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Nº  51 JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

   DESENVOLVIMENTO 
 DO  

PROJETO 

Dando continuidade à educação para o empreendedorismo, para obter respostas sustentáveis a pro-

blemas ambientais, desenvolvemos outro projeto em que o objetivo  é ter uma casa “amiga do planeta.” 

É neste contexto que se desenvolve a educação para a cidadania, enquanto formação de pessoas responsá-

veis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, em diálogo e no respeito  

pelos outros, com espírito crítico e criativo. 
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Exposição de trabalhos do 2º ano realizados nas provas de Aferição de Expressões. 

 

Trabalhos de expressão plástica relacionados com conteúdos  
desenvolvidos em Mate-
mática e Estudo do Meio.  
 

 

  

No dia  24 de Maio os alunos do 4º ano  
deslocaram-se à sede do Agrupamento 
para participarem nas atividades no âm-
bito do projeto” Pé ante pé até à  Pêro” .  

    Atividade desenvolvida pela professora Dora 

Martins com a exploração da Lengalenga              

“O Cuquedo”  

Assinalámos o dia do Patrono 

“Pêro da Covilhã”. 
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Convívio entre mães e filhos (as) no  jardim de Infância –  Brincar com afeto ….. 
 
                                Explorando as diferentes  áreas da sala ….. 

Computador     Casinha      Jogos      Garagem 

Construções 

 Plasticina  

            Recorte e colagem 

   Fantoches 

Também houve momentos para cantar a canção à mãe , 
dizer a poesia, entregar as prendas e partilhar um lanche. 

E ainda para brincar às rimas com o nome das mães: 
 
Ana Joana banana bifana; Sara cara vara; Dora amora; Vania lusitânia; Sofia alegria; Cristi-
na Brilhantina piscina; Vera esfera; Anabela vela; Patricia delícia; Teresa esperteza mesa; 
Cecília tilia; Andreia plateia baleia; Carla palra; Filipa tulipa; Raquel mel; Manuela bela; He-
lena morena; Andreia sereia; Marta carta; Alexandra  malandra;  Fernanda Panda. 

Lego 

 Pintura  
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Colaboração e Empenho 
 
Mas o mais importante deste mês, foi a colaboração entre toda a Comunidade Educativa para melhorar 
a nossa Escola. Pintaram-se paredes, fizeram-se arranjos, decorou-se a Escola com um bonito mural, 
construiu-se o painel de azulejos. Todos ajudaram com empenho e dedicação, transformando, com boa 
disposição este dia, num dia muito divertido! OBRIGADO a todos! 

O mês de Maio foi em cheio… 
 

Todos celebrámos o Dia do Patrono do Agrupamento, os alunos do 1º ano realizaram várias experi-
ências, os alunos do 2º ano fizeram trabalhos muito interessantes sobre a Segurança Rodoviária, os 
alunos do 3º ano realizaram trabalhos sobre o Sistema Solar, conheceram um instrumento novo - o 
acordeão e fizeram uma visita de estudo onde viram a tosquia das ovelhas e museus com objetos muito 
antigos… Vejam se descobrem qual é qual... 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

...A professora Dora dinamizou 
na biblioteca do 1º ciclo a histó-
ria “ O Cuquedo”  contribuindo 
para desmistificar o medo do 
desconhecido. 
 
E sempre que o professor Nu-
no chega à nossa escola trás 
alegria e muita animação! 

… visitámos o Museu dos Lanifícios valorizando 
o património da nossa cidade...  

Comemorou-se o Dia da Mãe, dando ênfase ao seu papel 
no seio da família... 

DIA DA MÃE 
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ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO 

DIA DA MÃE 

A Mãe foi presenteada com bonitos 
trabalhos feitos e decorados pelos 
alunos.  
Um modo simples de dizer à Mãe 
“obrigado”, com muito carinho. 
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Nº  51 JARDIM-DE-INFÂNCIA DE S. SILVESTRE 

ACONTECEU …  



Página 9 
ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   AS LENGALENGAS VIERAM À BIBLIOTECA ESCOLAR DE S.SILVESTRE 

   E ...       TIVEMOS UMA AÇÃO SOBRE SEGURANÇA DO TEU CORPO. 
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Nº  51 
JARDIM-DE-NFÂNCIA DA BOIDOBRA 

Iniciação Musical no Pré-Escolar 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Em maio aconteceu 

    Sessão de apresentação do livro “O Sonho” 
escrito pela escritora Teresa  Duarte Reis e ilus-
trado pelos alunos do 3º ano. 

