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Colóquios  da  Neve—O Educador no séc. XXI 

Nos dias 29 e 30 de abril decorreram os colóquios da Neve pro-
movidos pelo CENTRO DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE 
ESCOLAS DA BEIRA INTERIOR, no polo das Engenharias da 
UBI. O nosso Agrupamento esteve  presente com a participação 
de professores e na exposição  com trabalhos realizados  por 
alunos e divulgação de projetos em que participamos. 
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ACONTECEU EM ABRIL NO JI SANTO ANTÓNIO… MATEMÁTICA E ARTE 

O desenvolvimento matemático nos primeiros anos de vida é fundamental, dependendo o sucesso das apren-

dizagens futuras da qualidade das experiências proporcionadas às crianças. 

Dedicámos um “olhar” especial ao conhecimento geométrico e ao raciocínio espacial, desde a contemplação 

de obras de arte com motivos geométricos à elaboração da planta do jardim-de-infância. 
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ACONTECEU EM ABRIL NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO… LITERATURA INFANTIL 

Dia Internacional do Livro Infantil 
No primeiro dia de aulas do terceiro período e para festejar o Dia Internacional do Livro Infantil ( 2 

de abril) tivemos connosco o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Diretor do Agrupamento. O Sr. Presi-
dente ofereceu a todos os alunos da escola um pequeno livro “Nós e a fruta”. 

De seguida as turmas do 3º e 4º anos tiveram um encontro com o autor Miguel Morais, onde nos 
deu a conhecer um dos seus livros “O ano mais estúpido do meu irmão mais novo”. 

Gostámos muito da manhã, mas passou num instante! 
Ana  e Eduarda (4º ano) 

 

 

Ao longo do mês de abril foram várias as atividades desenvolvidas no âmbito do livro infantil. As 
turmas do 1º,2º e 4º ano, com a professora de Expressão Dramática exploraram algumas obras 
de literatura infantil e dramatizaram para os colegas. 
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ESTE MÊS NO JI DE RODRIGO 

ALGUMAS ATIVIDADES QUE FIZEMOS NO NOSSO JARDIM-DE-INFÂNCIA 
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NA ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO  

Os painéis da nossa Escola foram 
decorados com os trabalhos colo-
ridos que fizemos e pintámos.  

Trabalhos realizados 
pelos alunos da Turma 
R1A, individualmente e 
em grupo após a leitura 
da obra de Elizabeth 
Shaw. O teatro de fanto-
ches foi apresentado 
aos alunos da Turma 
R2B. O público aplau-
diu...  

EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

— A Ovelhinha PRETA 

Construção de Fantoches 

TEATRO 

É PRIMAVERA ! 
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NO JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO ACONTECEU... 

  Projeto Leitura em vai e vêm 

No âmbito do Projeto de Promoção de Leitura em Família, o Plano Nacional de Leitura lançou desde o 
ano letivo de 2007/2008 uma proposta para a Educação Pré-escolar designada de Leitura em vai e vem. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

As crianças (com idade anterior à entrada na escola ) adquirem com o consentimento e responsa-
bilidade dos pais, um cartão de leitor que lhes permite requisitar os livros na escola e na Biblioteca 
Municipal da Covilhã. 

“Como mãe, considero a adesão ao projeto "Leitura em vai e vem" uma mais valia para os nossos filhos. 
Este projeto permite-lhes desenvolver a atenção/concentração, o reconto, a aquisição e desenvolvimento 
da linguagem e o gosto pela literacia, competências essenciais para o progresso e sucesso escolar dos 
nossos educandos. Saliento ainda o facto de proporcionar  mais um momento de partilha entre pais e 
filhos. Mais uma vez, parabéns por esta iniciativa” Encarregada de Educação  Rita Teles 

  Mochila           Registo de leitura       e                     avaliação 

Todas as sextas-feiras, com a ajuda da educadora, escolhem o livro, depois requisitam-no e 
levam-no para casa na mochila até à sexta-feira seguinte.  

 Em casa as crianças ouvem a história pelos pais ou outro familiar. No re-
gisto é escrito o que a criança recontou da história e a avaliação da mes-
ma nos símbolos dos ursos. 

Na sexta-feira, dia de 
entrega dos livros, as 
histórias são reconta-
das  para todos os 
colegas. 

     Parabéns aos pais pelo empenho   
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  NA ESCOLA DO REFÚGIO , ABRIL FOI ASSIM... 

