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NO MÊS DE JUNHO VAI ACONTECER NO AGRUPAMENTO... 

Os alunos do Pré e 1º Ciclo da cidade da Covilhã vão ao circo no dia 1 de junho, 

para comemorar o dia da criança. Esta iniciativa é organizada pela União das  

Freguesias da Covilhã e Canhoso.  

VII MINI-OLIMPÍADAS  - 9 de JUNHO 

O Departamento de Expressões, com a colaboração da Comunidade Educativa, 

organiza a partir das 18:00 horas nos campos da Escola sede , as VII Mini-

olímpiadas do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, envolvendo os alunos 

do 5º e 6º ano de escolaridade.   

Convidamos os encarregados de educação a estarem presentes. 

Festas  de Finalistas 

Convidamos os encarregados de educação a estarem presentes na festa final  

de ano dos alunos do Pré escolar (5 anos) no dia 17 de junho na Escola sede. 

Projeto ATL— Verão 2016 

 

ATIVIDADES: De 13/06/16 a 31/07/16 Jogos de cooperação Esgrima 

Jogos de Raquete Passeios Pedestres/Orientação Natação Atelier Ciên-

cias Atelier Música Atelier Expressão Plástica Atelier Informática Jogos 

tradicionais Cinema Dança Futebol Basquetebol Entre outros….  

Pé Ante Pé Caminho da  Pêro 

 
Vai realizar-se na Escola Básica Pêro da Covilhã (Sede do Agrupamento) a 

iniciativa  "Pé Ante Pé a Caminho da Pêro" que envolve todos os alunos do 4º 

ano deste Agrupamento e os alunos do Conservatório Regional de Música. 

O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer atividades que se desenvolvem nes-

ta escola através de diferentes ateliers. 

 

 
    

 EB.JI REFÚGIO E.B.JI LÃ E 
NEVE 

         DE 30 DE MAIO A 9 DE 
JUNHO 

Convidamos os encarregados de educação a estarem presentes na festa final  de 

ano dos alunos do 4º ano  no dia 7 de junho na Escola sede. 

Convidamos os Alunos do 6 º ano para um almoço convívio, na Escola sede com 

respetivos professores da turma, no dia 9 de junho. 
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Vai realizar-se na Escola Básica Pêro da Covilhã (Sede do Agrupamento) a iniciativa  "Pé Ante Pé a Ca-

minho da Pêro" que envolve todos os alunos do 4º ano deste Agrupamento e os alunos do Conservató-

rio Regional de Música. 

O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer atividades que se desenvolvem na escola onde a maior par-

te dos alunos irão frequentar o 5º ano. 

Os alunos e respectivos professores irão passar o dia na Escola, participando ativamente em diversos 

ateliers organizados para o efeito. 

PÉ ANTE PÉ A CAMINHO DA PÊRO 
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ACONTECEU EM MAIO NO JI SANTO ANTÓNIO 

Novas experiências… inspiradas em Segni Mossi,  laboratório italiano de dança/desenho, que explora a 
relação entre a dança e os sinais gráficos: dançar e desenhar com materiais diferentes, usar o espaço 
como projeção, a perceção do corpo, os traços de experiências vividas. Exploração, experimentação, 
descoberta, espanto...  
O foco no processo criativo e não nos resultados! 

E SE PUDÉSSEMOS DESENHAR NAS COSTAS...E VOANDO?!... 
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ACONTECEU EM MAIO NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO…  

Iniciação à Educação 

Literária“ Dez dedos dez Segre-

dos” 

O meu último andar! 

No último andar há uma varanda 

Da varanda, por cima da Estrela, vejo as estrelas 

É lá que eu estou a morar 

 

No último andar temos uma lareira 

Faço os trabalhos de casa à sua beira 

É lá que eu estou a morar 

 

Ao lado da casa há um parque 

Onde podemos todos brincar 

É lá que eu estou a morar 

 

Ao lado do parque há uma ribeira 

Que deu o nome a este lugar 

É lá que eu estou a morar 

 

Nos meus sonhos, na ribeira corre chocolate 

no parque, a correr, há meninos, 

rebuçados que tento apanhar 

e da varanda vejo uma lua feita de gelado 

no meio de estrelas de pintarolas. 