Trabalhos do Dia da Mãe 

Festas da Vila 

Visita ao Forno Comunitário 

Visita à Padaria da Boidobra 

Dia da Europa 
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EM MAIO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

“Este é o mês do instrumento…” 
Fagote 

No dia 16 de maio tivemos, mais uma vez, a presença 

de um professor do Conservatório de Música da Covi-

lhã que nos deu a conhecer o fagote.  

Observámos a montagem do instrumento e ficámos a 

saber o nome das peças. Depois de ouvirmos uma pe-

quena peça musical, foi a nossa vez de experimentar. 

Dia do Patrono - Pêro da Covilhã 
Comemorámos o Dia do Patrono do Agrupamento rea-

lizando várias atividades. Ficámos a conhecer melhor 

a vida desta personagem histórica e a importância da 

sua viagem para a chegada à Índia, por mar.  

 "Pé ante Pé,  
a caminho da Pêro" 

Dia para conhecer a Escola 
Pêro da Covilhã, com muitas 

atividades e diversão! 

JI/EB A LÃ E A NEVE 
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JI/EB A LÃ E A NEVE 

EM MAIO ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE 

Olá carvalhos! 
Os carvalhos estão a crescer no “viveiro” e no Pinhal do Gaiteiro. 

Feliz Dia da Mãe! 
“Mãe, gosto de ti, não por seres 
uma mãe extraordinária, mas um 
ser humano que fala a minha 
linguagem e é capaz de penetrar 
no meu coração (…)”. 
Obrigada mãe! 

Os morangos estão  
maduros... 
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O dia da mãe continua a ser um dos mais importantes para as crianças ... 

Começámos o mês de Maio com duas experiências essências para o desenvolvimento  do nosso co-
nhecimento artístico e cientifico. Primeiramente, realizámos a experiência das bolas de sabão, onde 
aprendemos novas técnicas de pintura que posteriormente nos ajudaram na realização da prenda para 
o dia da mãe. Finalizámos as experiência  com a construção de um vulcão afim de percebermos o por-
quê das erupções vulcânicas. Foram duas experiências muito agradáveis  que contribuíram para o de-
senvolvimento do nosso conhecimento artístico, cientifico, e cultural. 

A importância da reciclagem... 

Saber reciclar todos os resíduos, respeitar o meio ambiente, e saber o que fazer para 
preservar a nossa natureza foram os objetivos essenciais deste trabalho. 

Vivências do mês de Abril... 
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  Fomos “Pé—ante—Pé” até à Pêro da Covilhã 
 
No âmbito da atividade “Pé - ante - Pé: a caminho da Pêro, fomos até à sede do agrupamento pas-
sar um dia que se revelou muito produtivo e engraçado. 

O Professor do Conservatório de Música da Covilhã, veio até nós para nos demonstrar como se 
toca o viola d’arco e até conseguiu que alguns alunos tocassem algumas notas, fantástico, foi 
muito engraçado! Será que temos aqui a futura orquestra de Peraboa? 
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Participação na Semana da Leitura 
 

 no Jardim de Infância, 
 

Rato Mickey 

Como já somos mestres na leitura, o Jardim de Infância Rato Mickey convidou-nos para no dia 24 de 
maio realizarmos atividades, no âmbito da semana da leitura. 

O 1º ano escolheu a história “Conta o dedo maior, 
Pai-De-Todos, da mão esquerda”, do livro Dez 
Dedos Dez Segredos, de Maria Alberta Meneres. 
Todos leram poemas em pequenos grupos, envol-
vidos num cenário preparado coletivamente. 

O 2 º e 3º ano apresentaram a Beleza da 
Primavera, recitando poesia, acompa-
nhada de mímica e fantoches elaborados 
pelos alunos. 

Uma aluna do 4º ano leu “A Senhora Neve” dos Irmãos Grimm. 
Para finalizarmos a atividade, cantámos, acompanhando o som 
com batimentos corporais. 