                                                       Eco Escola Geração Depositrão 
 
No dia 7 de abril, foi feita a segunda recolha dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

lâmpadas e pilhas usadas. Com a ajuda dos  pais, conseguimos encher o camião!  

AEC - Expressão Dramática 
 

Para comemorar o Dia Mundial do Livro Infan-
til, a turma do 1º ano fez uma dramatização 
muito bonita! Contaram-nos a história “A gali-
nha medrosa”. 

 

                                              Eco Escola “Ano Internacional das Leguminosas” 

No âmbito das comemorações do “Ano Internacional das Leguminosas”,  fizemos estes lindos traba-
lhos, com a ajuda dos pais, utilizando materiais reciclados. 

 E se fosse eu…”Fazer a mochila e partir” 

Imaginámos que tínhamos de partir e dese-

nhámos os objetos que levaríamos na mochila... 

 
 

 
O NOSSO BEM 

HAJA A  
TODOS!!!                                                  
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EM ABRIL, NO JARDIM DE INFÂNCIA S. SILVESTRE... 

Expressão e comunicação/ conhecimento do mundo e arte - expressão plástica.  Descoberta de al-
guns pintores impressionistas: Van Gogh e Monet 

 
COMEMORANDO O 
 “  25 DE ABRIL” 
VALORES/ SÍMBOLOS: 
LIBERDADE 
SOLIDARIEDADE 
PAZ 
FRATERNIDADE 
IGUALDADE 

 
“ NOITE  
ESTRELADA” 
 
VAN GOGH 

 
ESBOÇO /
DESENHO E 
PINTURA 
 
MONET 
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ABRIL NA ESCOLA DE S. SILVESTRE 

  Recebemos a visita do sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã acompanhado pelo 

senhor Diretor do AEPC e outros elementos da CMC — Projeto Nós e a Fruta!” 

 AUTOR  MIGUEL MORAIS 

 PROJETO YOUNG VOLUNTEAM 

O que é ser voluntário? 
Numa proposta apresentada pelas alunas do 10º A , da Es-
cola Secundária Campos Melo, aos alunos do 3.º e 4.º ano  
da nossa escola, realizamos uma visita ao Lar de S. José. A 
interação e partilha entre crianças e idosos foram extrema-
mente gratificantes... 
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EM ABRIL ACONTECEU NO JI LÃ E A NEVE 

“Hospital de Faz de Conta” 
 

No dia 14, participámos no projeto 
“Hospital de Faz de Conta”, pro-
movido pela Faculdade de Ciên-
cias da Saúde. Fizemos o papel 
de pais, e de médicos. Aprende-
mos muito e divertimo-nos. 

Comemorações 
 

Comemorámos o Dia Internacional 
do Livro Infantil com o poema 
“Leilão de Jardim” de Cecília  Mei-
reles. Chamámos a primavera e 
os seus símbolos, utilizando  ativi-
dades de várias Áreas.  
O livro “Os Pequenos Girassóis da 
Mamã” de Ângela Mc Allister levou
-nos a fazer e a semear girassóis  
no Dia Mundial da Terra. 
O Dia Mundial da Voz  foi também 
vivido por nós com alegria. Apren-
demos e relembrámos várias téc-
nicas para tratar bem a nossa voz. 

As sementes germinaram e as plantas estão a crescer. 
Vale a pena esperar! 

 
Ciência na escola 

 
“Recicla e cresce saudável” 
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EM  ABRIL ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Ciência na Escola 
“Conviver com a processionária” 

Dia Internacional do Livro Infantil 
No dia 2 de abril, comemorou-se o Dia Internacional do 
Livro Infantil e o  nascimento de Hans Christian Ander-
sen, por isso, no primeiro dia após as férias da Páscoa, 
as professoras lançaram-nos  um desafio: pensar em  
vinte motivos para ler. 
Nós pensámos, pensámos e por fim, surgiram muitos 
mais motivos para além de vinte. Então registámos os 
que achámos mais importantes. 

Ler, para descobrir... Ler, para viajar... 

Ler, para chorar... 

Ler, para sonhar... 

Ler, para viver aventuras... 

Ler, para conhecer... 

Ler, para passar o tempo... 

Ler, para dormir... 

Ler, para viajar no tempo... 

Ler, para brincar... 
Ler, para recontar... 

Ler, para saber... 
Ler, para rir... 

Ler, para emocionar-se... Ler, para tornar a ler... 

