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DIPLOMA DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

Na sequência da auditoria  que foi efetuada à Escola  Básica do 
Refúgio por técnicos da Dgeste durante o ano letivo anterior no 
âmbito do Programa Eco-Escolas e após a avaliação da forma 
como a escola desenvolve e implementa o Programa,  desde 
2008 obteve uma pontuação  acima dos 90% pelo que foi atribuí-
do  um diploma de "EXCELÊNCIA" em nome da Escola. 
Este diploma foi atribuído este ano  pela ABAE - Associação Ban-
deira Azul da Europa apenas a 10 escolas a nível nacional tendo 
sido a única do Distrito de Castelo Branco a obter esta distinção. 
Esta de Parabéns toda a Comunidade Educativa por esta distin-
ção. 
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ESTE MÊS NO JARDIM DE INFÂNCIA DE S. SILVESTRE 

     Área do Conhecimento do Mundo: Unidades de Medida—Tempo /DIA—Noite; Manhã/ Tarde/Noite—
Semana /Mês/Ano—estações do Ano 

“Dia do Pai “ 
Gosto do Pai, quando joga comigo à bola...Gosto do Pai, quando anda comigo às cavalitas...Gosto do 
Pai, quando à noite me leva a ver as estrelas….Gosto do Pai, porque sim! 

     Páscoa — As tradições 
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   Na nossa escola esteve a escritora Isabel Zambujal 

 Eco escovinhas : Todos juntos vamos ajudar, levando para a escola escovas usadas. 

   ACONTECEU NA ESCOLA DE S. SILVESTRE 
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      ESTE MÊS NO JARDIM DE INFÂNCIA  DO REFÚGIO   

                                                Despertar afetos de forma lúdica  
No dia 19 de março  as crianças convidaram o PAI para  vir à sala  passar um tempo lúdico  e  ter a 
experiência  como  “A brincar se Aprende “             

          Explorámos as várias áreas da sala  

 Desenho           plasticina                    pintura                                                     casinha                             

      Jogos                            informática       construções         fantoches         livros 

Oferecemos aos pais ….. 
 Uma  prenda com  desenhos ,recortes das letras da palavra PAI     
Uma medalha                                           e um lanche  

Partilhámos conhecimentos  …. História  .. .   Adivinha  ...  poema   ...  canção   …..                       
 

 
 
 
 
 
                           E   expressámos sentimentos  

                                       Ficaram os registos 
                                      expressão do vivido                                                                   19/3/2015 
                                      Sabedoria com afeto  
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  Dia do Pai 
 Para celebrar o dia do Pai fizemos prendinhas 
muito bonitas. 

MARÇO NA ESCOLA DO REFÚGIO: 

  Semana da Leitura 
  Encontro com a Escritora 

No dia 4 de março, as turmas da EB/JI do Refú-
gio, participaram num encontro com a escritora 
Isabel Zambujal. 
     A autora fez a apresentação de alguns dos 
seus livros . A sessão começou com a apresen-
tação da autora que nos falou sobre a sua vida 
profissional e de como surgiu a maravilhosa 
oportunidade de começar a escrever. 
Seguiu-se o momento das perguntas e cada alu-
no pôde questionar a autora e ver assim respon-
dida a sua curiosidade. 
     A sessão terminou com muitos sorrisos e fo-

tografias com Isabel Zambujal no momento dos 

autógrafos. 

Semana da Leitura 

Os nossos colegas do 3º ano fizeram um teatro de 

fantoches muito bonito. Contaram-nos as histórias 

de Luísa Dacosta: “A história da Carochinha” e “O 

freguês caloteiro”. 

    Dia da Árvore/Eco-Escola 

 Aforrámos as mangas e mãos ao trabalho: plantá-

mos uma árvore. Regámos e agora é só vê-la 

crescer. Aproveitámos e também cuidámos da 

nossa horta. 

    Clube de Fans do Basquetebol 
No último dia de escola passámos uma tarde di-
vertida no Pavilhão da Escola Pêro da Covilhã. 

   

 Projeto Eco—Escovinhas 
No dia 20 de março recebemos as enfermeiras  do 
Centro de Saúde, que vieram buscar as nossas 
escovas de dentes usadas e deram-nos uma nova. 
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ACONTECEU NO JI DE SANTO ANTÓNIO… APRENDIZAGEM E TRABALHO DE PROJETO  

   

Ao longo do segundo período, começámos a desenvolver alguns trabalhos de grupo. A metodolo-

gia de trabalho de projeto, como forma de desenvolver e estimular os processos de aprendizagem 

e de construção do conhecimento promoveu interações múltiplas, com os pares, grupo, família. 