Os nossos amigos pequenitos também “leram” 
através das ilustrações dos livros, inventaram 
histórias, reproduziram, oralmente, lengalengas 
e cantaram connosco. 
Que manhã tão divertida. É sempre bom voltar 
ao Jardim de Infância, recordar momentos que 
vivemos de pequeninos e receber um diplo-
ma…! 
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 ESCOLA EB PÊRO DA COVILHÂ  

 Dia da Mãe 

 

             Pé ante Pé a caminho da Pêro... 

Encontro com a escritora Alda 

Serras 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia do Patrono 

 

 

 

Ainda dentro das comemora-

ções do Dia do Patrono houve 

entrega de prémios no auditório da 

escola, aos participantes nos con-

cursos promovidos pela Biblioteca. 
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 O Dia do Trabalhador foi comemorado nesta instituição com a 
realização de uma palestra intitulada “ O 1º de maio, a nível lo-
cal”, com a participação da professora historiadora, Adélia Minei-
ro. 
  A historiadora  falou da origem das comemorações deste dia, a 
nível internacional, nacional e local, apresentando factos históri-
cos ocorridos na Covilhã e no Tortosendo. Mostrou notícias da 
imprensa e fotografias que demonstraram aos participantes, a im-
portância das  comemorações deste dia no nosso país e na nossa 
região. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇÃO DIA DO TRABALHADOR  

PALESTRA “ O 1º DE MAIO, A NÍVEL 

 CICLO DE  COLÓQUIOS “ISLAM ISMO”  

  Carlos Neves, docente no Estabelecimento Prisional da Covilhã realizou 
no dia 8 de maio, uma sessão de informação para a comunidade prisional 
sobre o “Islamismo”. 
  O docente iniciou a palestra com a apresentação das percentagens das 
principais religiões no mundo. Mostrou a distribuição dos muçulmanos no 
mundo, explicou a diferença entre muçulmano e árabe, falou da perspetiva 
histórica e religiosa do islamismo, mostrou fontes islâmicas imagens e tex-
tos, falou da vida de Maomé e do Alcorão, da cidade de Meca, do judaís-
mo e do cristianismo, do Santuário de Caaba, do calendário islâmico e da 
expansão do islamismo. 
 Toda a abordagem de Carlos Neves sobre o Islamismo foi feita numa 
perspetiva histórica sem fundamentação crítica sobre a temática. 

 JOGO DE   FUTSAL  

SPORTING CLUBE  DA COVILH Ã  E  E .P.  

  No dia 18 de maio, a 
equipa vencedora do 
Torneio de Páscoa de 
Futsal - Canelas, dis-
putou um jogo com a 
equipa do Sporting 
Clube da Covilhã, inte-
grado no Projeto Revi-
ve + da  Delegação da 
Cruz Vermelha da Co-
vilhã. 
  Após as saudações 

às duas equipas  pelas entidades presentes, 
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, 
Presidente da União de Freguesias da Covilhã/
Canhoso, Presidente da Delegação da Cruz 
Vermelha da Covilhã e Diretora do E.P., o jogo 
decorreu com muito entusiasmo, fair-play e mui-
ta animação. 
  A População Prisional assistiu, aplaudiu e en-
tusiasmou as duas equipas. 
  No final do jogo, o Diretor do Sporting Clube 
da Covilhã ofereceu a cada elemento da equipa 
do E.P. uma camisola e os elementos das duas 
equipas tiveram um espaço de convívio e troca 
de opiniões e objetos desportivos. 

 INAUGUR AÇ ÃO  

ABRIGO P AR A AS VIS ITAS DOS RECLUSOS  

  O Estabelecimento Prisio-
nal da Covilhã inaugurou 
no dia 18 de maio o abrigo 
para as visitas dos reclusos 
que se deslocam a esta 
instituição, com a presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã que 
colaborou para a realização desta obra e do Presi-
dente da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso.  

 OFERTA  

 PRODUTOS DE  HIGIENE  

  O Estabelecimento Prisio-
nal da Covilhã recebeu no 
dia 18 de maio, produtos de 
higiene pessoal para serem 
distribuídos pelos reclusos, 
os quais foram doados pelo 
Presidente da União de 
Freguesias da Covilhã e 
Canhoso, através da parce-
ria realizada com a Presi-
dente da Delegação da 
Cruz Vermelha da Covilhã. 
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   Nas EB/JI de S. António, S. Silvestre e Rodrigo, o Cuquedo continuou 
à solta!! Mas afinal como será o CUQUEDO?!  
   Aqui ficam alguns retratos elaborados pelos  alunos. 

