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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

”Andando à volta do Pinheiro” 

… Neste tempo de Natal! ... 

A FESTA  DE  NATAL 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Festa de Natal Em dezembro aconteceu A nossa escola 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

 

  Eco – Natal   

Presépio com conchas 
do mar 

Alunos 
da Pré 
e da 

Escola 

               O nosso depositrão estava cheio  

Contato com o autor António Mota  
 
                          
                                 
                            

Ilustração da canção “Broas de 
Mel” 

Decorámos os sacos  com os nossos nomes  para o Pai Natal  
não se enganar…. 

Explorámos uma das suas obras 

A todos um bom  Natal 

Festa de Natal 
 

 A cantar  
        e 

 A encantar 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

      
     No dia 14 de dezembro, pelas 17horas, 
realizámos a nossa Festa de Natal, no Grupo 
Recreativo Refugiense. Todas as turmas parti-
ciparam com alegria e entusiasmo! Esta boni-
ta festa foi organizada pelos professores e 
pela Associação de Pais e contou com a cola-
boração de todos os pais/ encarregados de 
educação, das Assistentes Operacionais e  
A.T.L  
     Foi uma tarde bem passada, com muita 
alegria e boa disposição! 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
     No dia 3 de dezembro, comemoramos na nossa es-
cola o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.  
Vimos um filme, cantamos uma canção e elaboramos 
um cartaz com mensagens.  
 

                                Encontro com o escritor 
 
     No dia 12 de dezembro, as turmas da EB/JI do Refúgio, participaram num 
encontro com o escritor António Mota. O autor fez a apresentação de alguns 
dos seus livros . A sessão começou com a apresentação do autor que nos fa-
lou sobre a sua vida profissional e de como surgiu a maravilhosa oportunidade 
de começar a escrever. Seguiu-se o momento das 
perguntas e cada aluno pôde questionar o escritor e 
ver assim respondida a sua curiosidade. 
     A sessão terminou com muitos sorrisos e fotogra-

fias com António Mota no momento dos autógrafos. 

 

            Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

             “  A Covilhã  “ 
 
No âmbito deste projeto, as turmas de 1º e 2º anos, com 
a ajuda dos pais/encarregados de educação, realizaram 
estes trabalhos espetaculares. 

FESTA DE NATAL 

Obrigada a todos!  

Boas Festas e Feliz Natal! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

A MAGIA DO NATAL 

Construção de Enfeites 

Decoração da Árvore 

Criação de um Postal para a Família 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Momentos da festa de Natal... 
 
 
 

Trabalhos de Expressão Plástica, tema Natal. 

Participação nas  XIX Atividades Científicas na Escola, departamento do Desporto UBI. 

No dia doze de dezembro recebemos na 

nossa escola o escritor António Mota.  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

“Natal com Arte”: um conto de Natal pela escritora Teresa Reis 

Dia Internacional da Pessoa  com Deficiência 

Festa de Natal 

Encontro com o escritor António Mota 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

     TIVEMOS ATIVIDADES INTEGRADAS NO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

     VEIO À NOSSA ESCOLA O AUTOR ANTÓNIO MOTA. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

     E FIZEMOS A NOSSA FESTA DE NATAL. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Visita de Estudo 
     No dia 11 de dezembro fizemos uma visita de 

estudo ao Centro de Ciência Viva da Floresta, em 

Proença-a-Nova, onde, para além de muitas experi-

ências, tivemos a oportunidade de construir seis 

minhocários que serão a base para os que vamos 

fazer na Escola. 

     Os minhocários irão servir para produzir húmus 

para fertilizar a nossa horta de forma biológica. 

Natal na Escola 

Hora do Conto 

     Como estava mau tempo, não pudemos 

ir ao Pelourinho para participar na atividade  

“Hora do Conto”, organizada pela Biblioteca 

Municipal, no entanto, o escritor Ivo Rocha 

da Silva deslocou-se à nossa Escola e to-

dos demos muitas ideias para a escrita de 

um conto de Natal. 

Legumes da horta 

     As alfaces e os rabanitos 

“plantados” em outubro já 

estão prontos para comer... 



Nº 63 

          Página 11 

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

Festa de Natal 
     A festa foi muito ani-

mada porque todos parti-

ciparam: alunos, pais, fa-

miliares, professoras e 

assistentes operacionais.  

Houve canções, peças de 

teatro, danças, ioga, Pai 

Natal e lanche partilhado. 

Agradecemos ao Grupo 

Desportivo da Mata toda a 

ajuda na organização 

desta festa. 

 

Hora do Conto no Natal 

     No dia 7 de dezembro 

participámos na Hora do 

Conto, no Pelourinho.  

     Observámos a exposi-

ção de presépios. Conhe-

cemos  o escritor João 

Morgado e ouvimos a his-

tória “O Menino no Sapa-

tinho”. Também contámos 

uma história ao escritor.  

     Passeámos e brincá-

mos na Vila Natal.  

