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EM DEZEMBRO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA/ ESCOLA A LÃ E A NEVE... 

  Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
No dia 3 de dezembro, comemorou-se o Dia Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência. Na nossa 
escola aconteceram várias atividades que assina-
laram este dia. 
Ouvimos a história” O pequeno trevo” e a canção 
"Somos iguais, diferentes “. Depois, falámos dos 
valores transmitidos por esta história e escreve-
mos frases sobre a nossa atitude para com as pes-
soas com deficiência. 
Por fim, realizámos jogos em que testámos as difi-
culdades que as pessoas cegas ou deficientes 
motoras têm na realização de tarefas que para nós 
são banais. 
Desta forma, concluímos que não devemos ser 

indiferentes nem ter preconceitos, pois todos 

somos iguais, apesar de diferentes. 

É Natal! 
A magia do Natal fez-se sen-
tir, na escola. Decorámos a 
árvore de Natal, fizemos o 
presépio e enfeites e as 
filhós perfumaram as salas 
de aula. Estavam deliciosas! 
Os cânticos e as poesias 
também se fizeram ouvir. 

Montagem do presépio 

Confeção de filhós 

Realização de enfeites de Natal com laranjas 

A nossa árvore de Natal 
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EM DEZEMBRO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA/ ESCOLA  A LÃ E A NEVE... 

Festa de Natal 
Muita alegria e animação 
marcaram a festa de Natal 
da comunidade escolar do 
JI/EB A Lã e a Neve pre-
parada por professoras, 
educadora, pais, familia-
res, assistentes operacio-
nais e monitora do ATL. 
A festa decorreu no dia 14 
de dezembro, no Grupo 
Desportivo da Mata e 
constou de canções, poe-
sias, peça de teatro, entre-
ga de presentes pelo Pai 
Natal e um lanche partilha-
do. 

Pintura de pinhas para deco-

rar a árvore de Natal 

O Pai Natal com o 

saco – “A magia das 

palavras” 
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A palavra NATAL foi a primeira, seguiu-se “uma chuva de palavras”: 

SOLIDARIEDADE 

PRESENTES 

AJUDAR 

CARINHO 

AMIGOS 

SAÚDE  

PARTILHAR 

ALEGRIA 

DAR 

PAI NATAL  

AMOR 

PAZ 

ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO… A MAGIA DO NATAL... 

RECEBER 
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ATIVIDADES NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO  

BOLETIM PÊRO 

Tempo de amor ,  conv ív io ,  

part i lha e alegria assim  foi a 

n o s s a  f e s t a  d e  N a t a l ,  

dinamizada pela Associação de 

Pais e com a colaboração de 

toda a comunidade educat iva.  

Decorações de Natal  

VIIIª Edição da Semana do Bebé 
    Este ano comemorava-se a VIIIª Edição da Semana do Bebé. 
As turmas do 2º e 3º ano foram, no dia, 26 de novembro até ao pavilhão da 
Anil. 
     No pavilhão havia diversos espaços e várias profissões. Por grupo fomos 
visitando alguns, pois não tivemos tempo de ver tudo. Vimos o do veterinário 
onde estavam dois cães, pudemos fazer-lhes festas e ouvir-lhes o coração; 
o de eletrónica; o de desporto onde jogámos futebol; o dos cientistas onde 
fizeram gelado; a G.N:R. onde conduzimos triciclos e aprendemos regras de 
trânsito… 
    Perto do final vimos a atuação de uma Tuna. E para acabar vimos uma 
demonstração da P.S.P.. Numa operação “stop” o condutor não parou, 
depois foi perseguido pela polícia e preso. 

Esteve patente na nossa 

escola a Feira do Livro,  

de 1 a 19 de dezembro.  

O Natal também é feito de 
pequenos gestos! A nossa 
escola recolheu brinquedos e  
alimentos que foram doados à 
Associação O Mundo da Carolina 
que procederá  à entrega a outras 
Instituições. 
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NO JI DE S. SILVESTRE: OS SINOS TOCAM NO CÉU… DLIM, DLÃO… É TEMPO DE NATAL! 