           O meu Cuquedo... 
… é um animal com 4,53 m de altura. Veio do submundo e é MALIGNO! Ado-
ra jogar com os seus primos e é o melhor amigo do demónio. 
   O corpo do Cuquedo é coberto por escamas negras e tem olhos que metem 
medo a toda a gente. Tem sete cabeças, dentes afiados que rasgam a carne 
humana e uns ferimentos profundos feitos por leões, pois ele é um espírito e 
morreu numa batalha contra o rei dos leões para ganhar o seu território. 

    A escritora Alda Serras veio às escolas do 1º ciclo (Rodrigo e Pêros 
4) apresentar o seu livro: “Desculpa, por acaso viste o mar?”,  com ela 
trouxe o mar - imaginem só! - e a todos encantou! 

Dia do Patrono 
O Dia do Patrono do Agrupamento foi assinalado com a realização de várias atividades. 
Um grupo de alunas do 6º1 ou 2 ,fizeram a apresentação de obras de uma forma excelente e motivadora 
para com todos os seus colegas que tiveram oportunidade de assistir. No final desta sessão, o Diretor do 
Agrupamento procedeu à entrega de prémios dos concursos: “O Livro Mascarado”, “Em Busca da Capa 
Perdida” e “Pancake Day”.  



  
No âmbito da área curricular não disciplinar de Educação pa-
ra a Cidadania, a turma do 5º2, organizou-se em grupos, para 
a trabalhar o tema Solidariedade/Voluntariado. Após pesqui-
sas sobre as instituições que há na Covilhã, foram convida-
das a Refood e a Coolabora. 
     Assim, no dia 14 de março, pelas 15 horas, a Dr.ª Marta 
Alçada, representante da Refood deslocou-se à nossa escola 
para realizar uma palestra sobre a instituição, quais os seus 
objetivos, a importância da solidariedade e do voluntariado 
para com aqueles que precisam de nós e o dizer "NÃO" ao 
desperdício de comida. Foi convidada a turma do 5º 6 para 
estar presente nesta palestra. 
       No dia 28 de março, também pelas 15 horas, a Dr.ª Rosa 
Carreira, representante da Coolabora, conjuntamente com 
voluntárias do projeto UbiCool, desenvolveram um workshop 
onde se apresentaram e dinamizaram alguns jogos que ape-
lam à cooperação e à solidariedade, para os alunos constata-
rem este tipo de voluntariado em ação e para, por outro lado, 
desenvolverem a solidariedade por influência desses mesmos 
jogos. 

Refood e Coolabora visitam a Escola Básica Pêro da Covilhã 

     Integrado na  formação “Ser Diretor de Turma, contar com a Biblioteca Escolar”, realizada em 

parceria pela professora Ângela Castilho (Coordenadora dos Diretores de Turma) e pela professora 

Dora Martins (Professora Bibliotecária) está a ser implementado, na turma do 5º2,  o projeto “Um 

Mundo de Afetos”. Este projeto pretende levar os alunos a refletirem sobre os afetos que partilham, 

a elaborarem pesquisas e  trabalhos sobre o tema, de modo a poderem concluir que os afetos são 

verdadeiramente importantes e assumem um caráter universal. Até porque: ”Ninguém consegue 

viver sem afetos e carinho.” 

“Um Mundo de Afetos” 

Nº  51 
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NOTÍCIAS DO 5º2  



BASQUETEBOL – INFANTIS FEMININOS 

   
A Equipa Feminina de Basquetebol 
da nossa escola sagrou-se campeã 
Distrital neste ano letivo. Foram 
quatro jornadas distribuídas pelo 
segundo e terceiro períodos em 
que tiveram que competir com em-
penho companheirismo e superar 
algumas dificuldades. Valeu o es-
forço, todas as alunas evoluíram 
bastante pelo que  estão de para-
béns.   
 