Espreitámos os ninhos e verificámos 
que dois deles estão ocupados. Não 
conseguimos ver se os hóspedes 
são chapins, porque o tempo tem 
estado muito chuvoso. 

Dia Internacional  da Terra 
No dia 22 de abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifes-

tam o seu compromisso na preservação do ambiente e da sustenta-

bilidade da Terra. Neste dia, a nossa escola, pertencendo ao Progra-

ma Eco-Escolas, não poderia esquecer a importância do planeta 

Terra, tendo realizado algumas atividades para serem divulgadas no 

“Global Action Days “. 
Construção de um espan-
talho para a horta biológica 



Página 12 
Nº 41 

“Aqueles senhores que mandavam em Portugal punham as pessoas tristes porque não podiam ter 

liberdade e eram muito pobres. 

Depois, no dia 25 de abril, os soldados mandaram embora os senhores e as pessoas ficaram muito 

felizes.  

A senhora que vendia as flores deu cravos vermelhos a todas as pessoas . 

Os soldados tinham um cravo dentro da espingarda.” 

Criação coletiva a partir do tema 

 

JI DE BOIDOBRA: DIA DA LIBERDADE! 
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  NA ESCOLA BÁSICA DE BOIDOBRA ESTE  MÊS  ACONTECEU: 

Palestra “O 25 de Abril” 
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A PRIMAVERA NA NOSSA ESCOLA 
 

A estação do ano que todos nós mais admi-

ramos é a primavera. 

Para além de um grande leque de atividades por 

nós realizadas, alusivas ao tema ( a primavera ) foi 

sem qualquer dúvida, nas áreas da expressão mu-

sical e expressão plástica que mais nos divertimos.  

Entoação de várias canções, algumas delas 

coreografadas, assim como todo um conjunto de 

trabalhos, que nos deu muito prazer ao fazê-los. 

Isto para a realização do painel da primavera. 

 

    VIVA A PRIMAVERA! 

O JI DE PERABOA CELEBRA A PRIMAVERA 
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ABRIL NA ESCOLA DO JARDIM—FERRO 

Segurança Rodoviária 
Brincar e Aprender 

No dia 27 de abril deslocamo-nos ao pavilhão do Centro Social do Sagrado Coração de Maria 
para uma ação de formação promovida pela GNR, Núcleo de Escola Segura, sobre Prevenção 
Rodoviária. 
Foi-nos explicado como nos devemos comportar quando andamos a pé nas ruas, como atraves-
sar a passadeira, como andar de bicicleta, respeitando os peões e que cuidados devemos ter 
quando vamos de carro com os pais.  
Aprendemos muitos sinais de trânsito e a sua função. 
Os agentes da GNR levaram-nos a visitar e conhecer um posto móvel, o interior dos carros e 
pudemos tocar a sirene dos carros. 
Esta formação foi muito engraçada porque, além de termos aprendido tudo isto, ainda fizemos 
um percurso sinalizado, com carrinhos disponibilizados pelos agentes, para por em prática o 
que aprendemos. 
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EM ABRIL ACONTECEU NA ESCOLA PÊRO DA COVILHÃ– TURMAS DE 4ºANO 

  Encontro com o escritor Miguel 
Morais.  

A equipa do Projeto Ser+ da Escola Secundária Quinta das 
Palmeiras aderiu ao " Programa Young Volunteam ", cujo 
objetivo é valorizar a cultura do voluntariado junto dos alu-
nos do Ensino Básico e Secundário, por tal motivo solicitou 
a colaboração do Agrupamento de Escolas Pêro da Covi-
lhã. As sessões serão desenvolvidas na Turma Pêro1 

25 de abril 
 

Era uma vez  
Um tirano sem coração 

Que à democracia dizia não. 
 

Chamava-se Salazar 
Mandava com mão de ferro 

Mas por fim teve azar 
Deu o último berro. 

 
Traumatismo craniano 

Veio pra problemas arranjar 
Aproveitou-se Marcelo Caetano 

E começou a governar. 
 

Poucos anos mandou 
MFA com a ditadura acabou. 

Os exilados voltaram, 
As guerras acabaram, 

Famílias unidas, 
Curadas muitas feridas 

Que no coração foram abertas 
Mas com amor cobertas. 