Partilhámos saberes sobre os assuntos, registámos o que queríamos descobrir / aprender, onde 

vamos pesquisar e como divulgar… As fotos do desenvolvimento de um projeto respondem a es-

tas questões… 
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ACONTECEU NA EB DE SANTO ANTÓNIO... 

Pai querido dou-te este presen-
te 
E do fundo do coração 
Um beijo e um abração. 
Com o P de paixão 
o A de amor e 
o I de importante 
Escrevo PAI. 
Neste dia farei o jantar 
melhor do mundo só para ti. 
Tu estás sempre no meu cora-
ção 
E sinto um grande amor por ti. 

 

Paizinho querido 
Gosto de estar contigo 
És o meu melhor amigo. 
Gosto de dançar 
E contigo brincar 
És um pai de encantar. 
O dia do pai é o melhor dia do 
mundo. 
És um pai amigo 
Eu gosto de estar contigo 
Meu paizinho querido. 
És fofinho 
E és queridinho 
Gosto de andar contigo. 

Meu querido pai 
estás sempre no meu 
coração. 
Vou dar-te este presente 
para servir de recorda-
ção. 
 

Serás sempre o meu pai 
por ti sinto gratidão 
És, isto te garanto 
o primeiro no meu cora-
ção. 
 

Gosto muito de ti 
como tu também de mim 
Vou fazer-te uma pergun-
ta 
e vai ser assim? 
 

- Gostas de mim? 
Já sei que sim, 
mas gosto de ouvir 
quando mo dizes. 

Comemoração do Dia da Saú-
de Oral, troca de escovas usa-
das por novas. Parceria entre 
o Centro de Saúde e a Junta 
de Freguesia. 

Para assinalar a entrada da primavera 

e o dia da Árvore decorámos esta lin-

da árvore. 

Poemas dedicados ao PAI 
Na Semana da Leitura contámos com 

a presença da escritora Isabel Zam-

bujal que apresentou as suas obras  

seguida de uma sessão de autógra-

fos. 

Projeto  Eco Escovinhas—Reciclar as es-

covas de dentes e promover a saúde oral. 



Página 8 Nº 31 

JARDIM- DE- INFÂNCIA DO RODRIGO 

 
.Este mês recebemos  o 
presente que pedimos à  
Junta de Freguesia: um 
armário para a casinha 
das bonecas, para cada 
uma das salas. O nosso 
muito obrigado! 

Pretendendo-se desenvolver uma consciência eco-
lógica e ambiental, proporcionámos aos nossos 
alunos uma ação de sensibilização com a colabora-
ção da Drª Marta Alçada da Resiestrela 

Para comemorar o dia do pai fizemos uma carimbagem 
dos nossos pés numa tela e escrevemos uma dedicató-
ria. 

Para comemorarmos a Páscoa fizemos 
uma caça aos ovos e trocamos amêndoas 
com os compadres/comadres. 
E para levarmos as amêndoas construí-
mos uma cesta reciclando materiais. 
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 NA ESCOLA DO RODRIGO ACONTECEU…. 

  No dia 3 de março a es-
critora Isabel Zambujal 
esteve na nossa escola. 

 No dia 20 de março, Dia da Saúde Oral , os alunos do 1ºano tiveram uma sessão de 
esclarecimento sobre o tema. Houve uma troca de escovas ;os alunos levaram uma 
escova usada que colocaram num contentor em troca receberam uma nova. 

Os alunos das turmas R3A e R3B participaram no 
concurso “Mascote Queijos Braz” . 

    A Páscoa serviu de inspiração na realização de trabalhos de expressão plástica. 
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EB JARDIM—FERRO 

O Inverno 
Com os “cristais de neve” com que decorá-
mos as janelas das salas de aula pela época 
do Natal, fizemos quadros para decorar os 
nossos quartos ou a sala lá de casa.   

                 Dia do Pai                                       
Das lembranças para o Pai, aqui ficam algumas idei-
as. 

Os nossos auto retratos, utilizando diferentes 
técnicas, até ficaram bem catitas. 

Melhoramos as nossas capacidades de or-
ganização espacial e de raciocínio quando 
criamos formas em papel quadriculado  

Semana da Leitura 
A propósito da história de António Torrado “ 
O Espantalho Aventureiro”, cada aluno criou 
e “baptizou” um espantalho ao seu estilo. 

                                                                       Páscoa  
  A produção em série dos coelhinhos da Páscoa… e os ovos para o painel/ árvore em constante 
mudança ao longo do ano, adaptando-se às festividades. 
E pelas mãos das crianças renasce a Mãe Natureza!  