Gabriela SA2 

SA4 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatização da história “As aventuras da carochinha” Texto de 
Luísa Dacosta 

SA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Gaspar SA1 

Pelo mundo ele anda 
Radioso com o seu cavalo 
Iria encontrar uma princesa genuína? 
Não conseguiu, mas um dia 
Com chuva e relâmpagos 
Ia a sua sorte mudar 
Pois bateu à porta do palácio uma menina 

E era uma verdadei-
ra princesa. 
   Maria 4º ano 

 

 

 

 

 

Painel  Primavera 

Lembrança do Dia da Mãe 
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JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO 

                ÁREA DO JOGO SIMBÓLICO — CASINHA 

         

ÁREA DA  BIBLIOTECA—LIVROS /FANTOCHES /COMPUTADOR  

 

    Garagem 

   ENFIAMENTOS  

 

 Depois de explorar as várias áreas, brindámos às mães com  um poema, uma prenda e um 
lanche                                    

                    Ficaram estas obras de arte cheias de sabedoria e afeto 

          Área - jogos de mesa  
 

                              Lego /Construções 
 

Para festejar o dia da mãe, convidámos  as  nossas mães a passar um tempo na nossa sala 
mostrando-lhes a forma como está organizado o espaço  e como ele pode proporcionar o nos-
so desenvolvimento,  foram momentos lúdicos de sabedoria e afeto…   

       ÁREA DAS EXPRESSÕES –   PINTURA  / DESENHO / COLAGEM   /   MODELAGEM 
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   E NA ESCOLA DO REFÚGIO...  

          Dia da Mãe  
Para celebrarmos o Dia da 

Mãe, elaborámos uns bonitos 
alfinetes de peito, que fizemos 
acompanhar de um bonito pos-
tal. 

Caligrama de Sentimentos 
 

Na aula de português, elaborámos caligramas de sentimentos. 

                                              Eco Escola “Ano Internacional das Leguminosas” 

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

      Dia do Patrono  
No dia 7 de maio, festejámos 

o Dia do Patrono. Elaborámos 
uns bonitos marcadores, onde 
escrevemos a biografia do Pêro 
da Covilhã. 

25 de abril 
Para comemorar esta da-

ta, fizemos cravos com men-

sagens: SER LIVRE É...  
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 NO JARDIM DE INFÂNCIA DO RODRIGO ACONTECEU... 

A Natureza: conhecer, valorizar, proteger e preservar a 
natureza   

Dia da Mãe : valorizar os afetos e presentear a mãe 

Hora do Conto: uma vez mais a Professora Soraya trouxe-nos uma bonita história 
que nos deixou encantados 

A culinária e a Matemática: contámos, medimos … e confecionámos um delicioso bolo 
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ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO EM MAIO 

DIA DA MÃE 

SISTEMA SOLAR 

Os alunos da Turma R3A realizaram com muita imaginação e 

criatividade trabalhos sobre o Sistema Solar. 

25 DE ABRIL 

A Mãe foi presenteada com bonitos pos-

tais feitos e decorados pelos alunos.  

Um modo simples de dizer à Mãe 

“obrigado”, com muito carinho. 

DIA DO PATRONO 

Para comemorar o Dia do Patrono, 
Pêro da Covilhã, os alunos visuali-
zaram um powerpoint e realizaram 
trabalhos alusivos ao tema. 
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MAIO NA ESCOLA DE S. SILVESTRE FOI ASSIM... 

   DECORREU  A COMEMORAÇÂO DO DIA DO PATRONO  -  PÊRO DA COVILHÃ 

    O 25 DE ABRIL EM S.SILVESTRE 
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CONSTRUÇÃO FRÁSICA 

MAIO NO JI DE BOIDOBRA 

“O menino vinha a ver bonecos 

na televisão”  

“Na mesa comemos e desenha-

mos” 

“O menino perdeu-se na flores-

ta e encontrou um animal que 

pensava que era um cão mas 

era um lobo. Eles tornaram-se 

amigos” 

“A mão da pessoa vai trabalhar 

no tablet” 

“Este barco tem uma arca do 

tesouro” 

“O menino foi se deitar para ver 

os bonecos, na televisão” 
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ESTE  MÊS  ACONTECEU NA ESCOLA DA BOIDOBRA 

Dia do nosso Patrono — O Pêro da Covilhã 
Pêro da Covilhã foi um homem muito importante para Portugal. Ele e o 
seu companheiro Afonso de Paiva viajaram juntos até Adem e combi-
naram encontrarem-se em Cordia depois de concluírem as suas mis-
sões. Afonso de Paiva foi descobrir o governador Preste João e o Pêro 
da Covilhã continuou a sua viagem . Em Calecut ele encontrou um se-
nhor que lhe explicou como é que as especiarias chegavam a Portu-
gal.                                                                                                                                       
Passado um mês, Pêro da Covilhã veio a saber que Afonso de Paiva 
tinha falecido. Pêro da Covilhã enviou uma carta ao rei a dizer que 
Afonso de Paiva tinha falecido e que ele iria concluir as missões do 
amigo.                                                                                            
Na Covilhã temos edifícios com o nome Pêro da Covilhã como: o 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, o Hospital Pêro da Covilhã 
e a Alameda Pêro da Covilhã que é uma rua. 
 

Dia da Mãe 

Festas da vila Os pais colaboraram nas festas da vila que decorreram nos dias 20 e 21 de 
maio. 

No dia 20 de maio, às 
21:30, na igreja da Boi-
dobra houve um concer-
to pelos alunos do Or-
feão. 