 

João Ricardo Rocha, Pêro 2 

Sessão na biblioteca 
sobre o 25 de abril, 
orientada pela Prof. 
Goretti Fragoso 
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 ATIVIDADES NO ESTABELECIMENTO PRISINAL DA COVILHÃ. . .  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

   Decorreu na interrupção letiva da Páscoa, 
um Torneio Interno de Futsal, no qual se ins-
creveram 2 equipas  de reclusos - Matrecos 
e Bola F. 
 Após a empenhada disputa das  equipas, 
saiu vencedora deste Torneio, a equipa dos 
Matrecos. 

 DESPORTO  

 TORNEIO DE PÁSCOA DE FUTSAL  JOGO DE FUTSAL  

MATRECOS/ ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO 

FUNDÃO  

  No dia 30 de março, a equipa vencedora do Torneio 
Interno de Futsal - Matrecos, disputou um Jogo com a 
equipa de Futsal da Associação Desportiva do Fundão, 
integrado no Projeto Revive + da Cruz Vermelha/ Dele-
gação da Covilhã. 
  Após as saudações das duas equipas, o jogo decorreu 
com muito entusiasmo, fair-play e muita animação. 
  A População Prisional assistiu, aplaudiu e entusias-
mou as duas equipas. 
  No final do jogo, os elementos das duas seleções tive-
ram um espaço de convívio e troca de opiniões e obje-
tos desportivos.  

    A Higienista Carla Ascensão e os Enfer-
meiros, Fátima Cardoso e Alexandre Carnei-
ro, do Centro de Saúde da Covilhã, em cola-
boração com a Cruz Vermelha, realizaram no 
dia 29 de março, uma Sessão de Promoção 
da Saúde sobre “Higiene Oral”. 
 Os profissionais de saúde falaram sobre a 
importância de uma boca saudável, os princi-
pais problemas da boca (cárie dentária e do-
enças periodontais). Nomearam fatores de 
risco da falta de higiene oral, ensinaram a 
escovar os dentes, referiram os cuidados pa-
ra ter uma boa higiene oral. 

 CICLO DE CINEMA  

CAÇADORES DE EMOÇÕES  

   Caçadores de Emoções, foi o filme esco-
lhido para o Ciclo de Cinema que se proje-
tou no dia 31 de março , na sala de convívio 
dos reclusos. 
    Este trailer cativou a atenção do público  
possibilitando um diálogo interessante no 

final da projeção.  
 CICLO DE COLÓQUIOS  

 HIGIENE ORAL  
  DOENÇAS DEGENERATIVAS  

  Integrado no Projeto do Voluntariado da Cruz Ver-
melha, realizou-se no dia 19 de abril uma sessão de 
sensibilização sobre “Doenças Degenerativas”. 
  Esta ação teve a participação do Enfermeiro Ale-
xandre Carneiro do Centro de Saúde da Covilhã e 
dos alunos do Curso de Enfermagem, Bárbara Gon-
çalves e José Gaspar. 
  Os técnicos de saúde falaram das causas das   
doenças degenerativas, nomearam e caraterizaram 
vários tipos de doenças degenerativas - diabetes, 
HTA, cancro, alzheimer, Parkinson, esclerose ...  
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NA BIBLIOTECA ESCOLAR, ABRIL FOI ASSIM... 

Era uma vez   25 
de Abril 

 
A propósito do 25 
de Abril foram 
realizadas ses-
sões informativas 
às turmas de 4º 
ano da Escola 
Básica Pêro da 
Covilhã. 

Dia Internacional do Livro Infantil 

 

A propósito do Dia Internacional do Livro Infantil, que este ano coincidiu com um sábado, iniciou-se o 3º 
período com sessões de apresentação das obras do escritor Miguel Morais, aos alunos de 3º e 4º anos 
de escolaridade de escolas do Agrupamento. 

Assim o escritor esteve presente no dia 4 de abril, em três escolas do concelho (EB Pêro da Covilhã; 
EB1 Santo António e EB1 São Silvestre), onde integrou a iniciativa da Câmara Municipal da Covilhã, 
“Trocado para Miúdos”. 

O autor apresentou a sua coleção “O ano mais estúpido do meu irmão mais novo”, escrita em 3 volumes 
sob a forma de diário ilustrado. 

Dinamização de história no JI de Peraboa. 
 
A propósito do Dia Internacional do Livro Infantil, da Primavera e de todas as razões que se qui-
ser… foi dinamizada uma história que as crianças ajudaram a contar... 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  -  PORTUGUÊS 

PEQUENOS ESCRITORES      
     TEMPO DE ...    