VISITA AO PAI NATAL DOS C.T.T.  
ENTREGA DA CARTA AO PAI NATAL—VISITA AOS PRESÉPIOS 

FESTA DE NATAL 
JARDIM DE INFÂNCIA / EB1 / ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
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NATAL !... NATAL !... NATAL !...    NA ESCOLA DE S.SILVESTRE 

   FELIZ 
  NATAL 
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JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO: ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA— AAAF   

NO PROLONGAMENTO DE HORÁRIO ANTES E DEPOIS DO TEMPO LETIVO  
Escolhemos e inventamos brincadeiras, exploramos o material da sala diferente daquele que temos 
na sala de atividades, construímos materiais com material de desperdício .Temos Expressão Motora 
com a professora Ana .Educação Musical com a professora Celiana e iniciação a uma Língua Estran-
geira –Inglês com a professora Noémia . Conversamos e brincamos muito com  a Marta e a Anabela 
no interior e no exterior da nossa sala AAAF. 

REFEIÇÃO 
 Recordamos hábitos de higiene antes e durante a refeição, comer com regras, aprender a gostar 
de todos os alimentos e  saber que todos são importantes para crescermos com saúde. Temos um 
quadro de regras onde todos os dias registamos o nosso comportamento comi com regras; comi 
tudo, (auto avaliação ).No final da semana merecemos um super almoço se cumprimos  estas 
regras todos os dias. 

PROJETO  REMY   
comparticipado pelos pais   

EXPRESSÃO  MOTORA   
Atividade oferecida  pela Associação 
de Pais da EB/JI Refúgio  

 ESCORREGA oferecido  PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE COVILHÃ E 
CANHOSO o que veio enriquecer este 
espaço lúdico. 
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FESTA DE NATAL 
No dia 13 de dezembro, pelas 17 horas, realizá-
mos a nossa Festa de Natal, no Salão Multiusos 
do Grupo Recreativo Vitória de S. António. Todas 
as turmas participaram com alegria e entusiasmo. 
Esta bonita festa foi organizada pela Associação 
de Pais e contou com a colaboração de todos os 
pais /encarregados de educação, dos docentes, 
das Assistentes Operacionais e o apoio do A.T.L 
Foi uma tarde bem passada, com muita alegria, 
boa disposição que terminou com um “lanche par-
tilhado”. Obrigada a todos! 

Dia da Deficiência 
No dia 3 de dezembro, vieram seis alunos 
da escola do Teixoso à nossa escola. Estes 
meninos, são alunos especiais porque têm 
algumas dificuldades em fazer coisas como 
nós. Um dos alunos chamado André tem 
muitas dificuldades em andar, falar e usa 
uma cadeira de rodas. 
São crianças muito especiais  que vieram 
mostrar-nos um jogo chamado Boccia. É um 
desporto que tem duas equipas, cada uma 
com seis bolas da mesma cor e tentam che-
gar o mais perto possível de uma bola bran-
ca. Se a bola branca sair do campo é colo-
cada no ponto X. 
Este dia foi muito divertido, gostamos muito 
e aprendemos a respeita-los porque são 
iguais a todas as pessoas. 

No âmbito da VIII Semana do Bebé e a 
convite da  equipa organizadora do 
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, 
no dia 26 de novembro, os alunos dos 
2º e 3º anos da Escola do Refúgio visi-
taram o Pavilhão da Anil , a fim de parti-
ciparem nos diferentes workshops 
“Viagem ao Mundo das Profissões”. 
Participaram com muito empenho e foi 
um momento bastante divertido. Até 
tiveram direito a um pequeno lanchinho. 
O nosso bem haja!  

Aulas de matemática divertidas 
Na aula de matemática construímos este 
gráfico com as profissões que gostaríamos 
de ter quando crescermos. 
Também nos divertimos imenso a construir 
os sólidos geométricos. 

Educação Literária 
Os alunos do 1º ano tra-
balharam o livro  “O Coe-
lhinho Branco” no âmbito 
da Educação Literária. 
Viram  e leram a história, 
identificaram as persona-
gens e por fim fizeram 
uma ficha de leitura onde 
recontaram a história em 
imagens que puseram por 
ordem. 