No dia 20 de maio 
após o concerto 
foi entregue o 1º 
prémio do concur-
so “Boidobra em 
modo Fotográfico” 

O Senhor Presidente  
da Câmara Municipal 
da Covilhã e o Senhor 
Subdiretor do Agrupa-
mento estiveram pre-
sentes nas  festas da 
Boidobra. 

    A minha mãe tem cabelo e 
olhos castanhos, boca peque-
na, alta e bonita. Ela é engraça-
da, amiga, sociável, simpática, 
querida e tem a cara alegre e é 
rígida. 
   (…) Nos tempos li-
vres, às vezes, vemos 
televisão, conversa-
mos, fazemos bolos ou vamos 
às compras. Adoro a minha 
mãe. 

http://www.google.pt/url?url=http://maepirada.com.br/category/maternidade/papo-de-mae/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwju3rnVs_LMAhXF6xoKHdLkCPA4ZBDBbggZMAI&sig2=67KYAx7Vzjxn3EJuZoD2yQ&usg=AFQjCNFL8NUnoVjrF9xWkUAIt7qr695FCw


Página 13 

EM MAIO ACONTECEU NO JI LÃ E A NEVE 

 
Muito obrigado Fruut! 

 
Como o nosso Hino da Fruta foi 
finalista, 2º lugar, no distrito de 
Castelo Branco, a Fruut ofereceu-
nos um expositor com fruta desi-
dratada. Temos assim mais uma 
forma de comer fruta.  

Quem pintou os girassóis? 
Na primavera observámos a árvore 
enorme que já tinhamos observado 
nas outras estações do ano. Desta vez 
estudámos a vida e a obra de Van 
Gogh o famoso pintor do quadro dos 
girassóis. Obrigado à nossa família 
que também participou nas pesquisas 
e na recolha de materiais. Os girassóis 
que semeámos já estão grandes e os 
que pintámos também. 

Com este projeto trabalhámos todas as Áreas da Educação Pré-Escolar: Área de Conhecimento do 
Mundo, Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e Comunicação e Tecnologias da In-
formação. Fomos apresentar o desenvolvimento do projeto ao Ministério da Agricultura e Conservação 
da Natureza.  

 
Ciência na escola 

 
“Recicla e cresce 

saudável” 

A Viagem de Pêro da Covilhã à Índia 
Gostámos muito da história da viagem do Pêro da Covilhã. 
Ficámos a saber quais os meios de transporte que foram utili-
zados e os nomes de algumas especiarias. 
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EM  MAIO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Apresentação de trabalhos  

No dia  28 de abril, os alunos da Pré-escola e do 1º ciclo  

comemoraram o Dia Mundial da Poesia/Dia Mundial do Li-

vro Infantil/Dia Mundial do Livro, realizando uma apresenta-

ção de trabalhos para os pais. 

Pelas 17:40h, o salão polivalente encheu-se de convidados 

para assistirem à leitura e declamação de textos elabora-

dos por todos nós, ao longo do ano letivo. Também foi 

apresentada uma peça de teatro pelos alunos do 4º ano, 

ensaiada  pela professora de Expressão Dramática. 

No final, estávamos orgulhosos e os pais manifestaram o 

seu agrado por esta atividade.    

Pêro da Covilhã 

Assinalámos o Dia do Patrono do Agrupa-

mento com várias atividades envolvendo a 

vida desta personagem histórica e o papel 

da sua viagem nos Descobrimentos.   

“Ciência na Escola” 
Fizemos uma visita de estudo ao Centro 

Ciência Viva da Floresta, em Proença-a-

Nova, onde completámos os saberes que 

adquirimos no desenvolvimento dos proje-

tos "Recicla e cresce saudável” e 

“Conviver com a processionária”. 

Eco-Escolas 
“Roupas usadas não estão acabadas” 

Participámos no concurso criando um saco para compras 

com pedaços de tecidos entrelaçados num saco de renda 

que já não se usa. Vamos esperar pelo resultado! 
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A brincar também se aprende ... 

O limão é uma fruta. Porque não se come?  
- É muito azedo! Pois o limão é ácido, não se come mas pode beber-se 
em limonada ... 

Brincar com tintas 
é uma garantia de 
diversão, envolvi-
mento e magia... 

Fizemos digitinta. 
A sensação é: fresquinha e 
fofinha. 
É bom mexer ... 

Objetos flutuantes e 
não flutuantes. 

Descobrir é divertido! 

ACONTECEU EM MAIO NO JI DE PERABOA…  
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Viagem ao Mundo Animal” 

Zoo de Lisboa 

 

 No dia seis de maio a nossa escola fez uma visita de estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa. A 

maioria dos alunos nunca tinha visitado aquele jardim. Outros já o tinham feito, mas não se lembravam 

de nada. Por essa razão foi uma viagem inesquecível. 

