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Nº 49 JI DO REFÚGIO—MARÇO 

 Convidámos os pais a explorar as várias áreas, a experimentar como a brincar se aprende 

                 Preparação da visita  

          “ 

           O DIA DO PAI “  No jardim de infância 

Ficaram  os registos ... 



Página 3 

Dia do Pai 
Festejámos mais uma vez o Dia do Pai e como sempre, quisemos mostrar aos nossos Pais que gosta-
mos muito deles. Fizemos prendinhas para lhes oferecer com muito carinho.  
Muitos beijinhos para todos os Pais! 

 Higiene Oral 
A Junta de Freguesia de Covilhã-Canhoso em 
conjunto com várias técnicas de saúde do Centro 
de Saúde da Covilhã, vieram à nossa escola para 
nos lembrarem de que, com uma nova estação do 
ano a chegar, devemos trocar de escova de den-
tes, para isso tiveram a gentileza de nos oferecer 
a todos, uma bem engraçada! Também nos relem-
braram como devemos proceder para fazermos 
uma higiene oral correta.  
Obrigada pela lembrança! 

Conhecer a Guitarra Portuguesa 
A turma do 3º ano recebeu um professor de 
música do Conservatório que lhes veio apre-
sentar um instrumento muito interessante, a 
Guitarra Portuguesa! Soubemos muitos por-
menores sobre o instrumento e ouvimos algu-
mas músicas muito bem tocadas pelo Senhor 
Professor. 
Obrigada! 

O Dia da Árvore 
No dia 21 de março celebrámos o Dia da Árvore. Vieram à nossa Escola vários Guardas Nacionais 
Republicanos e Guardas Florestais, que nos falaram da importância da nossa Floresta. Trouxeram 
duas pequenas árvores que com a nossa ajuda plantaram perto da nossa horta. Agora temos de cui-
dar delas, para se desenvolverem! 
Também fizemos cartazes com árvores para decorarmos a Escola! 

EB DO REFÚGIO—MARÇO 
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   No âmbito da semana da leitura começámos a trabalhar a história “ A Menina do Mar”, fazendo a 
ponte entre a Literatura e a Física, com o projeto “ O Mar e a Praia” (energia das marés / ondas).       
Esta atividade possibilitou um interface entre Arte e Ciência, promovendo a reflexão sobre aspetos 
concetuais na área da ciência através da literatura. 

JI DE SANTO ANTÓNIO—MARÇO… O MAR  
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 Ajudar Madalena  
      A escola EB de Santo António está a fazer 
uma recolha de tampas para ajudar uma menina 
chamada Madalena. 
      Esta criança nasceu em 2015 com 30 sema-
nas, esteve 2 meses nos cuidados neonatais e  
foi-lhe diagnosticado uma hipotonia ( redução do 
tónus muscular). 
    Já entregámos 48 garrafões cheios de tampas 
e vamos continuar a fazê-lo com a ajuda da Far-
mácia de S. João. Quantas mais tampas juntar-
mos mais possibilidades temos de ajudar a pe-
quena e doce MADALENA. 
     Para contribuir junte tampas plásticas e entre-
gue-as na Farmácia de S. João ou na nossa es-
cola porque todos juntos somos mais fortes. 

SA4 

  Dia Mundial da Árvore 
No âmbito da comemoração do Dia  Mun-
dial da Árvore realizaram- se na nossa 
escola duas atividades. Os alunos partici-
param numa palestra dinamizada pelo 
Engº. Pedro da CMC  sobre a floresta, “ A 
Floresta vai à escola” e  plantaram azevi-
nhos . 

Dia Mundial da Saúde Oral 
 

No dia 20 de Março para assinalarmos o Dia 
Mundial da Saúde Oral, recebemos na nossa es-
cola a higienista e as enfermeiras do Centro de 
Saúde, para nos lembrarem dos cuidados que 
devemos ter com os nossos dentes.  
O Senhor Presidente da Junta, promotor da inici-
ativa, ofereceu- nos escovas de dentes.  