Vejam aqui o Vídeo 
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DESPORTO ESCOLAR 

https://youtu.be/9SHgwCkufz0


     O grupo de História e Geografia de 
Portugal relembrou o tempo em que o 
nosso país era a preto e branco e a 
cor que a Revolução dos Cravos trou-
xe à vida do povo  português através 
de uma exposição de trabalhos, no 
polivalente da escola sede, realizados 
pelos alunos e muitos com a ajuda 
dos seus familiares. 
   Com a exposição do dia do pa-
trono, 7 de maio, enaltecemos os 
feitos atingidos por este povo “à 
beira mar plantado” e que, numa 
época de fracos recursos, “deram 
novos mundos ao mundo”. 

TEXTO POÉTICO 

A minha cidade 

É um bosque de imaginação 

Que nasce e desnasce 

Nos dias de verão 

 

A minha cidade 

É um poema encantado  

Com versos emocionantes 

E crianças por todo o lado 

 

A minha cidade  

Tem estrofes animadas 

E contém pessoas 

Muito desastradas 

 

A minha cidade 

Tem uma vista esplendorosa 

Mas vista da serra  

Fica muito mais vaidosa 

Matilde Marques; 5.º 7 

Nº  51 
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GRUPO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 

                              O menino e o cavalo               
 
  Era uma vez um menino de pele avermelhada, cabelo 
preto e olhos azuis. O menino chamava-se Afonso e vivia 
no deserto. O seu maior amigo era um animal que para 
ele era de estimação, o camelo Elias. Naquele local onde 
não havia casas nem vegetação  e a água era pouca a 
vida não era nada fácil para ambos, por vezes, tinham 
que enfrentar grandes tempestades de areia. 
    Afonso andava à procura de tesouros e para isso con-
tava com a ajuda  do seu amigo Elias e    naquela tarde 
passavam uma ponte de cordas, quando subitamente a 
ponte caiu e eles caíram pelo penhasco. Afonso ame-
drontado aninhou-se sobre o dorso de Elias. Estavam 
perdidos e não sabiam que rumo tomar, estavam doridos 
e desanimados. Foi então que avistaram um porco -
espinho disposto a ajuda – los. 
    Depois de muito conversarem o  porco - espinho que 
era mágico lançou um feitiço e logo uma ponte se ergueu 
e os três seguiram o seu caminho: 
    - Agora sim, com a ajuda de um mágico va-
mos  descobrir todos os tesouros do deserto. 
                                                                                                                  
            David Monteiro—Escola Básica da Boidobra—4º ano 

O MURAL DA ESCOLA E A  
IMAGINAÇÃO DAS CRIANÇAS 

PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 



                                  
           
           A menina e o dragão 
 
Era uma vez uma menina que tinha pele es-
cura, era muito alta, tinha cabelos pretos e 
olhos azuis. Essa menina era muito simpáti-
ca, bonita, inteligente, bondosa, amiga e ir-
requieta. Ia passar sempre o verão com a 
sua avó…isto foi nos anos setenta do século 
passado… 
      Ela aborrecia-se de morte em casa e 
começou a ir brincar para o bosque…ficava 
horas a observar os pássaros e os esquilos, 
via os animais nas suas vidas afadigadas, 
chapinhava no riacho assustando os peque-
nos peixes e sapinhos… 
      Um dia chovia muito e ela abrigou-se 