 Nesse dia levantamo-nos muito cedo. Nem conseguimos dormir com a agitação. Às oito horas já 

estávamos em viagem. Esta foi muito divertida e passou rápido. 

 Quando chegámos entramos logo no jardim pois não havia muitos visitantes.  

Pudemos visitar e observar todos os animais sossegadamente. Os chimpanzés é que não estavam na-

da sossegados. Estavam muito agitados e só queriam que lhes mandássemos comida. Andavam numa 

correria. 

 Vimos os leões-marinhos, os tigres, os elefantes (que só faziam porcarias), os hipopótamos, as 

girafas e muitos outros animais. 

 Às quinze horas fomos ao espetáculo dos golfinhos. Adorámos. 

 Por fim andámos no teleférico e para terminar em beleza comemos um gelado.  

ESTE MÊS ACONTECEU NA ESCOLA EB JARDIM—FERRO 
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EM MAIO ACONTECEU NA ESCOLA PÊRO DA COVILHÃ– TURMAS DE 4ºANO 

  Dia da mãe – postais 

Dia da Europa 

PÊRO DA COVILHÃ 
 

Pêro da Covilhã 
Vasco da Gama ajudou 
A ir até à Índia 
O que para a história ficou. 
  
Este fantástico covilhanense 
Moçambique descobriu 
Foi para o Egito 
E para Calecute seguiu. 
  
Navegador de Portugal 
Espadachim e espião 
Ficou famoso  
Por ser muito bom cidadão. 
  
Um orgulho para a Covilhã 
Que era a sua terra natal 
Portugal o adorou 
Por ser excecional. 
  
Foi uma pena 
Ter de nos deixar 
Mas o seu dia 
Estamos a celebrar. 

DIA DO PATRONO 

Visita de estudo —No dia 24 deslocámo-nos a Torredeita 

onde pudemos visitar o Ecomuseu e o Planetário. 
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MAIO COM O DEPARTAMENTO  DE  LÍNGUAS... 

       Assim, o Departamento de Línguas da Escola Pêro da Covilhã  

promove anualmente um Concurso de Leitura de Português  e de 

Inglês, tentando incentivar o gosto  pela  LEITURA dos nossos  

jovens e realçar a sua relevância na vida de todos. 

       Os alunos empenharam-se com prazer e entusiasmo nesta 

atividade e destacaram-se vários como excelentes leitores, mas 

os vencedores do Concurso de Leitura de Português, neste ano 

 LER  é viajar, explorar novos mundos, sonhar, conhecer, pensar… VIVER!!   

          1º PRÉMIO: 
5º1 - Maria José Silva - nº24  
      
          2º PRÉMIO: 
5º8 - Diogo Riscado - nº6 
             
          3º PRÉMIO: 

         1º PRÉMIO: 
6º2 - Afonso Fernandes - nº1 
    
         2º PRÉMIO: 
6º1 - Daniela Maia - nº6 

 

         3º PRÉMIO: 

5ºano: 

          
          1st  Place: 

    6º2 - Afonso Fernandes - nº1 

    

         2nd  Place: 

    6º4 - Ana Bárbara  Sena - nº3 

 

         3rd  Place  (ex-aequo): 

    6º3 - Marlene Miranda  - nº16 

    6º7– Tomás Rolo - nº18 

6ºano: 

Os melhores leitores revelaram-se também no “READING CONTEST ” - Concurso de Leitura de Inglês: 

Parabéns aos premiados! 
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TRABALHOS DE INGLÊS—1º CICLO 

THIS IS … 

A propósito da aprendizagem do vocabulário relacionado com vestuário, os alunos apresentaram um bo-

neco, que desenharam e descreveram oralmente e por escrito. 

Para ver mais, clique sobre uma das seguintes imagens... 

https://onedrive.live.com/redir?resid=16D712BB25E57A95!7657&authkey=!AN7lWPINZ4wiW2Q&ithint=folder%2c
https://onedrive.live.com/redir?resid=16D712BB25E57A95!7655&authkey=!AIoEJ6uCAo7ppT0&ithint=video%2cmp4
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PEQUENOS ESCRITORES DE MAIO—1 

A Chita, o Caracol e o Elefante 
 

Numa tarde de chuva, uma Chita, um Caracol e um Elefante estavam no lado mais deserto da 
Savana. Eles queriam ir para o outro lado, onde havia animais com quem falar e brincar, mas estava a 
chover muito e não lhes estava a apetecer ficarem encharcados. Então, ficaram abrigados, à espera que 
a chuva parasse. 

 Passadas três horas, começou-se a ver uns raios de sol a entrar pelas janelas do abrigo. Abriram 
a porta, puseram a cabeça de fora e disseram todos ao mesmo tempo: 

- Já não está a chover, podemos ir! 
Então, saíram do abrigo e puseram-se a caminho. Chegaram a um cruzamento com três cami-

nhos: a da esquerda era o mais longo; o da frente tinha árvores caídas no meio do caminho e o da direita 
tinha animais predadores, dos quais era preciso fugir. A Chita declarou: 

- Eu não vou pelo mais longo, vai demorar muito tempo! Prefiro ir pelo da direita, corro muito rápi-
do e consigo fugir dos predadores. 