           A minha visão 
 
Mas será que sinto eu  

O que tu estás a sentir? 

O difícil no adeus 

É ter que te ver partir. 

Com os olhos é que me vês 

Então olha para mim 

E explica-me os porquês 

De estares sempre assim. 

Fala-me de ti,  

Do medo e, se não  

Da tua dor, sonho e paixão. 

A paixão é uma mentira 

Que só te traz dor, 

Quando te livrares dela 

Vais ficar bem melhor! 

És a minha maior verdade 

Parte mais pura do meu ser. 

Trazes-me à realidade 

E fazes-me crescer. 

Podes ser muito infantil,  

Um bebé da minha idade 

Não te quero ver crescer 

Gosto da tua imaturidade. 

            Brilho Mistério 
 
Sorriso brilhante 

Em lábio profundo, 

Amizade exuberante 

Pobre vagabundo! 

Queres ajudar  

Sem saber porquê… 

Amigo assim 

Só com o coração se vê. 

Passas aqui  

Sem sequer me ver 

Amigo assim 

Não dá para descrever. 

Não sabes porque é 

Ingenuidade a decorrer 

Não é fingimento… 

Se fosse, 

Daria para ver!... 

 

     RITA LUCAS, Nº 18,  6º6   
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Isabel Bicho 

DESPORTO ESCOLAR 1º CICLO 

1ª Concentração—Desporto Escolar 1º Ciclo—2015/2016 

Os alunos do 1º ciclo inscritos nas modalidades de  desportos coletivos, desportos individuais e ativida-

des rítmicas e expressivas do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã participaram na 1º concentra-

ção de Desporto Escolar que ocorreu em Castelo Branco na Escola Básica João Roiz no dia 27 de abril 

de 2016. 

O Desporto Escolar é uma atividade de complemento curricular voluntária, tem como objetivo a promo-

ção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras e o entendimento do des-

porto como fator de cultura, estimulando sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criati-

vidade. 

Nesta concentração os alunos foram recebidos pela organização no ginásio da Escola Básica João Roiz 

às 14 horas e 45 minutos, iniciaram  as atividades com aquecimento ao som de  música” Zumbástica”.  

Os alunos foram divididos por grupos para a realização de jogos de desenvolvimento de Perícia e mani-

pulação; Deslocamentos e equilíbrios; Circuito de ginástica; Jogos pré-desportivos. 

Os jogos foram realizados em sistema de estações . Estes tiveram uma componente competitiva, mas 

sempre no sentido de estimular sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade. 

No final lancharam em confraternização com todos os colegas que participaram, com todos os professo-

res  que organizaram e tornaram possível a realização do evento. No fim das ati-

vidades foi feita a entrega de certificados. 

Já está agendado o  Encontro Regional do Desporto Escolar, 1.º Ciclo, em Coimbra  dia 28 de Maio de 

2016, no Parque Verde do Mondego.  Destina-se a todos os alunos inscritos nos grupos-equipa do Des-

porto Escolar no 1º Ciclo – área dos Desportos Coletivos, área dos Desportos Individuais e área das 

Expressões e Gímnicas. Este Encontro abrange alunos do 3.º e 4.ºanos de escolaridade de ambos os 

sexos, que estão devidamente inscritos na base de dados do Desporto Escolar 2015/2016. Tem como 

objetivo principal a promoção da atividade física e desportiva.  



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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12º CAMPEONATO NACIONAL - JOGOS MATEMÁTICOS 

No dia 4 de março  6 alunos do Agrupamento foram a Beja 
participar no 12º Campeonato Nacional de Jogos Matemáti-
cos. Os alunos que representaram a escola: 

                     - Rodrigo Simões da turma SS4;  

                     - João Santos da turma Pêro1,  

                     - Duarte Parente da turma Pêro3; 

                     - Simão Serra da turma 6°1; 

                     - José Rosa da turma 6°3; 

                     - David Tarouca da turma 6°4. 

 A manhã correu bem a todos os participantes. 

. Nos resultados finais nacionais: 

     - o aluno do 1º ciclo, Rodrigo Simões da turma 
SS4 ficou classificado em 7º lugar no jogo do 
"rastros". 

    - o aluno do 2º ciclo, Simão Serra da turma 6°1 
ficou classificado em 10º lugar no jogo do "rastros. 

Parabéns a todos!  

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

