano do Agrupamento e, todos 

juntos, comemorámos o Dia do Patrono. Participámos em atividades muito interessantes e gostámos 

imenso! Foi ótimo termos a oportunidade de conhecer melhor a Escola e alguns projetos desenvolvidos, 

nos quais poderemos participar no próximo ano letivo, no 5º ano. 

”Dia da Mãe” 

  A Mãe foi presenteada com bonitos postais feitos e decorados pelos alunos. 
  Um “malinha” cheia de amor e flores para dizer Obrigado à Mãe. 

  Foi isso que os alunos da Pêro 3 fizeram com muito carinho.  
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 Para não esquecer o que tanto custou a ganhar com vidas, suores e lágrimas ...  

No âmbito das comemorações do 41ª aniversário 

do “25 de abril”, as turmas do 6º ano realizaram 

trabalhos que foram expostos no polivalente da 

escola sede. 

Os professores da disciplina de História e Geografia de Portugal, agradecem a colaboração e 

o empenho de todos dos alunos. 
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Para comemorar o dia do nosso patrono — Pêro da Covi-
lhã, — os alunos do 5º ano realizaram trabalhos alusivos 
ao Pêro da Covilhã e aos descobrimentos, os quais foram 
expostos no Polivalente .  
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PEQUENOS ESCRITORES DE MAIO 

O Leão e a Cobra 
 

 Era uma vez um leão e uma cobra. Eles estavam na selva, numa tarde de verão. 
 O leão, o rei da selva, governava-a com a ajuda da cobra, a sua fiel assistente. 
 Certo dia, a cobra, já farta de ter de ajudar o leão, decidiu tentar matá-lo, podendo, as-
sim, subir ao trono. Ela fez uma convocatória ao leão para uma reunião. Também o informou 
que o rinoceronte, o tigre e a águia também iam estar presentes. 
 O leão foi falar com eles, mas, estranhamente, nenhum deles sabia de nada. 
 Então, o leão dirigiu-se ao local da reunião, mas também levou com ele os outros ani-
mais. 
 O leão, vendo que a cobra o tentava matar, chamou os outros animais que a prenderam. 
 Assim, a cobra, que se achava muito esperta, foi a que mais sofreu, pois, afinal, quem 
com ferro fere, com ferro será ferido. 
 

André Teixeira   5º 4   nº5 

A girafa e a formiga 
 
 

Numa manhã de outono, na savana, uma girafa (que era alta, mas tão alta que tinha difi-
culdade em se baixar),comia os frutos das mais altas árvores. 

Contudo, infelizmente, a comida no chão escasseava. 
Cheia de fome aparece uma formiga magrinha como um palito, que pede à girafa:  
-Ó minha amiga girafa, poderias dar-me uns frutos dessa árvore alta de mais para eu su-

bir? 
-Nem penses! Eu não tenho culpa da falta de comida aí em baixo!- responde a girafa 

com vaidade. 
E assim, a formiga esfomeada foi-se embora.  
Pouco tempo depois, chega o inverno: as árvores secam, os frutos desaparecem e caem 

para o chão, ficando as árvores “vazias”. 
Vendo-se nesta situação, a girafa vai ter com a formiga e pede-lhe alimento de lá de bai-

xo, e esta responde: 
-Ó minha amiga girafa, não tenho culpa da falta de comida aí em cima! – responde a for-

miga vitoriosa. 
Assim, a formiga vingou-se da girafa: quem com ferro fere com ferro será ferido. 

 
 

Ana Carolina Rojão Corsino    5.º 5     n.º 3  
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 COMEMORAÇÃO DO 1º  DE MAIO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ  

  Dulce Pinheiro, foi a oradora responsável pela 
Palestra que se realizou no Estabelecimento Pri-
sional da Covilhã, dirigida a todos os reclusos 
desta comunidade, para comemorar o 1º de 
maio - Dia  do Trabalhador. 
  A sindicalista convidada, começou por falar da 
importância da Comemoração deste Dia  no seio 
da atual sociedade. De seguida apresentou uma 
banda desenha  a qual relatava a história da Fes-
ta do 1º de maio ao longo dos tempos. Salientan-
do algumas datas importantes: 
 - 1886 / Chicago - Meio milhão de trabalhadores 
reivindicam as 8 horas de trabalho diário… 
 - 1889 / Paris - Declaração do 1º de maio como 
o Dia Internacional do Trabalhador; 
 - 1890 - Em vários países, trabalhadores mani-
festaram-se nas ruas para reivindicar os três 8 : 
                . 8 horas de trabalho 
                . 8 horas de descanso 
                . 8 horas de lazer/ família 
 - 1974 / Portugal - milhões de trabalhadores 
portugueses comemoram na rua, o 1º de maio e 
adquiriram alguns direitos: férias, subsídios, con-
tratação coletiva, salário mínimo, liberdade sindi-
cal...  
  Após esta retrospetiva analisaram-se algumas 
das conquista dos trabalhadores portugueses na 
atual sociedade. Falou-se também do desempre-
go dos jovens e consequente imigração, do direi-
to constitucional ao trabalho, das privatizações, 
das condições de vida dos trabalhadores...  
  Apesar de todos os condicionalismo atuais, Dul-
ce Pinheiro incentivou os participantes a lutar pe-
la dignificação do trabalho no nosso país. 