Dia da Árvore / Primavera 
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AS CIÊNCIAS NO JARDIM DE INFÂNCIA DE PERABOA 

Desde muito cedo, as 

crianças manifestam uma pre-

disposição natural para inves-

tigar, é como que uma motiva-

ção intrínseca para tentar des-

cobrir tudo aquilo que a ro-

deia, baseada nas suas intui-

ções, nas suas perceções 

imediatas. As observações e 

manipulações sobre o seu 

meio envolvente, permitem 

aprofundar conhecimentos, 

possibilitam o estabelecimento 

de semelhanças e diferenças, 

reconhecer mudanças, com-

preender fases e processos. 

Por isso é importante 

que desenvolvamos um con-

junto de atividades com as cri-

anças, de forma a desencade-

ar estímulos motivadores que 

as levem a colocar sugestões, 

procurar hipóteses e descobrir 

novos conceitos do mundo 

que as rodeia.  

Decidimos dar início a 

um projeto sobre as ciências 

experimentais em contexto de 

Jardim de Infância, começan-

do com a flutuação. Aqui fica o 

registo da mesma. 
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EM MARÇO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA A LÃ E A NEVE... 

 

Leituras partilhadas 

No dia 18 de março, a professora Soraya veio 

ao Jardim de Infância e apresentou-nos a his-

tória “Todos no Sofá” de Luisa Ducla Soares. 

Foi feita a antecipação da mesma com os 

objetos: tapete, sofá e animais. Foi lida a histó-

ria e nós participámos contando os animais, 

por ordem crescente e decrescente. Divertimo-

nos muito com esta apresentação. 

De seguida, foi a nossa vez de apresentarmos 

a lengalenga “A Casa dos Bichos” de Luisa 

Ducla Soares e a lengalenga que nós adaptá-

mos e ilustrámos “O Mundo dos Animais e …”. 

Gostámos muito desta partilha integrada na 

“Semana da Leitura”. Combinámos realizar 

mais partilhas. 
Feliz Dia do Pai! 

Plantámos e vestimos 

o relvinhas, decorá-

mos o porta gravatas, 

personalizámos o em-

brulho com carimba-

gem e colocámos a 

nossa mão como pos-

tal para o melhor pai 

do mundo! A Primavera já chegou? 
Realizámos atividades cativantes 

e variadas que nos levaram a ex-

plorar e a divertir nas Áreas de: 

Formação Pessoal e Social, Co-

nhecimento do Mundo e Expres-

são e Comunicação  

Dia Mundial da 

Árvore 

Todos observámos, 

com atenção, o  

crescimento do 

nosso carvalho. Es-

tá quase a ir para a 

floresta. 

Páscoa feliz para  as famílias! 

As nossas gali-

nhas já puseram 

muitos ovos… 
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EM MARÇO, ACONTECEU NA EB A LÃ E A NEVE... 

Projeto Eco Escovinhas 
 

No dia 17 de março, tivemos a presença de duas 

higienistas de Saúde Oral, do Centro de Saúde da 

Covilhã. 

O objetivo da visita foi a apresentação do Projeto 

Eco Escovinhas. A nossa escola aderiu ao Projeto 

de reciclar escovas, porque já somos “ pequenos 

heróis “ na reciclagem de vários materiais. 

 

Semana da Leitura 
Na semana de 16 a 20 de março, decorreu a Semana da Leitura, na 

nossa escola.  

Realizaram-se várias atividades com a participação de alunos, pro-

fessoras e pais.  

Recolhemos textos escritos por nós ao longo do ano, fizemos as ilus-

trações e apresentámo-los  aos pais, num breve sarau cultural que 

decorreu no final do dia 20 de março. Houve declamação dos nossos 

poemas e lengalengas, leitura das nossas histórias e apresentação 

de uma peça de teatro escrita e encenada por nós. Todos os alunos 

participaram, até os pequeninos do JI, que nos encantaram! 

Os nossos trabalhos estão expostos no átrio e no corredor da escola. 

Dia Mundial da Saúde Oral 
 
No dia 20 de março comemorou-se o Dia Mundial 

da Saúde Oral. Para assinalar este facto,  estive-

ram presentes, na turma LN12, uma higienista de 

saúde oral, uma enfermeira e o senhor presidente 

da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso. 

Ensinaram-nos a cuidar dos dentes e trocámos 

uma escova de dentes velha por uma nova. Tam-

bém nos pediram para reciclarmos as escovas 

usadas. 