“Bombinhas de Sementes” 

Fomos lançá-las ao Pinhal do Gaiteiro. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

HÁ Magia no Ar... 

   
     A educação pré -escolar tem um papel importante na educação para os valo-

res, que não se “ensinam”, mas se vivem e aprendem na ação conjunta e nas re-

lações com os outros. Nesta época natalícia a part i lha foi de espaços e não só …  

Nesta época tão especial,  as crianças assistiram a um espetáculo que as envol-

veu num mundo de magia, desenvolvendo a sensibil idade estética e que propor-

cionou a apreciação da arte dramática, confrontando diferentes interpretações e 

apreciações, faci l itando a emergência de uma opinião crít ica.   
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     No âmbito do nosso Projeto “Rodrigo– Escola Guardiã”, no final de novembro, fomos à Mata Nacional 

da Serra da Estrela. Depois de uma explicação do Sr. Engenheiro Rafael do ICNF e com o apoio dos 

Guardiões, dos Vigilantes da Natureza, dos alunos da Escola das Palmeiras e dos Srs. Agentes da Es-

cola Segura aventurámo-nos na arte de apanhar bolotas e outros achados!  

     Além das bolotas, apanhámos cogumelos, pinhas, bu-

galhos e conhecemos o tritão-de-ventre laranja. Que anfí-

bio tão colorido! Depois despedimo-nos dele e voltámos a 

pô-lo, cuidadosamente, no seu habitat. No final da visita 

ainda plantámos algumas árvores autóctones. Chegámos à 

Escola corados, cansados, mas muito felizes! 

     No dia 13 de dezembro recebe-

mos na nossa Escola o escritor 

António Mota. Gostámos muito do 

que nos contou e das respostas 

que deu às nossas perguntas. Sr. 

Escritor, por favor, nunca perca a 

imaginação! 

     Na noite do dia 13, houve a festa de 

Natal promovida pela Associação de Pais 

da nossa Escola.  

     Foi uma alegria cheia de rebuçados! 

No último dia de 

aulas,  com o apoio 

da Escola Segura, 

fomos  à BMC fa-

zer atividades mui-

to divertidas, com  

a magia do Natal.  

Obrigada à BMC! 

ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 
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     No dia 3 tivemos um encontro com o Escritor 
Joaquim Vieira. No fim houve uma sessão de autó-
grafos. 

À conversa com . . .   

 Escritores  Joaquim Vieira e António Mota  

     No dia 13, no Auditório da Escola, esteve 
presente o Escritor António Mota. 

 EDUCAÇÃO LITERÁRIA  

É NATAL. . .  

Ida ao Cinema 

     No último dia de aulas fomos ao cine-
ma do Serra Shopping ver o filme “Spider 
Man”. Foi uma manhã bem passada.  

     O NATAL serviu de inspiração 

para estes trabalhos.  
BOAS FESTAS !  

     Na Educação Literária trabalhámos a obra ”A Maior 
Flor do Mundo” de José Saramago. Elaborámos lindos 
trabalhos. 

ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 
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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 

No último mês do ano, escrevemos ao Pai Natal e fomos entregar-lhe as nossas cartas. 

Fizemos prendinhas para as nossas famílias... 

...e depois veio o grande dia: a Festa de Natal da nossa 
escola juntamente com o JI. Tivemos a brilhante atuação 
do Fraldinhas e Companhia...e muito mais... 

...tivemos a presença do Pai Natal em pessoa que trouxe presentes para todos! 

Os alunos, funcionária e professor desejam 
a todos um... 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

Festejar o Natal 
     A nossa escola, a E.B Jardim – Ferro realizou uma bonita e divertida festa de Natal. Cantá-
mos várias canções, recitámos poemas e representámos umas pequenas peças de teatro so-
bre o Natal. 
     As nossas mães também participaram com uma dança. 
     A nossa festa realizou-se na Casa do Povo com a presença dos nossos pais e familiares. 

Viver o Natal com … 

Dramatizações 

Canções Danças 

Natal é … 
 
Natal é ser amigo, 
É ter e dar amizade. 
É estar bem comigo 
E de Paz com a Humidade. 

 
É o aniversário de Jesus, 
Que a todos deve iluminar. 
É a força de uma luz, 
Que nos alegra no caminhar. 

Alunos de E.B. Jardim - Ferro 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS— INGLÊS 

TRABALHOS DOS ALUNOS DE 4º ANO DA ESCOLA 

BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS— PORTUGUÊS 

Trabalho de Português sobre o escritor António Mota 

António Mota nasceu numa aldeia do Douro, Vilarelho, concelho de Baião, a 16 de julho de 1957.  

     Em pequeno foi pastor, tinha uma cabra chamada “Badeja”, que o pai lhe ofereceu quando foi 

para a escola pois era uma forma de também terem leite. Sempre se considerou um fraco pastor. 

Nas férias escolares ajudava o pai a fazer tamancos e chancas, pois era uma forma de conseguir 

dinheiro para estudar. Faziam este trabalho a ouvir musica clássica na Emissora Nacional. 