 

  Dia Mundial da Água 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos do 4º ano trabalharam o tema da água, na 
semana em que se assinalou o Dia Mundial da Água. 
O pai de uma aluna veio à escola  fazer experiências 
sobre os fenómenos físicos da água. 

EB DE SANTO ANTÓNIO—MARÇO… CHEGADA DA PRIMAVERA 
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ACONTECEU …  

“DIA DO PAI” - PLANETÁRIO—SAÚDE ORAL– DIA DA ÁRVORE / ÁGUA:  EXPERIÊCIAS. 

JI DE S. SILVESTRE—MARÇO  
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   SEMANA DA LEITURA EM S.SILVESTRE 

 ASSOCIAÇÃO DE PAIS MOSTROU-NOS O 
“PLAYNETÁRIO”  A FLORESTA FOI À ESCOLA 

EB DE S. SILVESTRE— MARÇO 
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DIA MUNDIAL DA SAÙDE ORAL: troca de escovas. 
Esta atividade foi promovida pela Junta de Freguesia Covilhã e Canhoso e 
veio consolidar conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula. 

Comemorou-se ainda a entrada da PRIMAVERA, o Dia Mundial da 
Árvore e o Dia Mundial da Água 

DIA DO PAI:“O meu pai é o melhor do mundo!” 
E por isso foram felicitados com este lindo presente que realizámos com tanto empenho. 

JI DO RODRIGO—MARÇO 
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ACONTECEU NA ESCOLA DO RODRIGO 

DIA DO PAI 

O Pai foi presenteado com bonitos 
trabalhos feitos e decorados pelos 
alunos. 
O modo simples de dizer ao Pai 
“Obrigado” com muito carinho. 

PÁSCOA FELIZ! 

Os alunos realizaram com muita imaginação e criatividade trabalhos sobre a Páscoa. 

EB DO RODRIGO—MARÇO 
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“Rua da Alegria” 
 No dia 14 de março, os alunos do 1º ciclo e pré-escola foram ao Teatro das 

Beiras para assistirem à peça infantil «Rua da Alegria.» Foi uma atividade mui-

to interessante porque abordou um tema muito atual: a solidão das pessoas 

preocupadas com a sua rotina diária. Mas, com a ajuda de um rapaz, as duas 

personagens idosas conseguiram criar uma ligação de afetos. 

Valeu a pena termos saído da escola porque esta peça de teatro enriqueceu-

nos como pessoas. 

Inglês 

Trabalhos realizados pelos 

alunos do 4º ano 

Dia do Pai 

Neste dia especial, 

estes foram os nos-

sos presentes para 

os pais. 

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

com uma ação de sensibilização sobre os cuidados a ter com a 

nossa boca e distribuição de escovas de dentes, aos alunos do 1º 

ciclo e pré-escola, pelos senhores enfermeiros do Centro de Saú-

de e Junta de Freguesia. 

Dia Mundial da 
Árvore 

Cada um de nós 

plantou uma ár-

vore no Pinhal 

do Gaiteiro.  

JI/EB A LÃ E A NEVE—MARÇO 
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Direção Regional da Agricultura da Beira Interior 

Fomos divulgar o projeto “Bolotas e mais bolotas, …” ao Ministério 

da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Semeámos 

muitas, muitas bolotas, germinaram e estão a crescer os carvalhos 

para reflorestar áreas ardidas. 

Feira do Livro 

 

Na nossa escola está a decorrer a feira de 

livros da escritora Isabel Zambujal. Fizemos 

a visita guiada, comprámos alguns livros, le-

mos e falámos sobre a importância da leitura. 

“Mãe já não tenho sopa” 

 

No dia 17, o setor da Educação 

da Câmara Municipal da Covi-

lhã, promoveu uma ação sobre 

alimentação saudável. 

Participámos ativamente em vá-

rias atividades. 

