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FEVEREIRO, FOI ASSIM NO JI DO RODRIGO... 

ASSIM FOI O CARNAVAL NO JI RODRIGO ! 

...Viva o Carnaval, 
   Viva a alegria 

   Que a ninguém faz mal! 
 

Foi assim que vivemos o nosso Carnaval 
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FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DO RODRIGO... 

VISITA DO ESCRITOR JOSÉ FANHA À NOSSSA  

ESCOLA 

PSP NA ESCOLA 
Ação de formação “Segurança Rodo-
viária”. “Peão seguro vai com cuidado 
e chega bem a todo o lado”. 

TRABALHOS VENCEDORES DO PASSATEMPO LANÇADO PELA EDITORA.  
GANHÁMOS UM LIVRO DO ESCRITOR ! 

DIA DE SÃO VALENTIM  

É CARNAVAL ! 



Página 4 FEVEREIRO, FOI ASSIM NO JI DE S. SILVESTRE... 

EDUCAÇÃO FÍSICA—EXPRESSÃO/ MOVIMENTO/ RELAXAMENTO 

“O DIA EM QUE O MAR DESAPARECEU” - ÁGUA POLUÍDA / NÃO POLUÍDA.  

VISITA À BIBLIOTECA / AFETOS: TROCA DE AFETOS / ÁRVORE DO AMOR  

 CARNAVAL/ DESFILE... 
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Nº 48 FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DE S. SILVESTRE... 

 EM S.SILVESTRE DIVERTIMO-NOS COM O CARNAVAL 
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FEVEREIRO, FOI ASSIM NO JI DO REFÚGIO 

A História ” MENINOS DE TODAS AS CORES “de Luísa Ducla  
Soares,  foi motivação para os nossos disfarces de Carnaval. 

 
      Como Eco Escola reutilizámos 

       Desfilámos na escola e pela comunidade envolvente  
Pelo caminho fomos acompanhados  por agentes da PSP, por alguns 

pais e membros da associação de pais que muito bem cuidaram de nós. 

Fizemos ainda outras atividades: aprendemos poesias, canções,  
fizemos  ilustrações e registos com diferentes materiais. 

A equipa do Boletim Pêro  lamenta a apresentação da página do JI do Refúgio no 
mês de janeiro, devido à  incorreta formatação  das imagens publicadas, pelo que 
pedimos as nossas desculpas. 
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Nº 48 FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DO REFÚGIO 

Tampinhas 
Em fevereiro na nossa escola doámos as 

tampinhas que recolhemos durante muito 
tempo, participando assim na ação de soli-
dariedade pela “Doce Madalena “ 

Sabe muito bem sabermos que com elas 
vamos  ajudar nos tratamentos desta crian-
ça. 

 Carnaval 

O ponto alto deste mês foi, como não podia deixar de ser, o Carnaval. Primeiro com os trabalhos 
que fizemos nas diversas áreas e que resultaram em composições muito bonitas para enfeitar a Es-
cola, assim como em máscaras originais com que nos pudemos divertir, depois com o desfile na es-
cola, o concurso de máscaras, o desfile pelas ruas cercanas ao Refúgio e o lanche oferecido pela 
Associação de Pais. 
Foi sem dúvida um dia em cheio! 

Conhecer a Floresta 

Dinamizada pela Câmara Municipal da Covilhã, tivemos uma pequena ação de sensibilização para 
ficarmos a conhecer melhor a Floresta e todos os produtos que ela nos dá. 
Como Eco Escola é nossa obrigação ajudar a proteger a nossa Floresta e dar a conhecer a todos as 
suas riquezas. 

Nas aulas de Expressões Nas aulas de Inglês 

Nos desfiles e no concurso 
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As atividades das crianças estão, desde muito cedo, recheadas de ciência, é durante observações 
que realiza nas ações que desenvolve, acompanhada ou autonomamente, que começa a formar as 
suas próprias ideias sobre os fenómenos que as rodeiam. 
Considerando a importância de promover a literacia científica das crianças, o docente promove e 
dinamiza atividades, de forma a satisfazer a curiosidade das crianças e estimular o seu desenvolvi-
mento cognitivo e emocional.  
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FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DE SANTO ANTÓNIO... 

