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     É o décimo segundo e último mês do ano no Calendário Gre-

goriano, tendo a duração de 31 dias. Dezembro deve o seu no-

me à palavra latina decem (dez), dado que era o décimo mês do 

Calendário Romano. 

     Não há Dezembro valente que não 
trema.  
 
     Ande o frio onde andar, no Natal cá 
vem parar. 

     Dezembro frio, calor no estio.  
 
     Depois de o Menino nascer, é tudo a 
crescer. 

     Mal vai a Portugal se não há três 
cheias antes do Natal.  
 
     Dezembro ou seca as fontes ou 
levanta as pontes . 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

“VIVER O NATAL DE MÃOS DADAS” 

O Natal está a chegar 
Temos muito que fazer 

Amor, Carinho e Abraços 
Vamos todos oferecer. 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Desejamos a toda a  
comunidade educativa  

um  
BOM NATAL  

e um  
FELIZ ANO NOVO 

Festa de Natal 



Nº 71 

Página 4 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

  Natal docinho com as avós  
     As Avós vieram ensinar-nos a fazer o doce ,cantar canções do seu tempo, passar connosco um 
tempo lúdico de sabedoria e afeto. Tudo foi programado e preparado em conjunto. 

     De forma lú-
dica, sentimos o 
que é ser dife-
rente.. 

   O autor e cantor 
Luís Portugal veio 
visitar a nossa Es-
cola. 

   Partilhámos  
o  doce com os   
nossos colegas. 

O  Pai Natal veio à nossa sala …. 

Nós ajudámos…. Lanche animado. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

     No dia 10 de dezembro, as turmas da EB/
JI do Refúgio, participaram num encontro com 
o escritor/cantor Luís Portugal. A sessão co-
meçou com o autor a cantar algumas das can-
ções que compõem o livro.  Seguiu-se o mo-
mento em que o autor autografou livros. 

     Durante as últimas semanas, os 
alunos das várias turmas desta Es-
cola fizeram alguns trabalhos de ex-
pressão plástica alusivos à época 
natalícia. 

FESTA DE NATAL 

     No dia 16 de dezembro, pelas 
17h30, realizámos a nossa Festa 
de Natal, num dos auditórios da 
UBI. Todas as turmas participa-
ram com alegria e entusiasmo!           
Esta bonita festa foi organizada 
pelos professores e pela Associa-
ção de Pais e contou com a cola-
boração de todos os pais/ encar-
regados de educação, das Assis-
tentes Operacionais e  A.T.L. 
     Foi uma tarde bem passada, 
com muita alegria e boa disposi-
ção! 
 

Obrigada a todos. 
 

Boas Festas e Feliz Natal!.... 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

      No dia 3 de dezembro, comemoramos na nossa escola o  
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.  
     Vimos o filme  “Cordas” e ouvimos a história “Tita uma Coelhinha  
Diferente”. 
     Elaborámos trabalhos alusivos ao tema. 

Encontro com o escritor 

 “Pequenos Artistas” 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

Registos de Natal 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Decoração de Natal… 

Postais, presépios, árvores... 

     No dia onze de de-

zembro recebemos na 

nossa escola o autor, 

compositor e cantor Luís 

Portugal.  

Momentos da nossa festa de Natal... 

     Palestra realizada pela Professora Isabel 

Costa  sobre Educação Inclusiva, 3 de dezem-

bro —Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-

cia. 
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EB/JI DE SÃO SILVESTRE 

ENCONTRO COM O ESCRITOR LUÍS PORTUGAL 

     Foi ao som de mui-
tas músicas, gargalha-
das e animações que 
toda a escola assistiu 
à apresentação do li-
vro 

“As canções da minha 
escola” 

     O verdadeiro encontro com 
o escritor foi o momento dos 
livros autografados. 
     O nosso bem –haja aos 
promotores da atividade - BE-
CRE e Editora Leya. 



Nº 71 

Página 9 

EB/JI DE SÃO SILVESTRE 

FESTA DE NATAL NA NOSSA ESCOLA 

     As expressões 
faciais falam por 
si... 

     A APEE ofere-
ceu um momento 
mágico às crian-
ças - foi uma delí-
cia! 

As nossas atuações... 

SS34 

Sorteio das Rifas pela APEE 

SS23 SS234 

SS12 Pré 
escolar 

SS3 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

É Natal! 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Eco-Escolas faz pelo clima 

Assembleia de Escola 

Compromissos: 

Reduzir os gastos de água e energia elétrica . 