 

“Se uma árvore demora 

tanto a crescer, então o 

melhor será plantá-la já...” 

Vamos arrancar este carva-

lho do nosso canteiro e plan-

tá-lo no Pinhal do Gaiteiro. 

Feliz dia do pai 

Vamos jogar, jogar,... 

Exercício e não só... 

JI/EB A LÃ E A NEVE—MARÇO 



Página 12 
Nº 49 

Vivências do mês de março ... 

As crianças do nosso jardim-de-
infância preparam o Dia do Pai 
com muito amor e carinho. Para 
isso, partilham ideias, emoções e 
sentimentos. 

Encerramos a época de 
Carnaval desfilando na 
Covilhã . A nossa partici-
pação no concurso de 
bonecos de neve foi pre-
miada com a vinda ao 
nosso Jardim de Infância 
do Sr. Vereador da Cultu-
ra do nosso Município. 

No dia da mulher homenage-
amos, as que para nós, são as 
mais importantes. 

No dia 16 de março visitamos o Museu do Queijo que está situado na nossa terra. Descobrimos co-
mo  é que em tempos passados faziam o queijo. No final da visita provamos o que Peraboa tem de 
melhor. 

No dia mundial da árvore fizemos questão de sair ao pátio da nossa escola a fim de fazermos vá-
rias plantações, entre elas dois azevinhos trazidos pela  Câmara Municipal da Covilhã. Celebrar o 
Dia Mundial da Árvore com crianças é também lembrar importância dos recursos naturais e educar 
desde cedo para comportamentos amigos do ambiente 

JI DE PERABOA—MARÇO 
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NA Mª AMÁLIA VASCONCELOS, MARÇO FOI REPLETO DE ATIVIDADES! 

  Fomos ao teatro! 
Março começou em grande! No  dia 7 fomos ao Teatro 
das Beiras assistir à peça “A Rua da Alegria”. 
Adorámos! Bem alegres de lá viemos! 

Dia do Pai 
Para presentearem os Pais, vários foram os presentes realizados pelos alunos... 

  Ação de Sensibilização Ambiental 
No dia 15 recebemos a visita de uma equipa da Câmara 
Municipal da Covilhã que nos veio falar sobre a floresta. 

...claro que com os ensinamentos aprendidos, 
no dia 21 fomos plantar árvores, também elas 
cedidas pela CMC. 

...na aula de Expressão Plástica... ...na aula de Inglês. 

...finalmente, no 23, o Professor Paulo Mota, do Conservatório de Música da Covilhã, veio até nós para 
nos demonstrar como se toca o Fagote e até conseguiu que alguns alunos tocassem algumas notas, 
fantástico, foi muito engraçado! 

EB Mª AMÁLIA VASCONCELOS / PERABOA—MARÇO 
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA 

DIA MUNDIAL DA POESIA 

JI DA BOIDOBRA—MARÇO 
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Em março aconteceu 

Visita do escritor Sandro Wiliam 
Junqueira à nossa escola 

           No Dia da Árvore a D.ª Ilda Vaz, através do 

"Projeto Desenvolver Competências a Brincar" veio 

ensinar jogos tradicionais aos nossos alunos. Foi uma 

tarde bem divertida. Os alunos gostaram tanto que 

querem repetir. O nosso agradecimento. 

No dia da árvore 
plantamos árvores no 

recinto da escola 

As nossas  
árvores 

 da  
primavera 

EB DA BOIDOBRA—MARÇO 
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Elogiamos a Natureza, interpretamos Poesia e dramatizamos Histórias 

Na Escola Básica Jardim - Ferro, houve uma palestra promovida pela Câmara Municipal 
da Covilhã para refletirmos sobre a floresta nomeadamente, identificação de algumas es-
pécies, cuidados e utilidades das mesmas. 