- A Chita tem razão, pelo mais longo também não vou! Eu prefiro ir pelo da frente. Eu tenho muita 
força e consigo desviar as árvores. – afirmou o Elefante. 

-Eu cá, vou pelo caminho mais longo. Prefiro demorar mais, mas jogar pelo seguro. – acrescentou 
o caracol. 

- Vais lá chegar amanhã de manhã, mas tudo bem. Nós esperamos lá por ti. – responderam a 
Chita e o Elefante, rindo-se. 

Dito isto, puseram-se a caminho cada um pelo seu lado. 
Passado algum tempo, a Chita avistou o primeiro predador mas conseguiu escapar. No entanto 

demorou bastante tempo. O Elefante deu de caras com uma das árvores caídas no chão e, ao fim de 
muito esforço, conseguiu levantá-la. Apenas o Caracol seguia calmamente pelo seu caminho sem inci-
dentes. 

Estava o sol a pôr-se, quando o caracol alcançou o outro lado da Savana. Pensando que os seus 
amigos já tinham chegado, gritou: 

- Cheguei! 
Mas ninguém lhe respondeu e reparou logo que eles ainda não estavam lá. Encostou-se a uma 

árvore e esperou. 
Quando a Chita saiu do caminho da direita e o Elefante do do meio, perguntaram um ao outro: 
- Preparado para esperar pelo… 
- Por quem? – interrompeu-os o Caracol. 
A Chita e o Elefante ficaram a olhar um para o outro. Como seria possível o Caracol ter ido pelo 

caminho mais longo e ter chegado primeiro? 
- Pois é, meus amigos, eu fui pelo caminho mais longo mas não tinha nem predadores, nem árvo-

O Urso Polar e a Foca 
 

Numa manhã gelada, no Ártico, dois amigos, o Urso Polar e a Foca, decidiram fazer uma aposta para ver 
quem apanhava a maior quantidade de peixe durante uma semana. 
- Vamos ver quem apanha mais peixe durante esta semana. Quem ganhar, come o peixe que apanhou e 
o de quem perdeu – disse a Foca. 
- Está bem, mas garanto-te que vais perder – disse o Urso, confiante. 
No dia seguinte, era de madrugada e já a Foca estava a pescar. O Urso, que queria dormir, decidiu que 
só iria pescar nos últimos dias. 
Passados alguns dias, o Urso Polar não tinha nenhum peixe, enquanto a Foca já tinha muitos. Aperce-
bendo-se do que se passava, o Urso decidiu apanhar muitos peixes ao mesmo tempo. Mas não lhe cor-
reu bem: apanhou o primeiro, mas ao tentar pescar outros, perdeu-os todos. 
Claro que quem ganhou a aposta foi a Foca. Ela foi pescando peixe todos os dias, calmamente, enquan-
to o Urso Polar, lembrando-se apenas à última da hora, não pescou nenhum. 
A moralidade desta fábula é muito simples: com paciência e persistência, alcançam-se os melhores êxi-
tos. “Devagar se vai ao longe”. 
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PEQUENOS ESCRITORES DE MAIO—2 

A Vingança 
 

Era uma vez um Dragão de Komodo e uma tartaruga que estavam numa 

praia no Havai, numa bela tarde de verão e, de repente, encontram-se. 

A tartaruga, que tinha posto os seus ovos há alguns dias, perguntou, de 

modo rude: 

-Ó Komodo, o que é que queres desta vez?! Olha que nos meus ovos 

não tocas! Acabei de os pôr há pouco tempo! 

-Isso nem bebés são!-gozou o Dragão de Komodo.- E não me trates por 

Komodo! 

-Vá, pronto, Sr. Dragão de Komodo, afaste-se do buraco dos meus ovos, 

se não…-avisou a tartaruga. 

-Se não o quê?!-perguntou de modo rude, o Dragão de Komodo. - És 

inofensiva! 

-Ai é! Se não dou-te uma mordida! E das fortes! - argumentou a tartaru-

ga.- E agora vai para outro lado, que eu vou à procura de alimento. 

O Dragão de Komodo afastou-se e a tartaruga foi em direção da floresta. 

Quando a tartaruga avançou mesmo para o interior da floresta, o Dragão 

de Komodo aproximou-se do buraco e disse: 

-Isto sim, ao contrário daquele pássaro que comi ontem. 

E lá se deliciou com os ovos da coitada da tartaruga. Ele foi-se embora e 

passados dez minutos ela apareceu para ver os seus ovinhos e, infeliz-

mente, não estavam lá. Ela, percebendo-se do que tinha acontecido, 

pensou chorando: 

-Snif! Snif! Foi aquele rude e mau Komodo que comeu os ovos! Snif! 