num buraco na terra…pensava ela que era um buraco de marmota mas quando entrou, escorregou 
na lama e deslizou pelo buraco abaixo, caindo em cima de umas pedras… 
      Quando se levantou, ouviu um silvo nas suas costas…assustadíssima virou-se devagar e viu 
uma pequena criatura invulgar, meia saída de um ovo e ouviu uma voz suave no interior da sua ca-
beça: 
      - Então foi por ti que eu esperei tanto tempo? 
      A menina perdeu o medo e aproximou-se do pequeno dragão, nessa altura já tinha reconhecido a 
figura de um velho livro da avó…ajoelhou-se e tocou-lhe delicadamente e pensou que não fazia ideia 
nenhuma do que o dragãozinho queria dizer… 
     -Tens fome? – perguntou a menina… 
     O dragãozinho aninhou-se na menina e respondeu telepaticamente: 
     - Muito frio! – e adormeceu… 
     A menina passou a ir à gruta alimentar o dragão com zimbro e assim ele cresceu muito esse ve-
rão. 
     No final do verão, quando os pais da menina foram busca-la, ficaram admirados com a mudança 
que se tinha operado nela. 
    Estava muito alta e séria para a idade e exibia muita sabedoria em assuntos de curas através das 
plantas. Sabia e conhecia todas as árvores do bosque e surpreendeu muito a família com isso. 
    A avó observava calada e não dizia nada mas, não se sobressaltou quando a neta lhe pediu para 
ficar a morar com ela. 
    Embora os pais não o quisessem, a avó - que conhecia muito bem as lendas da antiga Irlanda e 
sabia que a neta era especial - convenceu-os e assim a menina ficou a viver perto do dragãozinho 
até ambos crescerem e a menina virar mulher e o dragão ficar uma criatura enorme e de aspeto terrí-
vel. 
    A menina aprendeu a curar as pessoas, que se deslocavam de muito longe para a consultar sem-
pre que podia estava com o dragão. 
    Ainda hoje lá vive a mulher do dragão que cura pessoas… o dragão nunca foi visto à luz do dia 
mas, dizem que, em noites de lua cheia, as pessoas veem figuras estranhas passarem no céu… 
    E a menina e o dragão ficaram felizes até aos dias de hoje. 
                                                                                                      João Afonso—Escola Básica da Boidobra—4º ano 

                                                                  O SIMÃO E O ALCE 
     Era uma vez um menino que foi acampar na floresta. Esse menino chamava-se Simão, os seus pais de-
ram-lhe um animal que era um alce. 
    Ele um dia saiu da floresta e foi montado no seu alce. No caminho encontro um porco-espinho,  só que ele 
teve medo, o Simão disse: 
    -  Não te vou fazer mal… e assim o porco-espinho veio ou pé de Simão. 
   O porco-espinho perguntou: 
   -  Não és um animal pois não? 
   -  Não, sou um humano de pele negra com tranças no cabelo pretas –  respondeu o Simão.  
   Eles foram brincar e depois o Simão voltou para a tenda e contou aos pais que teve uma aventura com o 
seu alce. 
                                                                                        Bianca Rei— Escola Básica da Boidobra—4º ano 
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                                                                         O Alex 
     Era uma vez um menino que se chamava Alex e vivia em África. Certo dia, o Alex estava aborreci-
do e então foi pedir à mãe se podia ir dar um passeio mas a mãe estava ocupada. Então, foi pedir ao 
pai que também estava ocupado, por isso o menino foi à rua sozinho e quando saiu de casa viu um 
dragão à porta. O dragão quando viu o Alex quis ser amigo dele, como eles foram amigos o Alex pe-
diu que o levasse a passear e assim o dragão levou o Alex ate às nuvens. Estavam a divertir-se tanto 
que pediu para o levar a dar uma volta a África para ver um local onde ele quisesse brincar. Então, 
esse lugar foi um parque que tinha baloiços, um espaço aberto e campo de futebol. 
     O dragão tinha asas cumpridas, chifres afiados e também era muito alto e o Ale era simpático, 
amigo de toda a gente e é amoroso. 
     Então, esse menino e o dragão perceberam que nenhum queria fazer mal ao outro, por isso o me-
nino muito rápido foi até a casa para lhe pôr uma cinta para que na próxima vez que voasse não se 
aleijasse e também para ele ir descansado. 
     O dragão levou o Alex para um rio muito agradável onde ele podia brincar com outros meninos. E 
assim o Alex se divertiu mais uma vez e quando voltou para casa já era de noite. O dragão deixou o 
menino em casa para ele descansar. 
No dia seguinte, o dragão estava à espera do menino à porta de casa mas o pai do menino não que-
ria lá o dragão, por isso foi atrás dele mas o dragão era muito rápido então o pai desistiu, por isso ele 
também fugiu do menino a pensar que também lhe queria fazer mal. Então, o menino parou e o dra-
gão voltou para trás e o menino saltou para cima dele e o dragão foi tão rápido que o menino se sol-
tou e caiu, mas não desistiu e voltou a saltar para cima dele ficando seguro e depois ele levou-o para 
longe, para um sitio calmo para se acalmar onde não houvesse ninguém para o assustar nem nada 
para o distrair. E então o dragão acalmou-se e levou o menino para mais um sitio que ele gostasse 
como um parque aquático e o menino quis lá ir. E o senhor do parque perguntou ao que ele queria ir e 
ele respondeu: 
     -Eu quero andar no escorrega gigante! - depois o senhor disse “Então é em frente, depois vira à 
direita, e a seguir desce uma rampa e está lá.”. 
     - Obrigado! - disse o Alex. 
     O Alex andou e gostou muito de ir lá ao escorrega gigante, e ele andou em muitas mais coisas, 
tirou fotos com animais como: cobras, tartarugas, papagaios, mochos, entre outros animais. O dragão 
levou o Alex, a seguir foi ate Inglaterra para ver a estátua da liberdade, à França para ver a Torre Eif-
fel e ficou lá em cima para ver as lojas e comer alguma coisa porque ele estava com fome. Foi a Gra-
nada, em Espanha porque é muito bonita aquela cidade, foi à Alemanha ver os jogadores a jogar e 
também foi a Lisboa ver o novo galo de Barcelos, foi ao Japão para ver como as árvores dos jardins 
japoneses são bonitas, foi à China para ver os mercados, foi à Antárctida ver os pinguins e caçado-
res, foi às montanhas dos Imalais, foi ao máximo que o dragão podia ir no céu e viu vários tipos de 
espécies de pássaros incríveis e muito bonitos. Os países eram todos diferentes, alguns estavam em 
guerra, outros muito frios, outros eram muito grandes e alguns muito pequenos. Foi uma grande aven-
tura… 
                                                                                             Martim Ferreira—Escola Básica da Boidobra—4º ano 