Evitar o uso de sacos de plástico. 

Proteger as árvores, no Parque Botânico de Montanha. 

 

Luís Portugal  

“Canções da minha escola” 

Escritor Pinto Pires na escola 

Último dia de aulas 

Cinema “ Frozen 2” 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

A “DESCOBRIR”…              ...CRESCEMOS! 

     A educação de infância é um contexto social e relacional facilitador da Formação Pessoal e Social, 
que promove diferentes formas de linguagem para que a criança possa exprimir os seus pensamentos e 

emoções…   Ao demonstrarem atitudes de: 

Independência e autonomia 
Debate e negociação: 

Cooperação / Tolerância… 

  Participação ativa: 
Sensibilidade / Criatividade 

Partilha… 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     No dia 11 de dezembro demos as Boas Vindas ao 
músico e escritor Luís Portugal que veio apresentar al-
gumas das canções do seu livro ,“As canções da minha 
escola”. 

     Magia também teve a festa de Natal, promovida pela Associação de Pais da nossa escola.        
     Foi no dia 13 de dezembro, pelas 21:00, no Auditório das Sessões Solenes da UBI. Fomos apre-
sentadores, atores, cantores e bailarinos. Divertimo-nos muito e foi uma noite cheia de sentido do Na-

     No dia 16  tivemos uma surpresa: um teatro de fantoches com 
duendes de Natal! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

   BOAS FESTAS  
e um  

FELIZ NATAL 

ESTE  MÊS  ACONTECEU NA  ESCOLA…. 

     A turma Pêro 3 
iniciou a formação de 
UBBU. 

 ECO VALOR 
     As turmas de 4ºano 
Iniciaram na escola a 
reciclagem de papel e 
plástico. 

     Festejou-se o NATAL  
     Os alunos confecionaram o doce tradicional “ RABANADAS “.  
     Houve uma degustação com pais e avós, seguindo-se um maravilhoso almoço de Natal, com 
toda a comunidade escolar.                   
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

Aconteceu no Jardim de Infância de  Peraboa… 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

 
     Neste final de período letivo realizamos diversas atividades bem giras, fomos até à EB 1 do 
Jardim assistir ao espetáculo do Luís Portugal e divertimo-nos a valer. 

     Como não podia deixar de ser, realizamos a nossa Festa de Natal em conjunto com o JI 
de Peraboa. 

...todos contribuíram para o lanche... 

...e por fim o Pai Natal apareceu com um saco cheio de lindas prendinhas ! 

A EB 1 Mª Amália Vasconcelos, deseja a todos umas  

Boas Festas 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

Luís Portugal na Nossa Escola.  
Uma atividade extraordinária, de grande beleza que nos foi proporcionada . 

A Nossa Festa de Natal 

Os Pais também participaram! 

Nós em ação! 

Até os professores! 
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NOTÍCIAS DO 5º2,5º5 E 5º6 

CRACKERS 

     

      A encerrar o 1º perío-

do e imbuídos do espirito 

natalício, as turmas do 

5º2, 5º5 e 5º6, construí-

ram crackers que 

“rechearam” de gulosei-

mas, presenteando de-

pois um colega.  

  Happy Christmas 

Contos de Sophia 

 
No dia 12 de dezembro, a turma do 5º5, acompanhada pela professora Ana Paula Silva, 

deslocou-se à Biblioteca Municipal para assistir a uma atividade de leitura do conto “A Noite de 

Natal” de Sophia de Mello Breyner Andresen. Os alunos tiveram o privilégio de ver a 1ª edição 

da obra assinada pela própria autora. 



Nº 71 

          Página 19 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS— INGLÊS 

Merry Christmas 

Santa’s helpers are elves. 

  Christmas Day is  on  25th December. It’s the day when 
Baby Jesus was born. The shepherds found  Jesus, Mary 
and Joseph ( the Holly Family) in a stable and adored Him. 
The Three Kings, following a star, came and gave him pre-
sents on 6th January. 

Rudolph, the reindeer, is famous for his nose. 

Santa comes down the chimney to deliver presents. 

IT’S CHRISTMAS TIME !! 

Santa travels in a sleigh. 

Santa puts presents in children’s stockings. 

People put presents under the Christmas. tree. 

You can put an angel or a star on top of the Christmas tree. 

  On Christmas Eve, December 24th, families usually get together and they decorate their 
houses with holly. They put balls and lights on Christmas trees.  
   In Britain they hang stockings near the fireplace and they only open their presents on 
Christmas Day. 