 DEZEMBRO NA ESCOLA DO REFÚGIO  

Semana do Bebé 
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NO JI DA BOIDOBRA: BOAS FESTAS… FAMÍLIA!       

Preparação do Material (tingimento das peças)      

Escrita         

Colagem e Pintura       

Resultado Final (alguns exemplos) 

“FIZ TRÊS BOLAS PARA 

ENFEITAR A ÁRVORE DE 

NATAL” 

“FIZ UMA BOLA DE 

NATAL” 

“FIZ UMA CHAMINÉ PARA 

O PAI NATAL ENTRAR 

POR LÁ” 

“FIZ UMA ÁRVORE DE 

NATAL, LÁ FORA NA RUA, 

COM ESTRELAS NO CÉU” 

“FIZ A ESTRELA DO PAI 

NATAL ” 

“FIZ A CASA DA FESTA  

DE NATAL” 

“FIZ UM FORNO PARA 

FAZER A COMIDA, PARA A 

FESTA DE NATAL” 

“FIZ DUAS BOLAS E UMA 

FITA, DA ÁRVORE DE 

NATAL” 
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ESCOLA DA BOIDOBRA– O NATAL NA NOSSA ESCOLA 

BOLETIM PÊRO 

  Concurso de Presépios      

 

Festa de Natal  
 

A festa realizou-se no Pavilhão do CCD, em colaboração 
com a Junta de Freguesia que ajudou o Pai Natal na com-
pra das prendas para todos os meninos e meninas. 

Lanche de Natal na Escola 
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ACONTECEU NO JI DO RODRIGO 

Nº 28 

                  

Depois veio o lanche onde não podiam  

 faltar as filhós e o cacau quente. 

E para finalizar também o Pai Natal nos visitou, o que muito nos encantou! 

Nesta quadra de Natal  há sempre magia no 

ar e este ano ainda mais com a visita do 

“Mágico” à nossa escola, o que nos deixou 

maravilhados com os seus truques. 



Página 13 BOLETIM PÊRO 

NA ESCOLA DO RODRIGO ACONTECEU … 

  Os alunos das turmas R3A e R3B des-

locaram-se ao Pavilhão de Ciências do 

Desporto para participar em atividades 

científicas na escola. Esta iniciativa este-

ve integrada na Semana da Ciência e 

Tecnologia da Ciência Viva  

Na biblioteca da escola decorreu a 
Feira do Livro. 

  No dia 10 de dezembro os alunos do 1ºano estiveram reuni-
dos com agentes da PSP que lhes falaram sobre segurança em 
casa, na rua e na escola. 

O encerramento das atividades letivas foi vivido em ambiente de festa. 
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Festa de Natal em Peraboa 

 

 

 

 

         O Natal é uma época mágica para todos e 

em especial para os mais pequenos.  

         Desde as decorações de Natal elaboradas na sala de atividades, passando pela preparação 

e realização da nossa Festa de Natal com a escola do 1ª CEB, o próprio espetáculo e a animação 

com a chegada do Pai Natal carregadinho de prendinhas, garantiu um ambiente divertido onde 

todos puderam desfrutar de momentos repletos de boa disposição e alegria e as crianças viverem 

esta verdadeira magia que é o NATAL. 

        Este foi um momento único e inesquecível 

de convívio e partilha que ficará na memória das 

crianças e pais e que será sempre recordada com 

alegria pelas experiências positivas  que se vive-

ram. 

 

 

Jardim de Infância de Peraboa 

FESTA DE NATAL NO JI DE PERABOA 
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PROJETO SEGURARTE  

   
No dia 18 de novembro de 2014, o Projeto Segurarte veio à escola de Peraboa. Os alunos visuali-
zaram filmes e participaram num jogo baseado nos conceitos de Segurança Rodoviária. Perceber 
melhor a segurança vivenciando situações simuladas para interiorizar a importância do cumprimen-
to das regras foi o grande objetivo desta atividade, que veio complementar as aprendizagens curri-
culares. Brincar também ajuda a crescer e a aprende a ser. 