Dia Internacional 
 da Floresta 

No dia 20 de março, comemorá-

mos o Dia da Árvore, no Parque 

Botânico. 

Como as árvores são nossas 

amigas, fomos visitá-las, cuidar 

delas e cantar-lhes uma canção 

para elas crescerem mais feli-

zes. 
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DIA DO PAI NO JI DA BOIDOBRA. PORQUE EU GOSTO MUITO DO MEU PAI... 

 
 
 
 
 

 
“Fiz um quadrado e depois 
um círculo, para o pai, por-
que o pai gosta”. 

“Fiz riscas porque 
gosto de fazer riscas”. 

 
 
 
 
 
 

“Fiz um casaco para o pai 
porque o pai está sempre a 
pedir à mãe,  o casaco no-
vo, para levar para o traba-
lho”. 

 
 
 
 
 
 

 
“Fiz um quadrado para o 
pai”. 
 

 
 
 

 
 

 
 
“Fiz uma camisa e uma  
Gravata porque o meu pai 
veste sempre uma camisa 
branca e uma gravata azul 
para ir para o trabalho”. 

 
 
 
 
 

 
“Fiz uma camisola, para o 
pai andar quentinho no in-
verno”. 

 
 
 
 
 
 

 
“Fiz uma carrinha para o 
pai levar os animais para 
dentro da carrinha”. 

 
 
 
 
 

 
“Fiz uma televisão para o 
pai porque, ele gosta muito 
de ver televisão”. 

“Fiz arroz com atum 
porque o pai gosta e 
nós também. O pai faz 
para o Simão, para 
mim e para ele”. 

 
 
 
 

 
 

“Fiz a horta do pai porque 
o pai gosta de andar na 
horta”. 

 
 
 
 
 
 

“Fiz a carne picada para o 
pai, porque ele gosta muito 
de comer a carne”. 

 
 
 
 

 
 

“Fiz uma camisola e um 
cachecol, para o meu pai, 
porque ele gosta muito do 
Sporting”. 

“Fiz um campo de 
futebol, porque o 
meu pai gosta de 
jogar à bola”. 

 
 
 

 
 
 
“ Fiz dois carros para o pai 
porque ele adora ver televi-
são com programas de 
carros”. 
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NESTE MÊS, ACONTECEU NA NOSSA ESCOLA DA BOIDOBRA... 

  PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 
Relembrámos algumas regras de prevenção rodoviária com 
a professora Goretti Delgado. Divertimo-nos a resolver pala-
vras cruzadas e no fim até recebemos uma mochila ofereci-
da pelo Programa ACPKIDs!  

SEMANA DA LEI-
TURA 

Ler é sempre di-
vertido!  
Este ano, lemos 
um conto dos ir-
mãos Grimm “ A 
mesa, o Burro e o 
Cacete Maravilho-
so”, com a profes-
sora Goretti. 

 

DIA DO PAI 
Mais uma vez relembramos 
uma pessoa muito importante 
para nós: o nosso pai! E fize-
mos uma prendinha para lhe 
oferecer com muitos beiji-
nhos... 

FELIZ PÁSCOA! 

PRIMAVERA 
Para dar as boas vindas a esta 
linda estação do ano, fizemos 
uns chapéus coloridos e cheios 
de flores... 



Página 16 
Nº 31 

 ATIVIDADES NOS 4º ANOS EB PÊRO... 

“ECO ESCOVINHAS” - Do Velho se faz novo  

  As turmas de 4º ano da Escola  Básica Pêro da Covilhã estão a parti-
cipar num projeto –  “Eco Escovinhas”, em colaboração com o 
Centro de Saúde da Covilhã. 
  Sabias que  as escovas dos dentes velhas podem ser recicladas? 
  Quem nos quiser ajudar, pode entregar as suas escovas de dentes  
usadas numa das turmas de 4º ano da Escola Pêro da Covilhã para 
nós podermos entregar para a reciclagem e, quem sabe, até podemos 
ganhar um concurso.  Obrigada a quem nos ajudar! 

Ciclo da Água 

Trabalhos realizados pela 

Pêro 3 no estudo do Ciclo 

da água.                                                                                              

Encontro com Isabel Zambujal 

Trabalho da aluna Sara Marques-
Pêro 3, após encontro com a es-
critora Isabel Zambujal na Biblio-
teca do Agrupamento de Escolas 
Pêro da Covilhã. 

Brincar com as Palavras 

  É bom brincar com as palavras! 
  Foi isso que a turma do Pêro 1 
fez  a partir do poema “O Letreiro” 
– leu, construiu fantoches e dra-
matizou!    
Foi divertido! 