Snif! Ele já vai ver como elas lhes mordem! - e, dito isto, parou de cho-

rar. 

Ela pensou rápido num plano: olhando à sua volta, viu um caçador com 

uma espingarda na mão, que era muito feio e que queria a pele de um 

animal (réptil) e uma carapaça de uma tartaruga. Ela pensou que se o 

chamasse à atenção, ele vinha atrás dela e ela podia ir ter com o Dragão 

de Komodo e o caçador podia caçá-lo. 

Então, a tartaruga tentou realizar isso. 

Pelos vistos deu resultado, porque a tartaruga nunca mais voltou a ver o 

Dragão de Komodo e voltou a ver o caçador com umas botas de pele do 

Komodo. 

A moral desta fábula é muito visível: quem com ferro fere, com ferro será 

Imagem retirada de: http://globomidia.com.br/sites/globomidia.com.br/files/escritor-desenho.jpg    
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A VIDA NO EGITO 
 

Num dia de calor abrasador, estava a passear nas areias do Egito 
um Escorpião. Subia e descia os catos à procura de água, mas nada. 
Já se preparava para desistir, quando ao longe viu uma pirâmide e dis-
se para si: 

- Deve ser a pirâmide do faraó Alá, o Lince. Se calhar ele poderá dar
-me água…  

E lá foi ele a caminho da pirâmide. 
Quando lá chegou, dirigiu-se para o seu faraó e disse-lhe: 
- Saudações, meus Deus, sou o Escorpião, o seu mais honrado súb-

dito. 
- Saudações, caro discípulo, por que razão vindes incomodar o vos-

so honrado faraó? – perguntou-lhe Alá. 
- Vinha pedir-lhe água, meu faraó. Os charcos, as lagoas e as caver-

nas estão secas. Nem uma pinga de água se vê lá. 
- A água concedida por Deuses é para animais nobres, não para es-

corpiões, raposas e outro tipo de animais vadios … - disse Alá. 
- Com todo o respeito, Deus Alá, estou a precisar de água, senão 

irei morrer. – suplicou-lhe o escorpião. 
- Não lhe irei dar água, caro discípulo, nem que me tentassem ma-

tar. Mais uma vez te digo, a água concedida por Deuses é para animais 
nobres, está na lei. 

- Sim, senhor! – disse o Escorpião, com ar triste. E foi para a sua 
casa. 

No dia seguinte de tarde, o lince Alá decidiu ir à caça. Durante a tar-
de inteira não encontrou nenhuma presa que pudesse caçar. Até que 
anoiteceu e, no Egito, os dias são muito quentes, mas as noites são 
muito, mas mesmo muito frias e escuras.  

O lince Alá queria voltar para a sua pirâmide, mas como era de noi-
te, não via nada. Até que viu uma luz pequena e fraca atrás de uma 
árvore. Caminhou até lá e quando lá chegou bateu à porta. Para sua 
surpresa, quem lhe veio abrir a porta foi o Escorpião. 

- Meu amigo, ainda bem que és tu! Deixa-me entrar e dormir cá a 
noite. – pediu-lhe o lince Alá. 

- Desculpa … eu acho que ouvi mal?! Chamaste-me amigo?! É que 
se bem me lembro eu fui à tua pirâmide pedir-te água e tu não ma des-
te – disse o escorpião todo furioso. 

- Mas isso é passado, caro discípulo! 
- O passado foi ontem e o futuro é manhã! Disse o escorpião. E fe-

chou-lhe a porta na cara. 
 

A moral desta história é brilhante como o sol: dá-se aos outros o 
mesmo tratamento que deles recebemos. 

PEQUENOS ESCRITORES DE MAIO—3 

Imagem retirada de: http://globomidia.com.br/sites/globomidia.com.br/files/

escritor-desenho.jpg    
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MAIO NA BIBLIOTECA... 

  Dias e dias de espera… 
 
       Até que chega o dia de ir à biblioteca! 

             

       Ó que lugar tão belo! 

       Lugar de reflexão! 

        Aqui pesquiso o meu mundo... 

        Mundo de fantasia e imaginação... 

   

       Aqui leio livros. 

       Livros de sonho, livros de razão... 

       Aqui me sinto livre, 

       Aqui vivo sonhos... 

 

       Na hora que me vou embora,  

       Na hora da verdade... 

       Aí chego à conclusão, 

       Que os sonhos são possíveis... 

 Pedro Sainhas 6º1 

Informamos a atividade 

«Estrelas da Pêro» es-

tá terminada por este 

ano letivo. 

ESTRELAS DA PÊRO - INFORMAÇÃO 

Desde já, parabéns a todos 

os participantes! 