 O alce da serra 
       Numa tarde, na serra, um menino saiu de casa e foi passear. 
Encontrou um alce e tentou tornar-se amigo dele e ficou amigo 
do alce. Depois deu-lhe comida para o alce, foi buscar uma cela 
e montou no alce. Fez um estábulo e pôs o alce no estábulo. 
      E  o menino e o alce ficaram amigos para sempre. 
 
                               Simão Sampaio—Escola Básica da Boidobra—4º ano 
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A nossa escola está linda!... 



         Uma aventura no jardim da primavera 
 

Esta aventura vai passar - se à tarde no jardim da Primavera. O 
jardim tem bancos, baloiços, árvores, flores e um coreto onde os ani-
mais e as crianças podiam cantarolar dia e noite sem nunca se cansa-
rem.   

A menina chama-se Ana e o seu animal chama-se João. A Ana 
tem cabelo castanho, olhos azuis, é alta e magra, o João é simpático, 
inteligente, bonito e amistoso. 

Esta história começa assim: 
Uma menina, linda e bonita, estava com o seu animal. Estava-lhe a 
dar comida e água, depois foi passeá-lo pelo grande jardim da Prima-
vera. Viu flores nunca vistas, também viu baloiços e árvores muito, 
muito grandes em que as suas copas pareciam estar no céu como as 
nuvens, devido a serem tão altas. 

A Ana virou-se para o João e disse: 
- Gosto tanto deste jardim! - exclamou ela. 
- Está muito calor, acho que é melhor descansarmos um pouco. - 

Queixou-se o João. Eles descansaram e em seguida foram beber 
água e refrescaram-se... 

Foram passear mais uma vez pelo jardim e no caminho encontra-
ram um amigo que se chamava Simão. Eles ficaram muito contentes 
com este encontro e, após isso, ficaram horas e horas a conversar 
sobre aquele magnifico jardim em que se encontravam. O Simão con-
tou à Ana que em breve se iria mudar e então iria viver naquele belo 
jardim. A Ana e o João ficaram muito felizes, pois assim poderiam 
eventualmente visitá-lo mais vezes. 

Entretanto, a noite ia-se aproximando cada vez mais. Cada um 
deles teve de regressar às suas casas, no entanto, marcaram encon-
trar-se de novo, todos os dias até que o inverno chegasse. 
                                    Inês Godinho  - Escola Básica da Boidobra— 4º ano 

  Uma aventura espacial 
 
Há muito tempo atrás num planeta distante, uma nave despenhou-se. Este planeta era Éris e 

era apenas habitado por duas espécies de animais: os Tauros e os Cristados. Os Tauros usavam os 
Cristados como animais de estimação e companheiros de aventuras. Éris era um planeta com muita 
vegetação e cores que davam alegria aos seus habitantes. 