Neste dia, recebemos umas árvores para plantarmos e a que nos despertou mais curiosidade 
foi o azevinho. 
 Assim, fizemos uma pesquisa na internet e concluímos que este, é um arbusto de folha per-
sistente, sendo cultivado para efeitos ornamentais, devido aos seus frutos vermelhos, chama-
dos bagas. 
No Dia da Árvore, para embelezar o jardim que fica na entrada principal da nossa escola, 
plantámos os azevinhos e comprometemo-nos a cuidar deles. 
No dia da poesia fizemos um trabalho de escrita criativa com quadras, sobre os encantos da 
primavera, modificando a natureza, os campos, as árvores, as aves, as flores … 
A poesia para nós é um texto com versos, transmitindo-nos uma mensagem, uma música e 
um ritmo. 
Os alunos mais pequenos lemos e dramatizámos a história “ Corre, corre cabacinha “ de Alice 
Vieira. 

EB JARDIM / FERRO—MARÇO 
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Educação Literária 

Depois da leitura de mais uma peça de “Teatro às três panca-

das” de António Torrado dramatizamos a peça “História de um pa-

pagaio” e fomos representá-la para os nossos colegas. 

 

 

 

 

 

 Dia do Pai 

Que lindas prendas elaboramos para oferecer aos nossos papás!... 

Inglês 

Nas aulas de inglês acei-

támos o desafio proposto 

pela nossa professora para 

dar vida ao Rocky. 

EB PÊRO / 4º ANOS—MARÇO 

 

Primavera / Dia Mundial da Árvore 

Para celebrar o Dia Mundial da Árvore plantamos cinco azevinhos oferecidos pela Câmara Munici-

pal da Covilhã e fizemos trabalhos alusivos ao tema. 
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 A psicóloga Susana Rodrigues realizou no dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, uma palestra intitulada “ A Importância da Mulher na Socieda-
de”, integrada no Projeto de Voluntariado da Delegação da Cruz Vermelha da 
Covilhã. 
  Susana Rodrigues, iniciou a sessão com a explicação da origem das Come-
morações do Dia Internacional da Mulher, falou dos direitos da mulher, do pa-
pel da Mulher na atual sociedade, das oportunidades de géneros e seus este-
reótipos, da Mulher e dos seus diferentes papéis, das leis para proteger a Mu-
lher,  das mudanças de paradigma de pensamento sobre as Mulheres e da ne-
cessidade de criar uma cultura de parceria entre géneros. 

 COMEMORAÇÕES  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA  

“A IMPORTÃNCIA DA ÁGUA”  

  No Dia Mundial da 
Água, dia 22 de mar-
ço, realizou-se  uma 
sessão de informa-
ção no âmbito do 
Projeto de Voluntaria-
do da Delegação da 
Cruz Vermelha da 

Covilhã, intitulada “ A importância da água”. 
  Esta atividade  teve a presença de dois elemen-
tos do Centro de Saúde da Covilhã, Américo Si-
mões técnico de Saúde Ambiental e Alexandre 
Carneiro, Enfermeiro. 
  Américo Simões falou da importância da água e 
suas utilizações, da qualidade da água, dos peri-
gos da utilização da água de fontes e poços sem 
ser analisada. Alexandre Carneiro divulgou as 
doenças associadas à água, sintomas e trata-
mento. 

 DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

“ A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA SOCIEDADE”  

LEITURA DRAMATIZADA  

“LER É UMA JANELA ABERTA AO 

  “Janela”, livro juvenil 
da escritora Teresa 
Reis, foi a base da Ses-
são de Leitura Dramati-
zada, que se realizou 
no dia 14 de março, 
para a comunidade pri-
sional. 
    

Teresa Reis, autora do livro e 
as atrizes Adriana, Mariana e 
Diana, dramatizaram e leram 
algumas passagens do referi-
do livro, divulgaram as dan-
ças africanas, através de um 
vídeo e deram a conhecer o 
cheiro e o paladar do fruto 
”manga”, descrito no livro. 
  A sessão foi muito apreciada 
pelos participantes. 

