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

HERÓIS SORRIDENTES 
 

COMER FRUTA TRÊS A CINCO PEÇAS POR DIA, 
DÁ SAÚDE E TAMBÉM MUITA ALEGRIA, 
COMER FRUTA VARIADA,  
COMER FRUTA DESIDRATADA, 
VAMOS LÁ , SER HERÓIS NÃO CUSTA NADA. 
(REFRÃO) 
 

OS LEGUMES TAMBÉM DEVEM ESTAR PRESENTES, 
E DEVEMOS ESCOVAR OS NOSSOS DENTES, 
POIS, ASSIM VAMOS SORRIR, 
E A BOCA BEM ABRIR  
E O DENTISTA ATÉ NOS VAI APLAUDIR. (…) 

                    Base musical - If youre happy and you know it... 

16ª Edição  Prémio Fundação 

Ilídio Pinho  

“Ciência na Escola” 

 

“Kit  Cogumelos Felizardos” 

     Projeto selecionado  para 

desenvolvimento. 

- Os cogumelos estão a cres-

cer no saco! Eu borrifo mais... 

- Passeio micológico de  

primavera. 

 

 

Heróis da 

Fruta 

Concurso 

promovido 

pela APCOI 

 

Finalistas 

 

Matemática no dia a dia 

Contagens, formação de con-

juntos, pesagens e registos de 

legumes da horta. 

 

 

Comemoração do  

Dia Mundial da Terra 

     Muitos insetos e flores  

deram o mote à expressão... 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Educação para a inclusão 

     A nossa escola recebeu Rafael Ramos, jovem que 

nasceu sem um membro superior e sem os dois 

membros inferiores. O seu testemunho de superação 

das dificuldades foi muito motivador e a sua experiên-

cia de vida será um exemplo para todos nós. 

Saúde Escolar 

     A enfermeira Ana e a doutora Isabel estiveram na 

nossa escola para falarem aos alunos e encarregados de 

educação sobre pediculose. 

Feira do empreendedorismo jovem 

     Na Praça do Município mostrámos 

os projetos em que trabalhamos, Ci-

ência na Escola e Eco-Escolas e colo-

cámos à venda produtos agrícolas 

biológicos que são estrumados com 

húmus produzidos nos nossos mi-

nhocários.  

Dia Mundial da Terra / Dia Mundial do Livro 

“Beatriz e o Plátano” 

Páscoa 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

DANÇA COM ESTÓRIA... 

     No Dia Mundial da Dança, as crianças 

“contaram” uma “estória de Piratas” com 

movimentos dançados, promovendo, não 

só o desenvolvimento da criatividade, co-

mo também a aprendizagem cooperada, a 

partilha do espaço / tempo do outro, e ain-

da, a consciência de pertença ao grupo. 

     A dança, como forma de expressão através de movimentos e ritmos produzidos pelo corpo, está inti-

mamente ligada ao teatro, à música e à educação motora. Através da dança, as crianças exprimem o 

modo como sentem a música, criam formas de movimento e aprendem a exprimir-se através do corpo. 

Esta forma de arte favorece o desenvolvimento motor, pessoal e emocional, bem como o trabalho em 

grupo que se organiza com uma finalidade comum. 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

 
     Em abril continuaram as 
aulas de Educação para a 
Cidadania, nas turmas R3A e 
R3B. O Projeto “Cidadania a 
Crescer” traz alunos da AAU-
BI e as aulas são muito parti-
cipadas. 
Contamos convosco até ao 
fim do ano! 
 

     Entre 2 e 4 de abril, estiveram na nossa escola, as Senhoras Técnicas do Arquivo Municipal 
da Câmara, para nos ensinarem quem eram os Monges Copistas. Vimos um livro muito antigo e 
pintámos a inicial do nosso nome, com tintas artesanais. Foi divertido e descobrimos a importân-
cia do silêncio, no trabalho destes monges. 