On Christmas day, British families have Christmas dinner. They usu-
ally eat roast turkey with stuffing, potatoes and vegetables. 
For dessert they usually have Christmas pudding. 
People also sing Christmas Carols. 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

   A vida e obra de Sophia de Mello 
Breyner Andresen foi analisada e 
divulgada numa Sessão de Anima-
ção de Leitura, realizada para esta 
Comunidade Prisional, no dia 11 
de dezembro, no âmbito das Co-
memorações dos 100 anos do ani-
versário da poetisa. 
  Esta sessão intitulada “ A Alma 
de Sophia”, foi promovida pela 
Biblioteca Municipal da Covilhã, 
com a presença das técnicas, San-
dra Mendes e Rosália Rodrigues. 
  As dinamizadoras de leitura apre-
sentaram por décadas a vida e 
obra de Sophia. leram vários tex-
tos da poetisa e apresentaram al-
guns dos seus livros. 

 CINEM A /DEB ATE  

B ILLY E LLIOT 

   Miguel Cardoso, professor responsá-
vel pelo Plano Nacional de Cinema no 
Agrupamento de Escolas Frei Heitor 
Pinto, projetou no dia 27 de novembro 
o filme “Billy Elliot” de Stephen Daldry, 
para a comunidade prisional. No dia 
28, o referido professor, na companhia 
de 3 dos seus alunos, debateram o fil-
me, num animado e participado diálo-

go.     

 PROJETO DE N ATAL  

   O Coro Misto da Beira Interior rea-
lizou no dia 17 de dezembro um Con-
certo de Natal para a Comunidade Pri-

sional . 

CONCURSO ESCRITA CR I ATI VA  

M ENÇ ÃO  HONROS A/EP  COVILH Ã  

“A ALM A DE  SOPHIA”  

CONCERTO DE N ATAL 

D IA M UNDIAL  

LU TA CONTR A A S ID A 

   O Estabelecimento Pri-
sional da Covilhã partici-
pou mais um ano, no Pro-
jeto” Natal no Hospital” 
da responsabilidade da 
Liga dos Amigos do Cen-
tro Hospitalar da Cova da 
Beira, XII edição.  
  Os elementos do Clube 
de Artes a funcionar nes-
ta instituição sob orienta-
ção do Professor João 
Boléo, elaboraram um 
bonito presépio que deco-
rou o espaço hospitalar 
durante a quadra natalí-
cia. 

   “ Sida = HIV ???” foi o título da 
Sessão de Promoção da Saúde 
realizada na Comunidade Prisio-
nal, no âmbito das Comemorações 
do Dia Mundial da Luta Contra a 
Sida. 
  Nicole Cravo, Enfermeira nesta 
instituição, foi a oradora da pales-
tra. 
  A técnica de saúde falou sobre a 
definição de Sida e HIV e suas 
diferenças, referiu os tipos de ví-
rus, a origem da doença, as mani-
festações, o diagnóstico, os meios 
de transmissão, os meios de pre-
venção, os comportamentos de 
risco e apresentou dados e factos 
sobre esta doença. 

   No Concurso de Escrita Criativa” Na 
volta do Correio a tua carta”, promo-
vido pela DGRSP e pela DGLAB, parti-
ciparam 33 Estabelecimentos Prisionais 
num total de 138 trabalhos. A um reclu-
so do  EP da Covilhã, aluno do EFA B1, 
foi atribuída a 1º Menção Honrosa (2º 
lugar) neste concurso. Os prémios fo-
ram entregues no dia 12 de dezembro 
no EP de Alcoentre. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  A Festa de Natal dos 
reclusos do E.P. da Covi-
lhã realizou-se no dia 19 
de dezembro e foi abri-
lhantada por elementos 
desta comunidade prisio-
nal e vários artistas e as-
sociações, que com espí-
rito de solidariedade par-
ticiparam neste evento.  

FES TA DE  NATAL  
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tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
Tlm—927994755 
email executivopero@gmail.com  

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

BIBLIOTECA ESCOLAR 

      
    Para assinalar a quadra na-
talícia, a equipa da Biblioteca 
Escolar dinamizou uma ativida-
de de leitura encenada de Feliz 
Natal, Lobo Mau de Clara Cu-
nha, com ilustrações de Natali-
na Cóias, em turmas do Pré-
Escolar. Também o espaço da 
Biblioteca foi decorado a condi-
zer, contando para tal com a 
ajuda dos alunos que participa-
ram na Oficina de Natal, contri-
buindo com os seus trabalhos 
e criatividade. 

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