Uma família de Tauros ouviu o barulho da Nave C137 a cair. Eles correram para descobrir o 
que trazia. Quando a porta abriu, viram que era um simples bebé humano. Como a nave não tinha 
mais ninguém a família decidiu cuidar do bebé como se fosse seu filho e irmão de um Tauro recém-
nascido. Assim deram-lhe o nome de Solo e ao seu irmão mais velho de Elias. 

As duas crianças brincavam juntas e tornaram-se amigos inseparáveis. Mas um dia, enquanto 
brincavam na Floresta Encantada, Elias caiu num poço mágico. Solo como era pequeno não conse-
guia ajudar o seu irmão mais velho por isso correu até à Aldeia mais próxima para o ajudarem. A meio 
do caminho encontrou um Cristado simpático que aceita ajudá-los. Quando Elias saiu do poço sentiu 
uma dor de cabeça mas ignorou. No final da tarde voltaram para casa. Ao jantar, Elias e Solo pediram 
aos pais se podiam ficar com o novo amigo Cristado. Os pais permitiram mas só com a condição de 
que cuidariam bem dele. Os rapazes juraram a pés juntos e deram-lhe o nome de Olaf. 

No dia seguinte enquanto brincavam às apanhadas, Solo montou-se em Elias para fugir de 
Olaf. Elias corria muito depressa e de repente aperceberam-se que estavam a voar por cima das gran-
des árvores verdes. Neste momento Elias percebeu a razão da sua dor de cabeça: o Poço dava poderes 
mágicos! Solo também se lembrou de uma coisa: com este poder podiam explorar novos planetas e fa-
zer novos amigos. 

Nesse mesmo dia despediram-se dos seus pais e prometeram que iriam mandar cartas para Olaf 
sempre que chegassem a novos planetas e que conhecessem novos amigos. Solo e Elias visitaram novos 
planetas e o maior desejo de Solo era conhecer o Planeta Terra. Quando chegaram lá, Solo pintou numa 
parede de uma escola o dia da sua partida para grandes aventuras. 
                                                                                    
                                                                                     Leonor Pinto de Jesus—Escola Básica da Boidobra— 4º ano 
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Realizou-se na Escola Básica Pêro da Covilhã (Sede do Agrupamento) a iniciativa "Pé Ante Pé 
a Caminho da Pêro" que envolveu todos os alunos do 4º ano deste Agrupamento.  
No dia 17 de maio, participaram nesta atividade os alunos da Escola Básica Maria Amália Vas-
concelos, Escola Básica do Jardim, e as turmas da escola sede: Pêro 1, Pêro 4 e Pêro 5. No 
dia 24 de maio estiveram presentes os alunos da Escola Básica A Lã e a Neve, Escola Básica 
de S. Silvestre, Escola Básica de Santo António e as Turmas Pêro 2 e Pêro 3 da Escola Básica 
Pêro da Covilhã.  
O objetivo desta iniciativa é dar a conhecer os diferentes espaços físicos e as atividades que 
se desenvolvem na escola que vai acolher a maior parte destes alunos no 5º ano. Os alunos e 
respetivos professores participaram  ativamente em diversos ateliers organizados pelos dife-
rentes Departamentos e Grupos Pedagógicos. 

Nº  51 
Página 26 

PÉ ANTE PÉ A CAMINHO DA PÊRO 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.com/ 
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pê-
ro da Covilhã em colaboração com a Farmácia São 
João, realizou no dia 8 de maio um Circuito de Ras-
treios - avaliação do risco da diabetes tipo 2 e avali-
ação dos valores da tensão arterial, aos sócios, pro-
fessores e funcionários que quiseram participar nes-
ta atividade de promoção da saúde. 

 CIRCUITO DE RASTREIOS 
casa do pessoal  

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 
Não se esqueça! 

Inscreva-se já 
 

A Casa do Pessoal em parceria com 
Penta Clube da Covilhã, promovem uma 
Caminhada e Raid Fotográfico, no próxi-
mo dia 17 de maio. 
 

Participe e surpreenda-se!  

http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