 
     No último dia de aulas, an-
tes da interrupção da Páscoa, 
tivemos um dia cheio de ativi-
dades diferentes! Aprendemos, 
convivemos com todos, fomos 
muito responsáveis e divertimo
-nos muito. Obrigada a todos 
os VOLUNTÁRIOS que vieram 
passar o dia connosco e torná-
lo especial! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

 PROM OÇ ÃO  D A LE ITUR A 

     Na Biblioteca Municipal da Covilhã 
participámos na atividade, a Hora do 
Conto, com a apresentação do Livro “ 
TIAGO  O Colecionador-Quase-Nuvem. 
  Foi uma sessão interessante! 

DIA D A P OES IA 

 HOR A DO CONTO  

25 DE ABR IL 

RE VOLUÇ ÃO  DOS  CR AVOS  

VIS ITA DE  ESTUDO  

CENTRO DE C IÊNCI A VI VA N A FLORESTA  

    O Dia da Poesia foi comemo-
rado na nossa escola, com a 
realização de uma Oficina de 
Poesia Visual, realizada pelas 
professoras bibliotecárias. 
  Nesta atividade lemos e reali-
zámos textos poéticos de uma 
forma divertida... 

     No dia 29 de março, realizámos uma  
Visita de Estudo ao Centro de Ciência 
Viva da Floresta, em Proença-a-Nova. 
  Neste local visitámos a Exposição Per-
manente, com temas ligados à preser-
vação da floresta, à importância de al-
gumas espécies florestais e à preven-
ção dos incêndios. Divididos os alunos 
em vários grupos, participámos em vá-
rios ateliers muito interessantes: experi-
ências com a água, construção do carro 
solar, da semente à planta... 
  Também tivemos momentos de brinca-
deira e um agradável piquenique no 
parque deste centro. 
  Gostámos e aprendemos muito, nesta 
visita de estudo. 

     A Revolução 
dos Cravos foi 
relembrada na 
nossa escola, com 
a visualização de 
um filme sobre 
esta data histórica, 
leitura de textos e 
realização de tra-
balhos de expres-
são plástica. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

Comemoração do 25 de Abril  - Símbolos de Abril / Liberdade 

Germinação das Sementes : Observação / Registo  - Tratamento das Plantas 

Feliz Páscoa 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

 O mês de março começou com a preparação das nossas prendinhas da Páscoa e de-
coração da nossa escola. 

 
     Depois tivemos as nossas merecidas Férias e 
quando voltamos, fomos procurar na nossa antiga 
Biblioteca Escolar, livros antigos, para assim vermos 
as diferenças que existiam entre eles. Isto porque no 
dia 23 de março se comemora o Dia mundial do Li-
vro. 

 
     Para finalizar o mês, demos as Boas 
Vindas ao 

Dia da Liberdade,  
lembrando a data e os acontecimentos 
desse dia . 
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PAZ 

CRAVO 

REVOLUÇÃO 

IGUALDADE 

FELICIDADE 

DEMOCRACIA 

FRATERNIDADE 

LIBERDADE 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

 A “Água Doce”… da Danuta... 

 … que nos fez, fluir com o Rio, no Jardim de Infância... 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Em abril aconteceu 

 Páscoa 

Dia Mundial 
do Livro 

Dia da Terra 

25 de abril 
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             O gosto e interesse pelo livro e pela palavra escrita na Educação Pré-Escolar. 

       Concurso -  "Conta-nos uma história!"  10.ª edição 
 
Participámos no concurso com uma gravação áudio com base na história “A galinha medrosa“ de 
António Torrado  

 

 

      Na semana da leitura dramatizámos a história para todos os alunos da Escola. 