  Ao longo do mês de fevereiro desenvolvemos atividades relaci-
onadas com os AFETOS. A professora Dora, responsável pelas 
atividades da Biblioteca, dinamizou  “ Aqui há… histórias com 
coração”. Dando resposta ao convite endereçado pela biblioteca 
construímos o MURAL dos AFETOS com as mensagens escri-
tas pelos alunos dirigidas a quem lhes é muito especial... 
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FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB/JI DE A LÃ E A NEVE 

Preparando a chegada dos chapins azuis  

A primavera está a chegar e com ela a praga da processioná-

ria. É tempo de preparar o regresso dos chapins azuis para 

que se possa controlar  a lagarta dos pinheiros que tantas aler-

gias provoca. 

Já se fez a limpeza das casinhas , colocadas no Jardim Botâni-

co de Montanha, para que estas aves possam, de novo, nidifi-

car. Foi no início do mês que se fez este trabalho, com a cola-

boração de técnicos da Câmara Municipal da Covilhã. Verificá-

mos que três destes abrigos tinham estado ocupados e espe-

ramos a vinda de mais chapins, nesta primavera. 

A Floresta vai à Escola! 

No dia 14 de fevereiro, assistimos 

a  uma ação de sensibilização so-

bre a floresta desenvolvida pelo 

engenheiro do ambiente Pedro 

Mingote. Gostámos muito desta 

atividade porque  pudemos lembrar 

tudo o que a floresta nos dá e os 

perigos a que está sujeita. No final, 

concluímos que sem floresta não 

há vida e que deve ser preservada. 

É por esta razão que nos envolve-

mos  nos projetos  ” Conviver com 

a processionária” e “ Bolotas e 

mais bolotas…” do programa 

Ciência na Escola. 

Este é o mês... da Guitarra  

Portuguesa 

 A Guitarra Portuguesa esteve em 

destaque na aula dada pelo professor 

Hugo, do Conservatório de Música da 

Covilhã. Falou-nos das característi-

cas deste instrumento e dos estilos 

de música que costuma acompanhar, 

como por exemplo, o fado. Depois, 

tivemos a oportunidade de experi-

mentar a guitarra.  

Educação para a saúde 

No dia 23 de fevereiro, tivemos a 

visita dos enfermeiros da Saúde Es-

colar que nos falaram das diferentes 

fases do crescimento humano e dos 

deveres e direitos das crianças. 

Viva o carnaval! 
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HINO DA FRUTA 2016 / 2017 

Refrão 
OS HERÓIS A CONCORRER 
ESTÃO TODOS A CRESCER,  
COM AS FESTAS SAUDÁVEIS 
FICAM TÃO AMÁVEIS! 
COM O TEMPO A PASSAR, 
O PROJETO A AVANÇAR, 
VAMOS LÁ APRENDER  
A SABER COMER! 
Refrão 
COMER FRUTA VARIADA, 
TRÊS A CINCO VEZES AO DIA, 
COM CASCA OU DESCASCADA 
DÁ MAIS ENERGIA. 
Refrão 
A FRUTA É COLORIDA 
E É CONTRA A OBESIDADE, 
ELA DEVE SER COMIDA  
EM TODA A IDADE. 

Heróis da Fruta 

O Hino da fruta está a votação 

www.heroisdafruta.com 

Distrito: Castelo Branco 

Pintura de bolotas, recorte de folhas e botões para os fatos de bonecos de neve. 

Desfile de Carnaval da Neve  

No dia 24, comemorámos o carnaval com muita folia e alegria, 

desfilando pelas ruas da cidade.  

 Olá vizinhos! 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB/JI DE A LÃ E A NEVE 
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Depois da exploração do tema meios de transporte passámos para outro mais divertido: o carnaval. Co-
meçámos a preparar as máscaras para o carnaval e também fizemos um cartaz para divulgar o nosso 
desfile pela freguesia.  