  Palestra  

“1º de maio”  

Memória, Atualidade e Futuro  

A Professora Noélia Ramos 
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Biblioteca Escolar—Pé Ante Pé  A Caminho da Pêro 

 No dia 6 de maio  todos os alunos do 4º ano do 
Agrupamento e os alunos do 4º ano do Conser-
vatório de  Música deslocaram-se  `escola sede 
para participarem na actividade “ Pé ante Pé a 
caminho da Pêro. 
Teve como objetivo  proporcionar a estes alu-
nos contacto com a Escola Básica Pêro da Co-
vilhã, onde realizaram as suas provas finais de 
ciclo. 
Durante algumas horas  participaram em vários 
ateliers com atividades que existem na escola 
sede: desporto escolar; biblioteca; clubes de 
informática; escola segura: música; amizade; 
basquete; experienciar a diferença; jogos de 
matemática; o patrono; educação musical. 
Foi um dia de convívio, partilha e muita alegria 
como testemunham os registo fotográficos que 
vos deixamos. 



Página 20 
Nº 33 

Pé Ante Pé  A Caminho da Pêro 
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   DIA MUNDIAL DA DANÇA 

O Dia Internacional da Dança ou Dia Mundial da Dança comemorado no dia 29 de abril, foi 
instituído pelo CID (Comitê Internacional da Dança) da UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) no ano de 1982. Ainda é uma efeméride nova e 
até mesmo desconhecida para muita gente, pois começou a ser realmente lembrada no Brasil 
nestes últimos anos. Cada vez mais, no entanto, artistas e profissionais da área reconhecem 
que é importante celebrar a data para, inclusive, dar maior visibilidade à dança, lembrar-se de 
sua importância e de suas demandas. 

O Dia Internacional da Dança é importante como mais um espaço de mobilização em torrno 
deste assunto. Alguns dos objetivos desta comemoração é aumentar a atenção pela importân-
cia da dança entre o público geral, assim como incentivar governos de todo o mundo para for-
necerem melhores políticas públicas voltadas à dança. 
 
Nesse sentido fizemos um convite ao Conservatório Regional de Música da Covilhã e nesse 
dia comemorámos na escola sede  este dia com a participação de alunas que frequentam a 
dança no Conservatório. 

http://youtu.be/RP9JBC-VIoY 

http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID
http://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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1º Caminhada da Amizade 
casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

  A Casa do Pessoal do Agrupamento 
de Escolas Pêro da Covilhã realizou 
no passado dia 9 de maio a 1ª Cami-
nhada da Amizade, que contou com 
cerca de 80 participantes, sócios fami-
liares e amigos desta Associação e, 
sócios da Casa do Pessoal do Hospi-
tal Pêro da Covilhã que se juntaram a 
esta iniciativa. 
  Pelas 9h iniciou-se a concentração 
dos participantes no Parque de Me-
rendas da Boidobra. Após as inscri-
ções junto do secretariado e as boas-
vindas a todos os participantes por 
parte da direção da Casa do Pessoal, 
Cristina Lopes Professora de Educa-
ção Física do Agrupamento realizou 
alguns exercícios de aquecimento de 
modo a promover a boa forma muscu-
lar.  
  A caminhada que teve como guia 
Isabel Costa, professora do Agrupa-
mento, começou pelas 9h30m num 
animado clima de boa disposição, 
amizade e convívio, sendo sempre 
supervisionada por elementos da 
G.N.R. da Covilhã e apoiada por ou-
tros elementos em 2 jipes. 
  Ao meio da caminhada, cerca de 7 
km, houve uma paragem para descan-
so e distribuição de água, sandes e 
fruta por todos os participantes. 
  Após 15 km de caminhada entre Boi-
dobra e Ferro a atividade terminou no 
Parque de Merendas da Boidobra, lo-
cal onde se realizou um agradável al-
moço regional, seguindo-se um café 
musical com a atuação do Ruben de 
Matos. 

ASSOCIA-TE 
PARTICIPA NAS ATIVIDADES 

CASA DO PESSOAL 
AGRUPAMENTO  

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

A DIREÇÃO 

Secretariado - Inscrições Concentração participantes 

Exercícios de Aquecimento Caminhada 

Caminhada Descanso, água, comida  

Almoço Regional Almoço Regional 

Almoço Regional Animação Musical 



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   

Maio 2015 

Escola de Basket Pêro da Covilhã 

 Informação Desportiva  

 Maio de 2015 

 Liga de mini 12 

 Desporto Escolar 

E STAMOS  NO  F ACEBOOK  
WWW . FACEBOOK . COM/

PAGES/B ASKET-P ÊRO - DA -
C OVILHÃ  

João Repolho 

João Vieira 

Zé Tourais 

Francisco C. Branco 

Fausto Oliveira 

Inês Pombo 

Francisco Damasceno 

 1º Lugar—

Campeões Distri-
tais em Infantis 
masculinos no 
Desporto Escolar. 

 1º Lugar— Cam-

peões Distritais 
em Iniciados 
masculinos no 
Desporto Escolar. 

 2º Lugar—Vice 

Campeões Regio-
nais de Iniciados 

masculinos. 

Resultados do Desporto Escolar 

Escola de Basket: 

Covilhã/5 

Troféu do regional de Leiria: 

1º lugar—AVEIRO 

2º lugar—COVILHÃ 

3º lugar— COIMBRA 

mailto:executivopero@gmail.com
http://tantoslivros.blogspot.comC:/Users/Master/Documents/Activ%20Software