 

 

Visita ao                  
 

 
Fomos cientistas  e guardiões da floresta  

   Projeto — Leitura em Vai e Vem  - Projeto de Promoção de Leitura em Família. 
 Este projeto iniciou-se em 2007 e, agora, foi relançado pelo PNL2027.Reconhecendo a ativi-
dade dos jardins-de-infância na promoção do gosto pela leitura na sala e em família, o plano 

Nacional de Leitura 2027, pretende incentivar os educadores a desenvolvê-la ainda mais.  
     Desde o inicio do ano que temos vindo a desenvolver o projeto.  
     À sexta – feira  com o cartão de leitor requisitamos o livro na biblioteca  e levamos o livro que 
escolhemos para casa num saco. Em casa alguém da família nos lê a história, depois fazemos  o 
registo onde colocamos a nossa opinião sobre o livro, quem nos contou a história e podemos fazer 
uma ilustração da mesma. Trazemos o livro para o Jardim na sexta-feira seguinte e partilhamos 
com os colegas a história .                

       Parabéns a 
todas as famílias pe-
lo empenho e suces-
so no projeto. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Visita de Estudo 

Centro Ciência Viva da Floresta  

Proença- a- Nova 

     A turma RE3 desenvolveu ao longo do 2º período o projeto “ Internet Segura” com a elaboração de 
vários cartazes sobre o tema. A Escola segura da GNR, gostou dos nosso trabalhos e fez-nos o convite 
para participarmos nas cerimónias militares que tiveram lugar no dia 27 de março, na Alameda Europa 
e Serra Shopping como pelotão Júnior. Foi um dia inesquecível para todos nós, sermos GNR por um 
dia... 

Fomos Guardas Florestais e aprendemos muitas coisas sobre a Floresta 

Dr Cuida do Livro 

     Aprendemos a limpar e 
cuidar dos livros com a ajuda 
de duas técnicas do Arquivo 
Municipal da Covilhã no dia 
27 de março. 

Aprendemos a fazer sabonetes Aprendemos a fazer rebuçados 

Comemoração do 10º aniversário do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco 

Desfilámos na Cerimónia Militar fardados Fomos guias de entidades na exposição 

     Assistimos 
a um concerto 
da GNR e a 
um simulacro. 

      
     Almoçá-
mos com as 
entidades. 
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 VISITA DE ESTUDO 

 
Registo 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

     “Os medicamentos também se reci-
clam” ação de sensibilização promovida 
pelas técnicas  da  Farmácia Holon. 

 

Visita de Estudo  
     No dia três de abril os alunos da Pré, 1º e 
2º ano, foram conhecer a Quinta Pedagógica 
do Fundão e as casas Temáticas do Souto 
da Casa e do Telhado. Na quinta contacta-
ram com os animais e ficaram a conhecer 
árvores de fruto e algumas plantas aromáti-
cas. Aprenderam a fazer as boleimas de 
azeite e os esquecidos na casa Temática de 
Souto da Casa e ficaram a conhecer a oficina 
do carpinteiro e do sapateiro. No Telhado 
visitaram o Museu do Barro e a oficina do 
oleiro, onde moldaram o barro. 

     No âmbito da Educação Literária exploração da obra “ O 
Jardim do Gigante Egoísta“ e construção da maquete do jar-
dim.  

A primavera…  
Trabalhos das turmas  SA3  e SA4 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

  VISITA DE ESTUDO 
No dia 3 de abril realizámos a nossa visita de estudo ao “Dino Parque”, na Lourinhã 

      25 DE ABRIL 

   DIA DA LIBERDADE 

A PÁSCOA 
     Fizemos  trabalhos sobre 
a Páscoa e …. a “caça aos 
ovos” foi muito divertido. 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   EM ABRIL FIZEMOS A NOSSA VISITA DE ESTUDO. DIVERTIMO-NOS MUITO…. 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COM EM OR AÇÕES   