PROJETO “SENTIR A PRIMAVERA”  

  O Voluntariado Hospitalar da 
Liga dos Amigos do Centro 
Hospitalar Cova da Beira pro-
moveu o Projeto “Sentir a Pri-
mavera”, com o objetivo da 
amenização e humanização 
dos espaços desta instituição. 
  Mais uma vez, o Estabeleci-
mento Prisional da Covilhã 
participou nesta atividade, com a exposição de 
um arranjo floral, realizado pelos elementos do 
Clube de Artes. 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ—MARÇO 
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Os alunos dos JI/EB de S. António, S. Silvestre e Rodrigo, 
andaram à procura do Rallfy, que só pensa em  livros! Viram-
no? Ele é procurado por suspeita das seguintes infrações: 
fugir sorrateiramente com álbuns ilustrados; furtar livros de 
receitas; deitar a mão a dicionários; surripiar romances; e 
desviar poesia. O suspeito foi visto pela última vez nas imedi-
ações da casa do Artur. Responde pelo nome de Ralfy  

BIBLIOTECAS ESCOLARES—MARÇO-SEMANA DA LEITURA 

“O PRAZER DE LER” 
É o tema da  Semana da Leitura de 2017. 

A BE promoveu concursos, encontro com escritores, 
sessões de escrita criativa, leituras, poesia... 



PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 

A Caneta Mágica 
 
Escrevi a palavra caneta 
(com um pequeno lápis) 
e tornou-se numa caneta… 
Escrevi a palavra asas 
e ela  começou a voar… 
 
Escrevia palavra volta 
E ela voltou. 
 
      Eduardo Bento Nº5 5º1 

 A Lapiseira 
 
      É um objeto simples e pequeno 
      Que me pode fazer voar muito alto. 
      Com ele atravesso fronteiras e mar, 
      O que terá este objeto para me fazer sonhar ? 
      Quando o vi pela primeira vez 
      Lá estava ele 
      Com a sua capa de mistério, 
      O que terá este objeto para me fazer pensar nele uma e outra vez ? 
      Com ele consigo a liberdade 
      Que visualizo em pensamentos. 
      Para momentos difíceis me dá mantimentos. 
      Já sei que tem este meu novo amigo 
      Vai ficar sempre comigo 
      Mesmo se passar de novo a antigo... 
                                                                          Inês Chorão Esteves , N. 9  5º2 
                             Apoio – Nível Desenvolvimento 

De coroa a capacete espacial   
 

Teresa era uma pequena princesa que sonhava ser astronauta! Tinha-lhe surgido esta ideia ao ver, 
nas notícias, uma pessoa na lua. Esta aventureira princesa, sendo uma sonhadora, foi ter com os pais e 
perguntou-lhes: 
 - Papá, mamã, apoiam-me na minha decisão? 

Em coro, os pais responderam: 
 - Depende de qual for. 
 - Bem…. É ser astronauta – disse ela com toda a convicção! 

Embora o pai não a tenha apoiado, a mãe apoiou-a e afirmou que ela devia seguir sempre os seus 
sonhos. Mas com esta excitação toda já eram horas de ir para a cama. Só havia um problema: o pai não 
gostava da desejada profissão. 
  Então, depois do pai desta ter ido dormir e a mãe ter ido dar o beijinho de boa noite, Teresa pôs-se 
ao computador a pesquisar informações sobre os astronautas. De manhã a mãe perguntou-lhe se tinha dor-
mido bem e ela exclamou: 
 - Vou contar-te um segredinho… eu estive a noite inteira a ver coisas sobre os astronautas. 
 - A sério?! Então o que é que descobriste? – perguntou a rainha à princesa, tendo ela respondido: 
 - Que é preciso ter atenção na aula de Ciências. 
 - É verdade, mas agora vai dormir uma soneca. 