No passado dia 16 de dezembro, realizámos a festa de Natal. A festa teve como finalidade juntar 
no mesmo espaço a comunidade escolar e local e partilhar o espirito desta época natalícia. 
Música, poesia e teatro subiram ao palco e deram voz a belas mensagens de Natal. No final não 
faltou o Pai Natal, com sacos cheios de presentes para todos os meninos e meninas.  

FESTA DE NATAL  - JI / EB PERABOA 

DEZEMBRO NA ESCOLA DE PERABOA 
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Inicio ano escolar 

Este ano letivo a escola do Jardim/

Ferro acolheu novos cinco alunos. 

Todos manifestaram entusiasmo e 

nenhum revelou ansiedade ou 

rejeição para com a escola e ativi-

dades em curso. 

Os restantes alunos da escola 

receberam-nos calorosamente e 

disponibilizaram-se, por iniciativa 

própria, a acompanhar e ajudar no 

que fosse necessário  

 DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
Quadras & Rimas 

 
Para uma boa alimentação 
Não te esqueças de comer 
Todos os dias um pão 
E água fresca beber. 
No Dia da Alimentação 
Metemos a mão à massa 
Para fazer um pão. 
Quer provar? É de graça! 
No Dia da Alimentação 
Esta escola fez o pão 
Com a padeiro Carlos 
E farinha de bom grão  
Se queres ser saudável  
E ter forte o coração 
Não te esqueças de comer 
Todos os dias um pão 
E água fresca beber. 
     

O Natal na EB Jardim Ferro 
 
Houve teatro “ O advento”, poemas 
inéditos e outros, danças, canções 
de Natal e lanche partilhado com a 
comunidade educativa; e ainda pren-
das para as crianças 
O presépio modelado pela Andreia. 

NA ESCOLA DO JARDIM—FERRO DEZEMBRO FOI ASSIM... 
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 NO MÊS DE DEZEMBRO ACONTECEU NOS 4º ANOS EB PÊRO... 

3 DE DEZEMBRO 
DIA INTERNACIONAL DA DEFICIÊNCIA 

  “Em 1998, a Organização das Nações Unidas (ONU), institui o 3 
de dezembro como dia internacional das pessoas com deficiência. 
O objetivo da comemoração é provocar a reflexão sobre as ques-
tões relacionadas à deficiência e promover a inclusão dos defi-
cientes na sociedade”. 
  Neste âmbito a turma Pêro 4, assinalou este dia com a visuali-
zação do filme “Cuerdas”, que retrata a história de duas crianças 
muito especiais, onde a amizade, o respeito e o espírito de intera-
juda está presente entre as duas, ao longo do filme. 
  O principal objetivo desta atividade foi desenvolver nas crianças 
valores e atitudes: reconhecer, respeitar as diferenças, identificar 
sentimentos… 
  No final os alunos fizeram o registo numa folha de atividades 

sobre a parte que mais gostaram, desenhando e escrevendo uma 

frase. 

FESTA DE NATAL/ EB1 RODRIGO 

TEATRO MUNICIPAL DA COVILHÃ 

 

Participação da turma Pêro 3 
Canção “ Broas de Mel” 

Participação da turma Pêro 2 
Canção “ Seja Feliz é Natal” 

Dramatização “ Estrelinha Cadente 

Participação de todas as turmas 
Canção de encerramento da Festa 

FESTA DE NATAL/ EB1 REFÚGIO ” 

  Os alunos da turma Pêro 1 parti-
ciparam na Festa de Natal da 
Escola do Refúgio, sua antiga 
escola, no dia 13 de dezembro. 
Dramatizaram uma peça de Natal, 
“As cores de Natal”, e portaram-
se muito bem. Foram uns verda-
deiros artistas! Parabéns! 
  Obrigada pelo convite, pois foi 

muito agradável assistir à Festa e 

participar em todo o Espírito de 

Natal envolvente! 