Para integrar estes conteúdos, elabora-
mos alguns trabalhos de expressão plásti-
ca. Escolhemos um meio de transporte e 

cada um de nós coloriu a gosto... 

Os SORRISOS tomaram conta de nós!! 
E assim, sempre sorridentes e acompanhados pelos nossos cole-
gas da escola primária participámos  em mais um desfile de car-
naval da nossa freguesia .  
Visitamos os idosos do Centro de Dia de Peraboa e cantamos pa-
ra eles canções de carnaval.  

Durante o mês de Fevereiro dedicámo-nos à exploração de mais um tema: os Meios de Transporte. 
Ficámos a saber que existem três meios de  transporte diferentes: os aéreos, os  terrestres e  

os aquáticos. 
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“Comandados” por esta “personagem”, lá fomos nós  espalhar alegria 
pelas ruas de Peraboa ! 

Momentos de grande ansiedade por parte dos Pais e familiares, antes do início do desfile... 

Por todos fomos bem recebidos, mas em especial grande alegria fomos levar ao Centro 
de Dia, onde os idosos grande festa nos fizeram. 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB Mº AMÁLIA VASCONCELOS Nº 48 
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Em Fevereiro aconteceu 

Ação de Sensibilização “Higiene e saúde do 

nosso corpo” realizada pelas higienistas e en-

fermeiras do Centro de Saúde da Covilhã 

Dia 

Da 

Amizade 

Carnaval 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DA BOIDOBRA 
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No dia 7 de fevereiro, as turmas da Pêro participaram num encontro com o 
escritor José Fanha. 
A sessão começou com a apresentação do autor que nos falou sobre a  vida 
profissional e de como surgiu a maravilhosa oportunidade de começar a es-
crever. Seguiu-se o momento das perguntas e cada aluno pôde questionar o 
escritor e ver assim respondida a sua curiosidade. 
A sessão terminou com o tão esperado momento dos autógrafos.  

 
 

O CARVANAL CHEGOU À NOSSA ESCOLA 
 

Na sexta-feira, dia 24, foi um dia muito animado na nossa escola. Fizemos um desfile até ao Jardim 
do Lago… 

 

Dia de S. Valentim 
 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS Nº 48 
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No dia 15 de fevereiro, a nossa escola EB Jardim – Ferro, deslocou-se ao pavilhão desportivo da 
localidade com a finalidade de desfrutarmos de uma bela tarde desportiva.  
A nós juntaram-se as crianças do infantário Rato Mickey, participando assim conjuntamente nos jo-
gos realizados e orientados pelo professor Vitor.  
Gostámos muito desta atividade e gostaríamos de ter a oportunidade de repetir esta experiência.  

Carnaval, convívio de gerações 
No dia 24 fevereiro, todos eufóricos, fomos pelas ruas desfilar disfarçados de tartarugas e joani-
nhas. Os trajes foram confecionados com muito empenho pelos nossos pais e, modéstia à parte, 
éramos os mais lindos… 
De manhã, desfilámos em conjunto com os pequeninos “nossos” irmãos e os graúdos “nossos” 
avós e bisavós que frequentam a Associação Centro Social Sagrado Coração Maria do Ferro. 
À tarde, para continuar a festa, fomos para a Covilhã participar no Desfile de Carnaval. 
Acabámos o dia cansados, as joaninhas de voar e as tartarugas de tanto passear a casa às cos-

tas! 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NA EB DO JARDIM  —  FERRO 
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 FE VE RE IR O,  FO I  AS S IM NO ES TABE LE C IME NTO P R IS IONAL D A CO VI LH Ã. . .  

  No âmbito das comemorações do “Dia dos Na-
morados”, decorreu nesta instituição, um Con-
curso de Expressão Escrita  sobre o “Amor” 
destinado a toda a comunidade prisional. 
  Os textos escritos em prosa e poesia foram 
analisados por um júri constituído por 3 escrito-
res da nossa zona. 
  No dia 14 de fevereiro - “Dia dos Namora-
dos”, os três escritores do júri, Teresa Reis, Na-
zaré Gonçalves e António José da Silva, estive-
ram presentes nesta instituição, para divulgarem 
os 3 textos vencedores deste Concurso. 
  Os autores premiados leram os textos vence-
dores e cada um deles, recebeu um livro de um 
dos escritores presentes. 
 