Continua a visitar o blogue da tua Biblioteca em: http://
tantoslivros.blogspot.pt/  

No âmbito das comemorações dos 20 anos da Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE) foi solicitado aos alunos que 
escrevessem algo sobre a sua Biblioteca. 
Aqui vos deixamos um testemunho: 

http://tantoslivros.blogspot.pt/
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«CONTA-NOS UMA HISTÓRIA» COM A BIBLIOTECA... 

«Conta-nos uma história!» - Podcasts na Educação 
 

A turma de Jardim de Infância da Escola do Refúgio participou, mais uma vez, no concurso «Conta-nos 
uma história!» - Podcasts na Educação. Desta vez com uma adaptação da história «O Principezinho», de 
Antoine de Saint-Exupéry.  

 

O Ministério da Educação e Ciência (MEC), através da Direção-Geral da Educação (DGE), do Gabinete 
da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL), em parceria com a Micro-
soft, lança a 7.ª Edição do concurso "Conta-nos uma história!". 

Esta iniciativa pretende fomentar a criação de projetos desenvolvidos pelas escolas de Educação Pré-
Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico que incentivem a utilização das Tecnologias de Informação e Comu-

nicação (TIC), nomeadamente tecnologias de gravação digital de áudio e vídeo. 

O ato de contar histórias desempenha um papel extremamente relevante nas aprendizagens dos alunos 
destes níveis de educação e ensino, quer na aquisição de conhecimentos, competências e valores quer 
nas atividades de carácter mais lúdico.  

(http://www.erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia) 

 

Os trabalhos foram apreciados pelo júri até 31 de maio de 2016.  

 

Boa sorte Jardim de  

Infância do Refúgio! 

Entretanto podemos ou-

vir o trabalho  

http://rbe.mec.pt/np4/home
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php
https://www.microsoft.com/pt-pt/
https://www.microsoft.com/pt-pt/
http://www.erte.dge.mec.pt/concurso-conta-nos-uma-historia
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 JOGO DO 24 

CAMPEONATO INTER-TURMAS         

2016 

PARTICIPA 

Departamento de          
Matemática  e Ciências 

JOGO DO 24—CAMPEONATO INTER-TURMAS 2016 
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Visita à Exposição “Respirar Arte" - na semana de  16 a 20 de maio.  

Os alunos das turmas 6º ano turma 04 e 5º ano turmas 01, 07 e 08, da Escola Pêro da Covilhã, 

visitaram a exposição na Tinturaria, onde foram recebidos pelos alunos de artes da escola Se-

cundária Campos Melo. Esta visita aconteceu no âmbito de uma atividade em que se pretende 

transportar os alunos das salas de aulas tradicionais para as galerias de arte. Com o objetivo 

de sociabilizar a arte, esta atividade procurou transformar o espaço de exposições num espaço 

de criação aberto aos mais novos. 

Tendo por base a exposição dos seus trabalhos, os alunos do curso de artes, receberam os 

alunos da nossa escola, para com eles viverem a experiência criativa em conjunto. Esta iniciati-

va tem também como objetivo, a importância de dar a conhecer aos mais novos os fundamen-

tos da arte em ambiente criativo, o desenvolver de capacidades de "ler" a obra de arte e ainda 

de a conseguirem transformar com as suas capacidades criativas. 

Foi sem duvida uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos e da qual se espera 

que venham a nascer novos trabalhos e exposições. 

 

Professora Fernanda Marques, 

  de Educação Visual e Educação Tecnológica  do Agrupamento  

 DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES: FOMOS VER ARTE FORA DE PORTAS   
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A presente exposição é uma forma de divulgar uma parte dos trabalhos dos seus alunos do 5º 
e 6º ano. Esta iniciativa visa a formação pessoal e social do indivíduo como ser participante na 
sociedade globalizada. 
Sendo os Jogos Olímpicos o maior evento desportivo mundial de confraternização entre os po-
vos de todos os continentes, pretende-se mais do que competir, ir de encontro ao ideal olímpi-
co, que se caracteriza pela assunção dos seguintes valores fundamentais: respeito, excelência 
e amizade. 
Este projeto teve, desde o seu início, o apoio incondicional do centro comercial da Sonae Siera, 
Serra Shopping, disponibilizando o local de exposição. 

Dia Olímpico - 7ª Mini Olimpíadas  

Exposição do Agrupamento  

no Serra  Shopping 

EXPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO NO SERRA SHOPPING 
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 ENCONTRO REGIONAL DO DESPORTO ESCOLAR NO 1º CICLO—COIMBRA 

O Encontro Regional do Desporto Escolar no 1º Ciclo  

realizou-se no dia 28  de maio no parque verde do Mon-

dego em Coimbra . O nosso agrupamento esteve repre-

sentado por 3 professores e 16 alunos das diversas es-

colas do 1º Ciclo inscritos nos grupos-equipa do Des-

porto Escolar no 1º Ciclo – área dos Desportos Coleti-

vos, área dos Desportos Individuais e área das Expres-

sões e Gímnicas no Desporto Escolar 2015/2016.  