3 DE DEZEMBRO 
DIA INTERNACIONAL DA DEFICIÊNCIA 

  “Em 1998, a Organização das Nações Unidas (ONU), institui o 3 
de dezembro como dia internacional das pessoas com deficiência. 
O objetivo da comemoração é provocar a reflexão sobre as ques-
tões relacionadas à deficiência e promover a inclusão dos defi-
cientes na sociedade”. 
  Neste âmbito a turma Pêro 4, assinalou este dia com a visuali-
zação do filme “Cuerdas”, que retrata a história de duas crianças 
muito especiais, onde a amizade, o respeito e o espírito de intera-
juda está presente entre as duas, ao longo do filme. 
  O principal objetivo desta atividade foi desenvolver nas crianças 
valores e atitudes: reconhecer, respeitar as diferenças, identificar 
sentimentos… 
  No final os alunos fizeram o registo numa folha de atividades 

sobre a parte que mais gostaram, desenhando e escrevendo uma 

frase. 

FESTA DE NATAL/ EB1 RODRIGO 

TEATRO MUNICIPAL DA COVILHÃ 

Participação da turma Pêro 3 
Canção “ Broas de Mel” 

Participação da turma Pêro 2 
Canção “ Seja Feliz é Natal” 

Dramatização “ Estrelinha Cadente 

FESTA DE NATAL/ EB1 REFÚGIO ” 

  Os alunos da turma Pêro 1 parti-
ciparam na Festa de Natal da 
Escola do Refúgio, sua antiga 
escola, no dia 13 de dezembro. 
Dramatizaram uma peça de Natal, 
“As cores de Natal”, e portaram-
se muito bem. Foram uns verda-
deiros artistas! Parabéns! 
  Obrigada pelo convite, pois foi 

muito agradável assistir à Festa e 

participar em todo o Espírito de 

Natal envolvente! 
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DEZEMBRO NA BIBLIOTECA 

  Feliz Natal e um bom Ano 
2015! 
 
São os votos da equipa da 
Biblioteca Escolar 

Novamente a Biblioteca incentivou a comunidade escolar à leitura pela dinami-
zação da Feira do Livro. 
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DEPARTAMENTO  DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

BOLETIM PÊRO 

Um dia em cheio…  MUITA ENERGIA GASTA… 

 No dia 26 de novembro os alunos do 6º ano 

acompanhados por alguns professores do Departa-

mento de Matemática e Ciências participaram nas 

VIII Atividades Científicas na Escola, integradas na 

Semana da Ciência e Tecnologia do Ciência Viva, 

promovidas pelo Departamento de Desporto da Uni-

versidade da Beira Interior. 

 Esta atividade decorreu no pavilhão desportivo 

da UBI em Santo António. Depois da distribuição dos 

140 alunos por grupos, estes foram encaminhados pelas 

diversas estações onde realizaram atividades que relacio-

navam a atividade física com diversos conteúdos escola-

res: Matemática, Biologia, Química, Geografia … 

Foi uma tarde divertida, diferente e de muito convívio 

onde se gastaram muitas calorias. 

Os professores também participaram... o coordenador e 

a direção deram o exemplo.  

  Os professores do Departamento de Matemática e Ciências 

"Foi um dia brutal, como esta atividade não há igual".      Rui Salgueiro nº 18   6º7 

"Adorei este invento,  
Foi mais rápido que o vento  

Teve atividades muito divertidas 
E até me fizeram partidas !!!"  

                                    Bárbara Leão  nº2    6º7 

“Fizemos desporto para aprender,  
mas de ciências fiquei a saber!”  

Juliana Guerreiro  nº13    6º9 

“Na tarde de quarta-feira  
Gostei de brincar,  

Enquanto aprendia  
Da ciência gostar.”  

Maria Alice Monteiro  nº16    6º9 

“A ciência e o desporto juntos são muito fixes.  
Gostei de todas as atividades;  

foram ótimas e serviu para relaxar.”  
                                                                              Turma    6º2 
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Exposição de meias decorativas de 
Natal 
              “CHRISTMAS   STOC-
KINGS” 
     no Polivalente da nossa Escola. 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS—INGLÊS 

     Estes trabalhos lindos e cheios de 

criatividade e imaginação, foram realiza-

dos por alunos de 5º e 6º ano sob a 

orientação das docentes de Inglês. 

   

Merry  Christmas and a Happy New  Year! 
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ATIVIDADES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .   