Teresa dirigiu-se para a cama e, mal se deitou, adormeceu. Ela teve um sonho maravilhoso e que a 
fez pensar melhor na profissão. Ela imaginou que tinha ido para o espaço e que na sua importante missão 
espacial quase que ficava à deriva por lá! 

Mais tarde sonhou que ia sendo atingida por um meteorito. Nesse preciso momento, Teresa acor-
dou. Foi correr para junto dos pais e disse-lhes que tinha que pensar melhor na sua futura profissão. Eles 
concordaram com Teresa!  

Mª do Carmo Alçada Castelo Branco BomJesus 
Apoio – Nível Desenvolvimento  Nº 24   5º2 
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  O dia em que me roubaram a Criatividade 
Era um dia normal como outro qualquer e eu estava em casa. Fui para o meu quarto fazer um desenho, 
mas não consegui pensar em nada. Por isso, fui arejar as ideias e comi uma maçã. Voltei para o quarto 
e continuei a puxar pela cabeça, mas nada. Então, decidi ir para a sala mas, ao sair do quarto, no fundo 
do corredor, havia uma luz que parecia um buraco negro que estava literalmente a «chupar» pequenas 
bolinhas que pareciam estrelas. Aproximei-me, cada vez mais e mais, até que também fui puxada lá 
para dentro e adormeci a meio do caminho. Quando voltei a acordar estava numa sala branca onde 
estavam escritos pequenos textos. Fui ler e então dei conta que eram as minhas ideias. Árvores de 
chocolate, cabelos de ouro, cascatas de sumo de laranja …E pensei por que razão não estavam dentro 
da minha cabeça. Tentei arranjar uma maneira de sair de lá.Então, andei, andei, andei, andei, mas an-
dei até não poder mais, e dei conta que, à medida que ia andando, as ideias iam indo para o meu bol-
so. Até que vi uma porta que parecia a do meu quarto. Entrei lá para dentro e caí em cima da minha 
cama. Desesperada, tirei do meu bolso as ideias que, por magia, se tinham transformado num caderno.  
E perguntei-me quem o tinha feito. Mas esqueci isso porque agora nunca mais ia deixar o caderno de 
lado. 
                                                   Migdala Andrea Hariton—5º 4—Apoio de Português – Desenvolvimento  
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Ballet 

Escrevi a palavra ballet 
Uma bailarina apareceu   
Na sua caixa de música 
Era uma bailarina. 
 

Como qualquer uma 
Dançou como todas 
E sacudiu o olhar 
Para toda a gente bailar. 
 

Voltou a cabeça 
Para o público olhar 
Deixando-se levar 
Pela cantiga de sonhar. 
 
É dia de dançar 
Pois gosto de o fazer   
E para tudo alcançar 
É preciso saber.         
 
                         Margarida Silveira – 5º2 

Primavera 
 
 Flores de todo tipo de cores  
Como as margaridas, rosas e cravos  
Enfeitando jardins e campos,  
Campos verdes, folhas a nascer. 
O vento bate nas flores e árvores 
Borboletas de todas as cores . 
Muitos frutos 
E muitas plantas 
Os pássaros cantam  
E as crianças brincam 
        A isto chama-se PRIMAVERA. 
                        Ana de Castro nº 31  5º2 