Corta-Mato 

  Carolina Rato, aluna da Pêro 2, 
integrou a equipa que ficou em 
1.º lugar, no Corta-mato Distrital 
do Desporto Escolar. 

PARABÉNS CAMPEÃ. 

Dia do Pai 

  O Pai foi felici-

tado com bonitos 

postais feitos e 

decorados pelos 

alunos. 

Um modo sim-

ples de dizer  

"Obrigado Pai"! 
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março 2015 

ESCOLA DE BASKET  PÊRO DA COVILHÃ 

 Informação Des-

portiva  

 Março de 2015 

 Liga de mini 12 

 Desporto Escolar 

E S T A MOS  NO  F A -

C E B OOK  
WWW .F AC EB OOK . C

O M / PA GES /B A SK ET

-P Ê R O- D A -
C OV IL H Ã  

T R E I N O S :  
S Á B AD O S  D AS  

1 0 : 0 0  À S  12 . 00  
P Ê R O  D A C O V I L H Ã  
( M AS C U L I N O  E  F E -

M I N IN O )
S U B / 8 / 10 / 12  

AN O S  
 

João Repolho 

João Vieira 

Zé Tourais 

Francisco C. Bran-

Fausto Oliveira 

Gabinete Técnico: 

E o Basket aconteceu, foi 
no dia 20 de Março que 
contámos com a preciosa 
companhia do Mário Jor-
ge e do Miguel Salvador 
que desenvolveram du-
rante toda a manhã e tar-
de, actividades muito di-
vertidas com os nossos 
alunos do 5º ano. Partici-
param, também, os alu-
nos da Pré Escola e do 
1ºciclo do Refúgio. Ao 
todo estiveram na Escola 
sede cerca de 400 jovens 
que se divertiram com a 
simpatia e os conheci-
mentos do Mário Jorge e 
do Miguel Salvador, joga-
dores do Electrico de 
Ponte de Sor e da Fisica 
de Torres Vedras. A clini-
ca iniciou-se com a pales-
tra de boas práticas des-
portivas e estilo de vida 
saudável. Frases como: 
“Diz não às drogas, álcool 
e tabaco e sim à Escola “ 

- “Agarra-te à Escola 
e terás um bom futu-
ro” - Foram frases 
repetidas e que cor-
porizaram a palestra. 

A seguir foi basket, 
diversão e o grande 
jogo entre os jovens e 
os atletas convida-
dos. Por fim agrade-
cer ao Clube de Fans 
de Basquetebol e 
também às professo-
ras e educadoras da 
Escola do Refúgio.   

Basket na Escola no dia 20 de março:  

Liga 12 / 4ºjornada nos Penedos Altos  
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DESPORTO ESCOLAR – CORTA MATO NACIONAL 2015 

No Corta Mato Nacional Escolar, que se realizou nos 
dias 6 e 7 de março na Guarda,  esteve presente a pro-
fessora Ana Cristina Lopes e participou a nível individu-
al Joaquim Netto do 6º 5 integrado na Equipa CLDE de 
Castelo Branco  conquistara em 13 de fevereiro o 1º 
lugar no Corta-mato Distrital .  
O Resultado obtido foi o possível para um aluno que 
não pratica regularmente o Atletismo.  
Para além da parte competitiva, sempre importante nes-
tas provas, é de relevar o espírito de grupo e a sã con-
vivência que estes momentos proporcionam, revelando, 
muitas vezes, facetas das pessoas que o quotidiano da 
escola não proporciona. 
Desejamos muitas felicidades ao Joaquim. 

A Coordenadora do Desporto Escolar 
Ana Cristina Lopes 
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COLÓQUIOS E ARTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ  

  “Higiene Pessoal e dos Espaços” foi a temática abordada na 
palestra realizada no dia 11 de março, para  toda a comunidade pri-
sional. 
  Esta atividade de promoção da saúde esteve integrada no Projeto 
de Voluntariado da Cruz Vermelha/ Delegação da Covilhã e foi da 
responsabilidade da orientadora de estágio do Centro de Saúde da 
Covilhã, Rosa Carlos e das Alunas Estagiárias da Escola Superior 
de Saúde de Portalegre, Cristiana Abrantes e Andreia Duarte. 
  As técnicas de saúde iniciaram a sessão de sensibilização com a 
apresentação da noção de higiene, higiene corporal  e formas de 
contaminação. Enunciaram de seguida os principais hábitos de higie-
ne diários e destacaram os cuidados a ter com os acessórios de higi-
ene. Referiram também as ocasiões em que se devem lavar as 
mãos e a forma correta de realizar esta tarefa. Falaram da higiene 
oral e dos espaços - celas, refeitório, balneários, salão de jogos, 
campo de futebol… 
 No final da palestra as oradoras abordaram de uma forma  breve a 
importância da alimentação na saúde e as regras de higiene que lhe 
estão associadas.  