  “Técnicas para procurar Emprego”, foi a temática da palestra 
realizada para toda a comunidade prisional no dia 26 de novem-
bro, com a colaboração do I.E.F.P. da Covilhã : Dr.ª Vanda Ferrei-
ra, diretora e  Dr.ª Ilda Vieira, Técnica Superior. 
  Ilda Vieira, esclareceu os participantes sobre o seu estatuto de 
utentes prioritários, quando saírem do Estabelecimento Prisional e 
se dirigirem à instituição do I.E.F.P. Falou sobre os vários progra-
mas destinados a este público específico e o tipo de apoio que a 
instituição I.E.F.P. pode dar aos reclusos que saírem em liberdade 
e que necessitem de apoio para procurar emprego e programas 

de inserção. 

  P ALESTR A 

“ TÉCNICAS P AR A PROCUR AR EMPREGO”  

A Professora Noélia Ramos 

  A Asta – Associação de Teatro e Outras Artes apresentou no 
dia 27 de novembro à comunidade prisional o “Diário dos 
Infiéis”, uma adaptação do romance homónimo de João Morgado. 
  “Diário dos Infiéis” é «um romance maduro sobre homens e 
mulheres, casamento e infidelidade, desejo e amor». 

  TE ATRO“ DI ÁRIO DOS INFIE IS”  

  COMEMOR AÇÃO  

DIA INTERNACIONAL D AS  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

  No dia 3 de dezembro comemorou-se junto da 
população prisional do EP da Covilhã, o Dia interna-
cional das Pessoas com Deficiência, com a realiza-
ção de uma palestra intitulada “Ouvir o Silêncio”. 
Esta atividade foi da responsabilidade de Mª João 
Carneiro, representante do Ensino Especial do Agru-
pamento de Escolas Pêro da Covilhã e da Formadora 
de Língua Gestual, Célia Reis. 
  Mª João fez o enquadramento do tema, salientando 
a importância deste dia para alertar a sociedade em 
geral sobre  o respeito e a igualdade de oportunida-
des das pessoas com deficiências.  
 Célia Reis, afirmou-se como uma “surda orgulhosa” 
que tem uma vida normal e através da língua gestual 
comunicou com os participantes de uma forma des-
contraída e alegre, captando o interesse de todos  os 
presentes. 

  NATAL  NO HOSPITAL  2 014  

Trabalho elaborado pelos reclusos do Clube de 

Artes do Estabelecimento Prisional da Covilhã, 

localizado no corredor da Neonatologia (piso 2). 

  EUCARISTI A DE  NATAL    FESTA DE  NATAL  
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O desejo 

     Era uma vez um menino 
chamado Pedro. Ele tinha um 
desejo, que era conhecer o Pai 
Natal. 
     Até que estava quase a chegar o Natal e o Pedro 
escreveu uma carta ao Pai Natal a dizer que o que-
ria conhecer.  
     Era a véspera de Natal e Pedro ficou toda a noite 
a olhar para a chaminé. Até que se ouviu alguma 
coisa; e passados uns segundos apareceu o Pai 
Natal. 
     - Olá, Pai Natal! - exclamou o Pedro. 
     - Olá, Pedro! - falou o Pai Natal! 
     - Pai Natal, como sabes o meu nome? - pergun-
tou o Pedro. 
     - Vi a tua carta. - disse ele. 
     - Fala mais baixo, porque se não acordas os 
meus irmãos! - sussurrou o Pedro. 
     - Ok! - murmurou o Pai Natal. 
     E assim o Pedro conseguiu realizar o seu desejo. 
 