  Para comemorar o Dia do Livro Português, apre-
sentou-se  no dia 27 de março, nesta instituição, o 
Livro “Os Dias da Pedra Verde - Memórias de 
um Combatente”. 
  Nesta Sessão de Promoção da Leitura estivam 
presente o autor do livro, José Simões e o escritor/
historiador António Assunção. 
  António Assunção apresentou o autor e falou do 
seu livro. 
  José Simões informou os participantes sobre as 
suas motivações para a escrita, descreveu com 
emoção alguns episódios de guerra, descritos no 
seu livro e leu alguns textos do livro. 
  No final da sessão os participantes dialogaram 
com o autor da obra apresentada. 
  Fomentada a curiosidade em conhecer este livro, 
o autor ofereceu um exemplar para a Biblioteca 

desta instituição. 

DIA DA S AÚDE ORAL  

 DIA DO  LIVRO P ORTUGUÊS  

CIC LO  CO LÓQUIOS  “ VAC IN AÇÃO =  S AÚDE  PÚB LICA”  

DIA MUNDIAL D A ATI VIDADE  FÍS ICA  

  Integrada na Comemo-
ração do Dia da Saúde 
Oral, realizou-se neste 
EP, uma Sessão de Pro-
moção da Saúde em 
pareceria com a Cruz 
Vermelha/ Delegação da 
Covilhã. 
  Ana Geraldes, enfer-
meira do Centro de Saú-
de da Covilhã e Carla 
Saraiva, aluna estagiária 
do Curso de Enferma-
gem da Escola Superior 
de Saúde da Guarda, 
falaram aos participan-
tes, da constituição da 
dentição adulta, das do-
enças mais frequentes 
ocorridas na boca, das 
regras para ter uma boa 
higiene oral, da impor-
tância da escova dos 
dentes e das técnicas 
eficazes para uma boa 
escovagem e dos cuida-
dos a ter com as próte-
ses dentárias. 

  Em parceria com a Mutualista Covilhanense, o 
Estabelecimento Prisional da Covilhã, comemorou 
o Dia Mundial da Atividade Física com a realização 
de uma Sessão de Promoção do Desporto, deno-
minada “ DespUBI em Ação”. 
  Esta sessão foi realizada por um grupo de alunos 
do Núcleo de Ciência do Desporto da Universidade 
da Beira Interior, que ao longo de 2 horas, incenti-
varam a prática da Atividade Física na Comunida-
de Prisional. 
  Jogos de equipa em circuito, exercícios de alon-
gamento, futsal, basquetebol... Tudo foi executado 
pelos participantes com entusiamo e boa disposi-
ção. 

SENTIR A P R IMAVE RA  

  O Estabe-
lecimento 
Prisional da 
Covilhã par-
ticipa mais 
um ano, no 
Projeto 
"Sentir a 
Primavera" 

da responsabilidade do 
Voluntariado da Liga 
dos Amigos do Centro 
Hospitalar da Cova da 
Beira. Os participantes 
do Clube de Artes sob 
orientação do Profes-
sor João Boléo, elabo-
raram um arranjo floral 
que irá decorar o espa-
ço hospitalar durante a 
estação da primavera. 

  No dia 11 de abril, realizou-se 
na Quinta de S. Miguel, uma 
Sessão de Promoção da Saúde 
“Vacinação = Saúde Pública”, 
orientada pela Enfermeira deste 
EP - Nicole Cravo. 
  A técnica de saúde começou 
por explicar o conceito de Saúde 
Pública e de Vacina. Falou da 
história da origem das vacinas, 
da Classificação das vacinas, dos objetivos e do 
Programa Nacional de Vacinação em Portugal, 
dos Mitos e Dúvidas sobre as vacinas... 
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DEPARTAMENTO DE  LÍNGUAS—INGLÊS 

EASTER 

Easter eggs in a basket 

People usually eat chocolate eggs, almonds or hot cross buns. 

     Easter is the time of the  year when Christians remember the Death and 
Resurrection of Jesus Christ. 
It is always celebrated on a Sunday, in March or April. 