  CICLO DE COLÓQUIOS  

“ Higiene Pessoal e dos Espaços”  

A Professora Noélia Ramos 

  PROJETO  

“SENTIR A PRIMAVERA”  

  Carlos Neves, docente dos Cursos E.F.A. neste Estabele-
cimento Prisional ,realizou no dia 18 de março, uma sessão 
de informação sobre o “ Sistema Monetário Internacional”, 
integrada nas Comemorações do Dia Mundial dos Direitos 
do Consumidor. 
  Nesta palestra foi apresentada, uma retrospetiva da cria-
ção da moeda ao longo dos tempos, o aparecimento do 
sistema bancário em Portugal, estratégias de câmbios e 
transações comerciais e por fim, o docente,  apresentou 
casos celebres de falsificação da moeda em vários países 
e as consequências económicas e sociais deste ato. 

  Comemoração Dia Mundial dos Direitos do 

Consumidor  

  Com espírito de solidariedade e inserção social, os partici-
pantes do Clube de Artes a funcionar no Estabelecimento 
Prisional da Covilhã, realizaram um trabalho original e criativo 
para o  Projeto “ Sentir a Primavera”. 
  Esta iniciativa da responsabilidade do Voluntariado Hospita-
lar da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira 
tem como objetivo envolver várias instituições locais, na reali-
zação de arranjos florais alusivos à Primavera, que serão ex-
postos no corredor central da consulta externa do referido 
Centro Hospitalar, entre  os dias 21 de março a 10 de abril, 
com o objetivo de amenizar, humanizar e decorar os espaços 
desta instituição de saúde local. 
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PEQUENOS ESCRITORES: CRIAÇÕES POÉTICAS NA PÊRO DA COVILHÃ 

  O meu pai 

 
Um pai é amigo 
Um pai é encorajador 
Um pai sabe alegrar 
Um pai sabe ensinar 
E isso representa amor. 
 
Um pai ajuda-nos  
Quando caímos. 
 
Um pai apoia-nos 
Quando não conseguimos. 
 
Um pai ama-nos 
Até quando partimos. 
 
Um pai nunca nos deixa de amar, 
Porque o seu amor jamais irá findar. 

 

Laura Nabais, nº20, 6º1 

  Um paraíso no fundo do mar 

 
No paraíso do mar 
Tudo seduz sem parar. 
Dos peixes aos tubarões, 
Até aos belos leões! 
 
Neste meu fundo do mar 
Tudo sorri sem parar. 
Coloridos os corais 
Têm beleza a mais! 
 
Animadas as enguias 
Sempre bonitas, esguias. 
O peixe-palhaço ri 
Brinca com o colibri. 
 
Aqui todos são amigos 
E também não há perigos. 
O Homem por estas bandas 
Já não faz as suas tramas! 
 
Aqui tudo é lindíssimo, 
Maravilhoso, claríssimo! 
É um belo paraíso 
Em que há muito siso! 
 
Alguns humanos são maus 
E matam os bacalhaus 
Mas por estas bandas não. 
Feliz, o peixe-balão! 
 
E também há os golfinhos 
Tantos animais marinhos 
Criaturas de encantar! 
Têm em comum o mar. 
 
E todos os dias nascem, 
Brincam, aprendem e crescem. 
Todos juntos os amigos 
Nunca mais serão vencidos! 
 
Neste sítio de encantar 
Lá bem no fundo do mar 
Eu queria morar 
E com os peixes nadar! 

 
Beatriz Martins, nº5, 6º1 

 

 

 

  Nobre Lutador 

 
Aqui está a história                   O guerreiro que é rei 
de sábio aventureiro.                conhecido “guerreador” 
É bastante destemido               governa seu amplo reino 
combate como guerreiro.          como um nobre lutador. 
 
Nas suas mil aventuras             Numa batalha difícil, 
Surgem monstros sem parar.    o rei guerreiro morreu 
Usa escudo de defesa               e a Lenda do Milagre 
e espada para lutar.                   em Ourique aconteceu! 
 
Com o seu vasto exército        
grandes armadas derrota.  
Foi com ele que ganhámos 
a Batalha de Aljubarrota. 
 