Foi um dia bem passado de convívio e competição nas 

várias modalidades. 

Teve como objetivo principal a promoção da atividade 

física e desportiva. 
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 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  Carlos Neves professor dos Cursos E.F.A.  nesta insti-
tuição, realizou no dia 3 de maio uma sessão de informa-
ção intitulada “China: a nova potência hegemónica 
mundial? 
  O docente começou por apresentar o sistema político 
da China, apresentando imagens da bandeira do país, do 
partido, do presidente, da capital da China. Analisou de 
seguida a localização geográfica, a população, a língua, 
a história, a economia, os níveis de poluição, o poderio 
militar, a corrupção e o tráfico de órgãos realizado na 
China. 
  Após estas referências sobre esta potência mundial, o 
diálogo entre os participantes e o orador da sessão foi 

 CICLO DE COLÓQUIOS  

 CHINA 

A NOVA POTÊNCIA HEGEMÓNICA MUNDIAL?  
DOENÇAS DEGENERATIVAS  

  Os participantes do Clube 
de Artes  e respetivo profes-
sor João Boléo, elaboraram 
um painel para o altar da 
capela desta instituição. 

 CLUBE DE ARTES  

  WORKSHOP  

ARTE E VIOLÊNCIA  

    Integrado no Projeto do Voluntariado 
da Cruz Vermelha, realizou-se no dia 5 
de maio, na Quinta de S. Miguel  uma 
sessão de promoção da saúde sobre 
“Doenças Degenerativas”. 
  Esta ação tive a participação do Enfer-
meiro Alexandre Carneiro do Centro de 
Saúde da Covilhã e, dos alunos do Curso 
de Enfermagem, Bárbara Gonçalves e 
José Gaspar. 
  Os técnicos de saúde falaram das cau-
sas das   doenças degenerativas, nome-
aram e caraterizaram vários tipos de do-
enças degenerativas - diabetes, HTA, 
cancro, alzheimer, Parkinson, esclero-

 Em colaboração com a Cruz Vermelha delegação de Castelo Bran-
co, realizou-se no dia 6 de maio um Workshop intitulado “ Arte e Vi-
olência” , para toda  a comunidade prisional. 
  Esta sessão foi da responsabilidade das atrizes Mª Belo Costa e 
Sílvia Ferreira do Grupo Pedepano - Projetos Culturais. 
  O Workshop decorreu num clima de interação com os participantes 
com a realização de exercícios de encenação teatral durante os 
quais se entendeu o conceito de violência em todas as suas formas 
de manifestação. 
  O grupo participante mostrou-se interessado nas atividades sugeri-
das e demonstrou originalidade, criatividade assim como apetências 
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 RECORDAR ABRIL  

  A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã realizou no dia 22 de abril 
na sua sede, um jantar e um concerto para homenagear o “25 de abril de 74”. 
  Associados e amigos da Casa do Pessoal participaram nesta atividade de música de abril 
com a magnífica atuação de António Duarte e Vera Silva. 

CASA DO PESSOAL EM ABRIL... 

Nº 42 

 

casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  
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CASA DO PESSOAL EM MAIO... 
 

casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã   CIRCUITO DE RASTREIOS  

  Para assinalar o Dia do Patrono, a Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã em 
colaboração com  as Farmácias Holon,  realizou no dia 6 de maio um Circuito de Rastreios -  avaliação 
do risco da diabetes tipo 2, avaliação da qualidade do sono, avaliação da dor, rastreio respiratório e ava-
liação da pele, aos sócios, professores e funcionários que quiseram participar nesta atividade de promo-
ção da saúde. 
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Projeto Verão 2016 

Nº 42 
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OFERTA    AGRUPAMENTO 



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 B E R T A S    M AT R Í C U L A S  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

P R É  E  1 º  C I C L O  

Encontra-se aberta a aplicação electrónica em https://www.portaldasescolas.pt para o registo de 

matrículas na educação pré-escolar e 1º ano do ensino básico de 15 de Abril a 15 de Junho.  

Caso pretenda efetuar a matrícula na sede deste Agrupamento, deve fazer-se acompa-

nhar dos seguintes documentos:  

        - cartões de cidadão (original + fotocópias) do encarregado de educação e da(o) aluna

(o) a  matricular, bem como os  respetivos códigos de autenticação; 

        - fotocópia da declaração do abono de família (prestação familiar); 

        - boletim de vacinas da(o) aluna(o). 

  

Para utilizar este serviço a partir de casa, deve possuir o seguinte: 

  - leitor de cartões: 

 - cartões de cidadão do encarregado de educação e da(o) aluna(o) a matricular, bem como 

os respetivos códigos de   autenticação. 

  

  

Documentos de interesse para os encarregados de educação: 

  

                                   - Legislação:  Despacho normativo nº1-H/2016 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/07_matriculasnet/289
https://dre.pt/application/file/74164381