Miguel Silva, nº16, 5º7 

                                    A descoberta do Natal 
     Num dia soalheiro e frio de dezembro apareceu um 
menino novo na turma da Joana. Chamava-se Akinito e 
era japonês. Tinha chegado há pouco tempo a Portugal. 
Todos os meninos na turma estavam muito entusiasma-
dos com a chegada do Natal… 
     Akinito, que não sabia o que era o Natal, estranhava 
toda aquela agitação e perguntou à professora Concei-
ção: 
     - Professora, o que é o Natal?  
     - Boa pergunta, Akinito! Afinal o que é o Natal para 
vós, meninos? - perguntou a professora. 
     Para muitos, o Natal era receber 
muitas prendas. Outros disseram 
que era comemorar o nascimento do 
Menino Jesus e outros afirmaram 
que era a festa da família. 
     Akinito ficou maravilhado com 
tudo o que ouvira. 
     - Que festa tão bonita! Quero saber mais sobre ela, 
pois quero explicar tudo aos meus pais. 
     - Claro que sim, Akinito! Pois o Natal é também parti-
lha e amizade! - respondeu a professora Conceição. 

Carolina Leitão, nº3, 5º7 

O meu Natal 
     Eu adoro as férias de Natal! 
     O meu dia preferido desta época é a  ceia da Consoa-
da. Primeiro, eu e os meus primos brincamos na sala, 
enquanto os adultos ficam a conversar na cozinha. Então 
jantamos peru com arroz acompanhado com cogumelos e 
em seguida comemos as sobremesas: filhós, leite creme, 
arroz doce, o bolo de chocolate da minha avó e outras. 
     Por volta das 23:30, já as crianças esperam pelas 
prendas (impacientes, claro!), mas à meia noite em ponto, 
chega o meu tio vestido de Pai Natal, que nos entrega os 
presentes., enquanto os adultos fazem a troca das mes-
mas  e divulgam qual foi o seu amigo secreto. E as crian-
ças brincam com os seus presentes. Lá pelas 2 horas vão
-se todos embora, já com muito sono… 
     Nas férias de Natal, qualquer dia podia ser o meu pre-
ferido: a preparação da ceia de Natal, o dia de fazer as 
filhós e o presépio e até o Ano Novo, quando vou para a 
Figueira da Foz. Mas o dia de Natal, seja em casa dos 
meus avós paternos ou maternos, é o meu preferido. E 
sempre será! 

                                                                    Miguel Castela, Nº15, 5º7 

PEQUENOS ESCRITORES—É TEMPO DE NATAL! 
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                      DIA           INTERNACIONAL       DA         PESSOA         COM         DEFICIÊNCIA                  

  O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  não foi esquecido na nossa escola.  
 
O grupo de Educação Especial e a BECRE uniram-se na sensibilização para as diferenças 
de cada um. Os alunos foram convidados a construir um cartaz com frases alusivas ao 
tema.  Na Biblioteca estiveram expostos e foram experienciados materiais de apoio à leitura 
e escrita adaptados aos nossos alunos com multideficiência e nas toalhas de papel que 
cobrem os tabuleiros do refeitório, foram inscritas frases de  reforço à  sensibilização. Con-
cluímos com a convicção de que há pessoas que passam na nossa vida e levam um pouco 
de nós, existem pessoas que passam  na nossa vida e deixam um pouco de si...Todavia há 
pessoas que não passam…ficam pelas atitudes, posturas, desempenho e afetividade!  

A toda a Comunidade Educativa desejamos 

um Feliz Natal 

 

P’lo Grupo de Educação Especial 

 

Maria João Carneiro 



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   

Escola de Basket do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

Contamos sempre 
com a colaboração 
dos desportistas 
mais velhos para 
ajudarem na con-
cretização  dos 
sonhos  dos jovens 
que agora come-
çam a dar os pri-
meiros passos. 

Fotos das Equipas e 
dos desportistas que 
participaram no dia 13 
de Dezembro no Tor-
neio de Minibasket reali-
zado no pavilhão des-
portivo do Clube Des-
portivo da Covilhã , 
Penedos Altos. 

Os encarregados 
de educação estive-
ram presentes nes-
te evento e colabo-
raram no transporte 
dos jovens ao recin-
to desportivo. 

Torneio de Minibasket no Clube Desportivo da  Covilhã  

 

Covilhã 

 

Escola de Basket Pêro 

Basket na Escola 
Feliz Natal 

Equipas presentes: 

Sub 8 

Sub 10 

Gabinete Técnico: 

 

João Paulo 

Repolho 

 

José Tourais 

 

 

Atletas: 

 

 

Fausto 

 

 

Carlos Carapito  
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