Com grandiosa valentia, 
terras mouras conquistámos. 
Com o seu poder enorme, 
grandes heróis nos tornámos. 
 
Sem tempo para banquetes 
na sua função de rei, 
adotou como seu lema 
— Pelo povo lutarei!                João Rodrigues, nº18, 6º1 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS — INGLÊS 

       EASTER EGGS 
    It’s Easter time!  
   This is the “Easter Eggs” Exhibition in our school. 
    Lots of beautiful  bright and colourful eggs.  

       It’s Spring. People decorate their houses and 

gardens with flowers, painted eggs and colourful 

chicks and bunnies. 

       17th March  -  St. Patrick’s Day .  

                     St. Patrick is the patron saint of Ireland.  

  On St. Patrick’s Day people wear green clothes and shamrocks.. 
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EXPOSIÇÕES DE TRABALHOS DE EVT  NO POLIVALENTE  DA ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO 

No âmbito da disciplina de Educação Visual, a tur-
ma do 5º4 realizou trabalhos no domínio dos Mate-
riais e Técnicas de Representação (exploração de 
várias técnicas de pintura a lápis de cor) tendo por 
limitação da forma o rosto de Fernando Pessoa 
visto de perfil, com vista a homenagear o poeta, no 
Dia Internacional da Poesia.  
As turmas do 5º4 e 5º7 participaram na exposição 
alusiva ao Carnaval, no âmbito das disciplinas da 
Educação Visual e Educação Tecnológica com tra-
balhos respetivamente realizados nos domínios 
dos Materiais e Técnicas de Representação 
(pintura a guache de MASCARILHAS realizadas a 
partir de materiais reutilizados (caixas vazias dos 
ovos).  
A turma do 5º 4 participou ainda na preparação e 
exposição de trabalhos alusivos à Páscoa, nomea-
damente jogos didáticos (puzzles) realizados no 
domínio do Discurso, no âmbito da disciplina de 
Educação Tecnológica. 
A turma do 6º 4 participou na preparação e exposi-

ção alusiva à Páscoa, com trabalhos de tecelagem 

(ninhos de ovos) realizados no âmbito da disciplina 

de Educação Tecnológica e com trabalhos realiza-

dos nos domínios da Técnica e Representação 

(autorretratos) no âmbito da disciplina de Educação 

Visual, alusivos ao Carnaval. Participou ainda no 

âmbito da Educação Tecnológica na moldagem de 

máscara e mascarilhas em papel absorvente de 

cozinha. 
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      Canguru  Matemático  
 
 
A Associação Canguru sem Fronteiras é uma associação de 
carácter internacional que junta personalidades do mundo da 
matemática de diversos países.  
O seu objectivo é promover a divulgação da matemática ele-
mentar por todos os meios ao seu alcance e, em particular, pe-
la organização deste concurso. Pretende-se estimular 
e motivar o maior número possível de alunos para a matemáti-
ca e é um complemento a outras actividades, tais como compe-
tições e olimpíadas. Em Portugal a organização 
deste concurso está a cargo do Departamento de Matemática 
(DM) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (FCTUC), com o apoio da 
Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). 
O Concurso consiste numa única prova realizada no mesmo 
dia em todas as Escolas.  
O Concurso Canguru de 2015 realizou-se no dia 19 de março 

de 2015, na escola sede  da parte da tarde, pelas 15 horas. Participaram 80 alunos do 6º ano 
com muito entusiasmo. 

     DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

Na escola sede comemorou-se o   DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA– 21 DE MARÇO com 
uma exposição de trabalhos  elaborados pelos alunos do 5º e 6º anos. 

DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA– 21 DE MARÇO  
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 JOGOS MATEMÁTICOS 

11ª CAMPEONATO NACIONAL 

—6 DE MARÇO—VILA REAL 

A Escola Básica Pêro da Covilhã participou, mais 
uma vez, no Campeonato Nacional de Jogos Mate-
máticos. 
O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos vai 
na sua 11ª edição, este ano realizou-se no dia 6 de 
Março em Vila Real, no campus da UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). A 
Associação Ludus, a Associação de Professores de 
Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática 
e a Ciência Viva promovem anualmente, desde 
2004, o Campeonato Nacional de Jogos Matemáti-
cos. Este campeonato foi organizado localmente por 
docentes do Departamento de Matemática da 
UTAD, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e do 
Agrupamento de Escolas São Pedro. 
A nossa escola participou em três jogos, Gatos & 
Cães, Rastros e Avanço. O aluno David Tarouca do 
5º4 foi o representante dos Gatos & Cães, Simão 
Serra 5º1 o representante dos Rastros e José Rodri-
gues do 5º3 o representante do Avanço Não ganha-
mos nenhuma medalha no entanto o aluno Simão 
Serra só não passou às finais devido ao sistema de 
desempate (escolhe-se aleatoriamente um jogador 
em caso de empate)  
Deixamos aqui o link da Associação Ludus (http://
ludicum.org/) onde poderão encontrar mais informa-
ção sobre o Campeonato Nacional de Jogos Mate-
máticos, as regras dos jogos e outras informações.  
Mais uma vez lembramos, que o clube de Matemáti-
ca está aberto 3ª feiras das 14:00 às 14:50 para jo-
gar jogos matemáticos e muito mais… 
Contamos com todos os alunos para o próximo 