Easter bunny 
Chick 

Five little Easter eggs 
Lovely colors wore; 
Mother ate the blue one, 
Then there were four. 

Four little Easter eggs, 
Two and two, you see; 
Daddy ate the red one, 
Then there were three. 

Three little Easter eggs, 
Before I knew, 
Sister ate the yellow one, 
Then there were two. 
Two little Easter eggs,  

Oh, what fun! 
Brother ate the purple one, 
Then there was one. 
One little Easter egg, 
See me run!!! 
I ate the last one, 
And then there was none. 
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A NOSSA TURMA 6º10 

CRIANÇAS OFFLINE! 

Visita de Estudo ao Parque Rural do Tambor 

No passado dia 26 de abril de 2019, por          

iniciativa de alguns professores e alunos do 6º ano da 

Escola Básica Pêro da Covilhã, realizou-se uma visita de estudo ao Par-

que Rural do Tambor, em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja. As 

atividades foram muito variadas e, sobretudo, muito divertidas.  

Os alunos saíram da Covilhã bem cedo, mas a longa viagem va-

leu a pena, pois todos foram muito bem recebidos pelos monitores do 

Parque. Cada turma foi acompanhada, durante todo o dia, por um moni-

tor que deu a conhecer a quinta e dinamizou todas as atividades e jogos.  

Tudo começou com uma visita guiada à quinta. Os alunos tiveram 

a possibilidade de conhecer e interagir com os seus habitantes: pavões, 

galinhas tradicionais portuguesas de todas as cores, perús, galos, gali-

nhas gigantes de Bramaputra, coquichas frisadas anãs, porquinhos da 

India, porquinhos do vietname, cabrinhas francesas anãs, codornizes, 

cavalo, ponei, burro, ovelhas, patos, gansos, garças reais, ovelhas borda-

leiras e black mountain, coelhos… Enfim, há animais para todos os gos-

tos e cada um mais engraçado do que o outro. 

Ainda de manhã, os monitores dividiram cada turma e formaram 

duas equipas que se enfrentaram, numa competição saudável e divertida, 

nas diferentes atividades/jogos que se prolongaram até às 17h. Todos os 

alunos participaram entusiasticamente no Foot-golf, no Gira-discos, na 

Gincana Rural, no Slide, no Bowling, na Captura das bandeiras, na Fuga 

das Galinhas, no Jogo das abelhas, no Raguebi saloio, no TNT, entre ou-

tras. Puderam também andar a cavalo e saltar num trampolim.  No fim, 

não interessou quem ganhou, mas quem mais se divertiu. 

Foi um dia muito bem passado, cheio de momentos de aprendiza-

gem e de partilha em que ficou provado que há muita vida para além 

das tecnologias. Esta foi uma experiência de vida real, ao ar puro! A 

repetir, por favor! 

 Foi um dia de “Crianças offline!". 

 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

BIBLIOTECA ESCOLAR 

      No âmbito da Semana da Leitura, a Biblioteca Esco-
lar desafiou a curiosidade  dos alunos, convidando-os  a 
ler um livro às cegas. Foram muitos os que não resisti-
ram, e os livros disponíveis para o “Encontro às Cegas 
com um livro!” desapareceram rapidamente! 

     No dia 3 de abril, o Professor e escritor João de Mancelos dinamizou 
uma oficina de “Escrita Criativa” a alunos do 6ºano. A sessão foi muito 
participada e interessante e todos ficaram a conhecer alguns segredos 
para escrever uma boa história! 

                                                                          
A 29 de abril foi a vez da es-
critora Celeste Gonçalves vir 
à escola, apresentar o seu 
mais recente livro: Os Direitos 
Vão à Escola. Com ela trouxe 
uma convidada muito especial 
e vários desafios aos muitos 
alunos que estiveram presen-
tes nas três sessões que se 
realizaram ao longo do dia.  
Este é um livro que ninguém 
deve perder! 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
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