     Também se dedicava à leitura quer das cartas que as pessoas de idade lhe pediam para ler, 

quer dos livros que requisitava na Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que passava todos os meses 

ao cimo de Vilarelho, perto da residência paroquial. 

     Tornou-se professor com 18 anos tendo começado a dar aulas em 1975, numa aldeia situada na 

serra da Aboboreira. Depois, começou a dar aulas na sala onde a D. Teresa, sua professora prima-

ria o tinha ensinado. 

     Em 1979, com 19 anos escreveu a sua primeira obra “A aldeia das flores”. Contudo, aos 13 anos 

já tinha escrito e publicado o seu primeiro texto no jornal “O Tempo”. Também escreveu poemas 

que foram publicados num jornal “Notícias de Penafiel”.  

     Nos seus 30 anos de carreira, escreveu 70 livros e vendeu mais de um milhão de exemplares. 

Atualmente, tem mais de 80 obras publicadas dedicando-se à literatura infantojuvenil. Algumas 

obras suas estão publicadas no Brasil e traduzidas em galego, espanhol e sérvio.   

     Em 2010, António Mota tinha 44 obras incluídas no Plano Nacional de Leitura. Atualmente, já 

são mais de 50 títulos da sua autoria. Para além disso, um título consta das Metas Curriculares do 

Ensino Básico e algumas dezenas são referência da Internationale Jugendbibliothek de Munique, 

uma das mais conceituadas bibliotecas mundiais especializadas em literatura infantojuvenil. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS— PORTUGUÊS 

António Mota—Títulos das suas obras: 

 

A Aldeia das Flores, 1979 

As Andanças do Senhor Fortes, 1980 

Pardinhas, 1989 

Cortei as Tranças, 1990 

Pedro Alecrim, 1990 

A casa das bengalas, 1995 

David e Golias, 1995 

Sal, sapo, sardinha, 1996 

Segredos, 1996 

Os Heróis do 6º F, 1996 

Sonhos De Natal, 1997 

O agosto que nunca esqueci, 1998 

Fora de serviço, 1999 

O príncipe com cabeça de cavalo, 1999 

O velho e os pássaros, 2000 

A galinha medrosa, 2000 

Romeu e as rosas de gelo, 2000 

O livro das adivinhas, 2001 

O livro dos provérbios, 2001 

O nabo gigante, 2001 

Onde tudo aconteceu, 2002 

A galinha medrosa, 2002 

O galo da velha Luciana, 2002 

Pedro malasartes, 2002 

Abada de histórias, 2002 

A gaita maravilhosa, 2002 

O sapateiro e os anões, 2003 

Romeu e as rosas de gelo, 2003 

A princesa e a serpente, 2003 

Filhos de Montepó, 2003 

Maria pandorca, 2004 

O Sonho De Mariana, 2003 

O velho e os pássaros, 2004 

Uma tarde no circo, 2004 

O livro das adivinhas -2º volume, 2005 

O livro dos provérbios- 2º volume, 2005 

Histórias Tradicionais Recontadas  

  Por António Mota, 2005 

 

De Barcelos Sei Um Saco De Cantigas, 2006, 
C.M.Barcelos 

O coelho branco, 2006 

A viagem do espanholito, 2006 

Outros tempos, 2006 

O livro das lengalengas 1, 2007 

Se tu visses o que eu vi, 2007 

Os negócios do macaco, 2007 

O livro das lengalengas 2, 2008 

O pombo-correio, 2007 

Ninguém perguntou por mim, 2008 

Lá de cima cá de baixo, 2008 

João mandrião, 2008 

Lamas de Olo, Avenida da europa, 2008 

A rosa e o rapaz do violino, 2009 

A prenda com rodas, 2009 

Histórias da pedrinha do sol, 2009 

A Tenente-Coronel José Agostinho 

A praia dos sonhos, 2010, 

Pinguim, 2010 

A melhor condutora do mundo, 2010, 

Max e Achebiche uma história muito fixe, 2010 

Um cavalo no hipermercado, 2011 

O livro dos trava-línguas 2, 2011 

O primeiro dia de escola, 2011 

Os segredos dos dragões, 2011 

O anel mágico, 2011 

Histórias às cores, 2012 

A arca do avô Noé, 2014 

Maíto, 2014 

O caderno de JB encontrado em Lousada, 2015 

Dicionário das palavras sonhadoras, 2015 

Onde está a minha mãe?, 2016 

A casa da janela azul, 2017 

O gato e a Orquídea, 2018 

Quando o regato secou, 2018 

Fontes:  
https://www.youtube.com/watch?v=7ASilJbgxOs 
https://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/amota.html 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Mota 

Realizado por: Salvador Esteves Loureiro   
Turma: 5º8, Nº 25 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2017_na_televis%C3%A3o_norte-americana
https://www.youtube.com/watch?v=7ASilJbgxOs
https://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/amota.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Mota
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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 

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