 COMEMORAÇ ÃO “DIA DOS NAM OR ADOS”  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

CICLO DE  COLÓQUIOS  

“DOE NÇAS SE XU ALMENTE  TR ANSMISSÍ VE IS”  
 Integrado no Projeto do Voluntariado da Cruz Ver-
melha/Delegação da Covilhã, realizaram-se 2 ses-
sões de promoção da saúde, sobre “ Doenças 
Sexualmente Transmissíveis” , com a presença 
dos Enfermeiros do Centro de Saúde da Covilhã, 
Alexandre Carneiro e Ricardo Santos. 
 No dia 21 de fevereiro a atividade decorreu na 
sede do EP e no dia 23 do mesmo mês, a sessão 
foi destinada aos elementos da comunidade prisio-
nal que se encontram na Quinta de S. Miguel. 
  Os técnicos de saúde falaram sobre algumas das 
DST - gonorreia, herpes genital, candidíase, sarna, 
hepatite B, Sida e clamídia, referindo os sinais e 
sintomas, formas de transmissão, tratamento e 
prevenção. 
 No final da sessão os participantes questionaram 
os enfermeiros sobre algumas dúvidas, os quais 
responderam de uma forma clara e precisa, insis-
tindo  sobretudo na prevenção destas doenças. 

 CONCURSO DE  E XPRESSÃO ESCRITA  

ENTREGA DE  PRÉMIOS—L I VROS 

 SESSÃO DE  PROMOÇÃO DA LE ITUR A  

“CEM POEM AS À J ANELA DA LUA”  

  O escritor António José da Silva, apresentou à co-
munidade prisional o seu livro “ Cem poemas à ja-
nela da Lua” , no dia 14 de fevereiro” Dia dos Na-
morados”. 
  Após uma abordagem do livro, o escritor convidou 
os participantes desta sessão para lerem alguns 
poemas do livro. Ouvidos e comentados alguns po-
emas, os reclusos participantes escolheram os 2 
melhores leitores de poesia, aos quais, António Jo-
sé da Silva, ofereceu o seu livro. 
  O escritor ofereceu também à biblioteca do Esta-
belecimento Prisional um exemplar do livro que 
apresentou nesta sessão. 
  A sessão foi animada musicalmente por António 
Duarte, que interpretou temas românticos que en-
cantaram todos os participantes. 

Nº 48 
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   No âmbito da Semana dos Afetos,  os alunos dos JI/1ºCiclo de 
S.Silvestre, Santo António e Rodrigo elaboraram mensagens que fo-
ram expostas no Mural dos Afetos, no Dia de S.Valentim. 

FEVEREIRO, FOI ASSIM NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

ATIVIDADES DE APOIO AO CURRÍCULO 

CARNAVAL 
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A verdadeira história da Bela Adormecida 

 
Olá! Eu sou a bruxa da história da Bela Adormecida e vim contar-vos 
a verdadeira história. No conto conhecido eu sou má, mas isso não é 
bem assim! 
Há muitos aos, no meu reino, havia um rei e uma rainha que há muito 
desejavam ter uma filha. Um dia, como por magia, o seu desejo con-
cretizou-se e convidaram toda a gente para uma festa muito divertida. 
Bem, toda a gente menos eu. Naquela altura, pensavam que eu fazia 
maldades, mas na verdade isso nunca tinha acontecido. Lá por ser 
uma bruxa feia e rabugenta não quer dizer que seja manhosa. 
Sem ninguém me convidar, fui à festa e disse ao rei que quando a 
princesa fizesse 15 anos eu iria ensiná-la a fiar, mas tinha-me esque-
cido de um pormenor: ela tinha uma doença grave em que se se pi-
casse desmaiava. Ficaram todos assustados. 
Passados 15 anos, ensinei-a a fiar e quando tentou fazer uma cami-
sola picou-se e desmaiou. Como eu sabia que o príncipe do reino ao 
lado tinha tirado o curso de medicina, chamei-o.   
Ele tratou da princesa, casaram-se e viveram felizes para sempre. 
Um dos guardas viu tudo mas inventou uma história mais credível pa-
ra contar ao rei. 
      Carolina Pereira – Pêro 5 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DO CAPUCHINHO VERMELHO 
 