O instinto animal 
Era inverno. O céu escuro como a noite iluminava-se 

com os relâmpagos constantes que o cruzavam. As nuvens ne-
gras como o carvão começavam a libertar-se do peso dos mi-
lhões de gotas de água que as formavam. A tempestade aproxi-
mava-se…Da rua chegava-me o som estridente dos carros da 
polícia. Da janela não se vislumbrava nada. A curiosidade falou 
mais alto e decidi enfrentar a tempestade. Mal eu sabia a aventu-
ra que me esperava! 
 As ruas eram ribeiras mas não me deixei intimidar. Pou-
co a pouco fui avançando pelo labirinto de objetos que a corrente 
arrastava consigo. Ao desviar-me de um tronco de árvore, que 
vinha na minha direção, bati em algo mole que gemeu de dor. 
Por entre a chuva intensa vi um animal preso numa grelha de 
ferro. Era uma cadela. O seu olhar triste pedia que a libertassem 
daquela agonia. Com cuidado, levantei a grelha que lhe prendia 
uma das patas e levei-a para casa. Apesar de ensanguentado, o 
seu pelo castanho era brilhante e sedoso, o seu focinho compri-
do fazia lembrar o bico das cegonhas, as orelhas pequenas e 
arrebitadas eram iguais às das raposas, os seus belos olhos 
azuis eram doces e meigos. A sua fragilidade, o seu ar afável e 
simpático cativaram-me. Decidi chamar-lhe Sparky. Durante dias 
cuidei-lhe da ferida e tornamo-nos grandes amigos. No entanto, 
algo de estranho se passava com a minha nova amiga; intrigava-
me a sua agitação constante, o seu olhar preocupado e ausente,
…  
 Certo dia, enquanto brincávamos no parque, olhou-me 
intensamente, roçou-se nas minhas pernas como se estivesse a 
despedir-se e fugiu. Desatei a correr atrás dela. A minha amiga 
parou junto a um monte de pedras rodeado de vegetação e de 
repente desapareceu. Rodeei as pedras e encontrei um buraco 
escondido pelo matagal . Decidi entrar. Num ápice, o chão fugiu-
me debaixo dos pés e senti-me voar… Pancada aqui, pancada 
ali, até que parei em cima dum monte de areia. Com o corpo do-
rido, ergui a cabeça e senti algo molhado na minha cara. Era a 
minha amiga Sparky que me lambia. Quando os meus olhos se 
habituaram à ténue luz, vi que era observado não por um par de 
olhos mas sim por três. Nesse momento compreendi o comporta-
mento da minha amiga. 
 Sair daquela gruta foi uma aventura: ora caía, ora me 
levantava, avançava um metro, recuava dois,…Todo arranhado 
e cheio de nódoas negras consegui levar a família da minha ami-
ga para o conforto da minha casa e senti-me orgulhoso daquele 
feito. 

                                          João Rocha - 5º1 

Música Visível 
Sons que nos sentem                                                                                                                                                                                      
Sentimentos musicais                                                                                                                                                                               
Música. Arte. Especialidade. 
Sem receio… sem medo… 
Só tranquilidade… 
 

Como se a música estivesse dese-
nhada, 
desenhada à minha frente, 
na frente de um museu. 
O museu de música que não se ou-
via… 
Via-se e percebia-se. 
 

Não se dançava, nem se cantava. 
Via-se a música a decorrer… 
Música que não entrava nos ouvidos, 
mas sim se passava à frente dos 
olhos. 
 

Sem música audível. Sem notas flo-
rescentes 
Eu via as letras e as notas da música 
Eu via, sem as ouvir 
Música sem sentido… 
 

Eduardo Carvalho Bento—5º1 
Apoio – Nível Desenvolvimento 

Aceda a http://tantoslivros.blogspot.com  onde se  
Encontram outros textos.  

http://tantoslivros.blogspot.pt/


tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com 

Outras notícias em www.aeperocovilha.net 
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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Serões em Casa 

No dia 18 de março, a Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas 
Pêro da Covilhã organizou o segundo encontro “Serões em Casa” 
denominado “Vinho, Poesia e Música”. 
Foi proporcionado a  todos os participantes a apreciação da gastro-
nomia local, degustação de vinhos, momentos de poesia, humor  e 
música. 
Agradecemos aos convidados  que nos honraram com os seus sabe-
res e conhecimentos, nomeadamente  ao escritor João Morgado, às 
fadistas Isabel Bicho e Ana da Câmara Pereira, ao humorista  Antó-
nio Coelho, assim como aos produtores dos vinhos “Quinta dos 
Termos”, engenheiros Lurdes Carvalho e João Carvalho. 

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