Campeonato!!! 

http://ludicum.org/
http://ludicum.org/
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SEMANA DA LEITURA NA BIBLIOTECA 

Semana da Leitura com a escritora Isabel Zambujal 

Na Biblioteca Escolar foram realizadas 
atividades de leitura . 
O conto escolhido foi “A mesa, o jumento 
e o cacete maravilhoso” dos irmãos 
Grimm. 
Para além de ouvirem a história, os alu-
nos realizaram um jogo de palavras cru-
zadas. 

Passatempo «Um saltinho a…» 

http://2.bp.blogspot.com/-8lNhx8l4kCQ/VQAo4dpFDjI/AAAAAAAAA8s/f_KTXlU2UUE/s1600/cartaz_semana_leitura.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-33Tv67kDiOo/VQAx6KzyKwI/AAAAAAAAA9E/zPAowYCjAXg/s1600/2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-o-7BldCTJzE/VQAx532Sz5I/AAAAAAAAA9I/FCEEM-xBDsE/s1600/3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-qEE13O1h8io/VQAx6fAqJMI/AAAAAAAAA9M/168kzIgVCB8/s1600/1.JPG
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SEMANA DA LEITURA NA BIBLIOTECA 

Semana da Leitura com a escritora  
Isabel Zambujal 

Atividade «Palavras do Mundo» 

No painel que está à entrada da 
Biblioteca estão algumas pala-
vras escritas em português. Lá 
podes escrever essas palavras 
na tua língua materna (se não 
for o português) ou podes procu-
rar essas palavras e escrevê-las 
em diferentes línguas. 

Nos JI de A Lã e a Neve e da Boidobra, as crianças tiveram a oportunidade de ouvir 
duas histórias com Contapetes. 

http://3.bp.blogspot.com/-33Tv67kDiOo/VQAx6KzyKwI/AAAAAAAAA9E/zPAowYCjAXg/s1600/2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-o-7BldCTJzE/VQAx532Sz5I/AAAAAAAAA9I/FCEEM-xBDsE/s1600/3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-qEE13O1h8io/VQAx6fAqJMI/AAAAAAAAA9M/168kzIgVCB8/s1600/1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-g7PCd-6w2No/VQAz5HvP10I/AAAAAAAAA9o/GPV0XyLXnzU/s1600/marcador.png
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      TERTÚLIAS  LITERÁRIAS 

“Devemos levar às nossas crianças apenas os clássicos ou deve-
mos abrir às novas perspetivas? 
  
De facto, a verdadeira literatura para crianças acaba por ser aquela 
de que as crianças gostam e contribui para o pensamento crítico, 
para o desenvolvimento de relações sociais, para a autoestima, o 
desenvolvimento de vocabulário…” 
 
 
A Santa Casa da Misericórdia da Covilhã em parceria com o Agru-
pamento de Escolas Pêro da Covilhã atenta a todas estas reconfi-
gurações, zelosa do seu papel enquanto instituição de utilidade pú-
blica e contributo que tem para com a sociedade, pretende, com 
estas Tertúlias disponibilizar a toda a comunidade escolar, pais/
mães, encarregados/as de educação e a todos os cidadãos, um 
espaço de reflexão, partilha e debate sobre a temática da Literatura 
Infantil, mobilizando os destinatários das conferências a novos pen-
samentos e comportamentos.  

Os Clássicos da Literatura Infantil” | Professora Doutora Maria da Graça Sardinha (UBI) e Professor 
Doutor Fernando Azevedo (UM) | 11 de março | Auditório do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
| 21:00H 

“A Voz das Palavras – O som, o ritmo… aquisição da linguagem e vocabulário: como ajudar as cri-
anças” Professor Doutor Paulo Osório (UBI) e Professor Doutro João Machado (IPCB) | 19 de março 
| Auditório do Agrupamento de Escolas  Pêro da Covilhã | 21:00H 
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