Olá! Eu sou o lobo da História do “Capuchinho Vermelho”. 
Vim contar-vos a verdadeira história, pois estou farto que 

achem que sou um lobo mau e cruel. A verdadeira história é a se-
guinte: 

- Há dois meses, em pleno inverno, era o tempo daquelas 
enormes tempestades e numa dessas enormes tempestades, por 
azar, perdi os meus pais. Depois desse dia, passadas duas sema-
nas estava cheio de fome, pois nesses últimos dias não tinha encon-
trado nada para comer. 

Até que um dia me começou a cheirar a comida, saí do meu 
esconderijo e comecei a seguir o rasto. Encontrei uma menina e per-
guntei-lhe se me dava algo para comer, pois ela trazia uma cesta 
cheia de comida, mas ela disse-me que era para a sua avó, então 
disse-lhe para fazermos uma corrida, pedi-lhe para me dizer o cami-
nho até a casa da sua avó. Quando cheguei, entrei lá dentro para 
ver como era a casa e comecei a sentir umas picadas na barriga e 
senti uma grande vontade de comer tudo o que estava no frigorífico, 
mas por pouca sorte quando ia começar a comer passou por lá um 
lenhador que lá passava todos os dias e viu tudo. 

Mas achou que a história de um lobo esfomeado a tentar en-
contrar comida, não era muito emocionante pelo que inventou uma 
história diferente do que realmente aconteceu. 
E fez de mim o lobo mau!!! 
                                                              Joana Chorão   Pêro 5 

Contar uma história tradicional a partir da visão de uma personagem. 

Nº 48 

http://tantoslivros.blogspot.pt/2017/03/contar-uma-historia-tradicional-partir.html


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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A amizade tem começo, mas não tem fim! 
A amizade pode acontecer por acaso ou se tu qui-
seres. 
A amizade é muito valiosa e devemos respeitá-la. 
Os corações são vermelhos, mas o de um amigo é 
arco-íris! 
Na amizade ninguém deixa o outro desistir. 
A amizade não se conta nem se vê, só se vive! 
Quando se perde alguém por quem temos uma ami-
zade muito forte, é como se nos fechássemos num 
buraco escuro. 
Quem tem um amigo tem tudo! 

A verdadeira história da Cinderela 
 
Nós somos duas irmãs que vivíamos com a nossa mãe e a 
nossa meia-irmã que se chama Cinderela. 
Um dia fomos convidadas para irmos ao baile no palácio real, 
onde o príncipe iria escolher a sua futura esposa, mas nós 
não deixámos a Cinderela ir ao baile porque tinha de limpar a 
casa e assim era menos uma interessada no príncipe.  
Fomos para o baile mas o príncipe só dançava com uma bela 
rapariga, até que pela meia-noite essa rapariga saiu do baile 
a correr, deixando para trás um sapato de cristal. 
Passados alguns dias, os empregados do rei bateram á nos-
sa porta e pediram nos para experimentarmos o sapato. Co-
mo não serviu nem a mim nem á minha irmã, dissemos que 
mais ninguém aqui vivia, mas eles ouviram um barulho e 
mandaram chamar a Cinderela. 
 Nós ficámos espantadas quando vimos que o sapato serviu 
á Cinderela. 
A Cinderela foi para o castelo e casou se com o príncipe e 
nós continuámos solteiras. 
                                           Sara Silva — Pêro 5 

Contar uma história tradicional a partir da visão de uma personagem. 

A propósito do Dia dos Namorados, a turma do 6º 9 

escreveu sobre a amizade: 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/
http://tantoslivros.blogspot.pt/2017/03/contar-uma-historia-tradicional-partir.html

