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     Homenagem a Jano, deus de duas faces, 
uma voltada para a frente e outra para trás. 
Protetor das entradas e saídas, ele era consi-
derado também deus dos princípios e come-
ços – como a primeira hora do dia e o primei-
ro mês do ano. 

    
    Canta o melro em janeiro, 
temos neve até ao rolheiro.  
 

      Quem em janeiro lavrar, tem 
sete pães para o jantar. 

      
     Chuva de janeiro, cada gota vale 
dinheiro.  

     De flor de janeiro ninguém 
enche o celeiro.  

    Janeiro quente, traz o diabo 
no ventre. 

     Comer laranjas em janeiro, é 
dar que fazer ao coveiro.  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

DESEJOS PARA 2020...UM MUNDO MAIS FELIZ 

Um Mundo Mais Saudável… Um Mais Sustentável...  

Reutilizar…      Reduzir... 

  Brigada verde 

       Contribuir pra a reciclagem Horta 

   Dia de Reis é dia de  
Alegria, Paz, Amizade, 
Saúde e Partilha... 

     No Seminário Nacional Eco-Escolas 2020, em Lis-
boa dia  17 de janeiro a Escola Básica /JI Refúgio foi 
premiada com um prémio de Excelência . 

     Os alunos da Pré e da Escola estão de Parabéns 
assim como toda a Comunidade Educativa  e outros 
parceiros e colaboradores. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Dia de Reis 
     No dia 6 de janeiro, para celebrar o Dia de 
Reis ouvimos a história dos Reis Magos e fica-
mos a saber o simbolismo dos presentes que 
entregaram ao Menino Jesus. Também  pinta-
mos desenhos alusivos ao tema. 

Movimento Educativo Galp 
     O movimento Educativo Galp desafia as 
escolas, através dos seus alunos e professo-
res, a apresentar soluções sustentáveis para 
os problemas que  encontram nas suas comu-
nidades. Dá a tua energia pelo planeta!   

 

Património Covilhã 
 

     No âmbito das DAC, na disciplina de Estudo do Meio, os alunos da turma RE3  pesquisaram sobre 
o tema e elaboraram estes trabalhos espetaculares. 

Eco Escolas 

 
     Começamos o ano 2020 com uma notícia que 
nos deixou muito felizes e orgulhosos, foi atribuído 
à nossa Escola o Certificado  de Excelência pela 
forma como trabalhamos a Educação para a cida-
dania e sustentabilidade, em particular 
o Programa Eco-Escolas, no qual conseguimos 
obter resultados de excelência, aferidos durante a 
auditoria dos elementos da Comissão Nacional que 
visitaram a nossa escola  no ano 2019. 
      A nossa escola será reconhecida agora como 
uma Eco-Escola de Excelência. 
 

Inverno 
     Na área de Expressão Plástica a turma RE2B elaborou uns lindos bonecos de neve reciclando as 
tampas da garrafas. A turma RE1 também elaborou os painéis de inverno. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

     As atividades musicais, 

no Jardim de Infância, pro-

porcionam à criança mo-

mentos de alegria e de 

grande satisfação... 

 E em janeiro, fomos “Reis”!... a cantar as Janeiras. 

     Cantando, tocando e ouvindo música, a criança adquire a noção de tempo e de ritmo desen-

volvendo o poder de atenção e concentração e a sensibilidade. 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Projeto DAC, turma SA2, tema  

“O arco-íris”. 

O inverno chegou à escola... 

     As emoções… abordadas, na 

turma SA4, a partir da exploração 

do livro” O monstro das cores”. 
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EB/JI DE SÃO SILVESTRE 

Dia de Reis…  
Cada sala à sua maneira, tornou a tradição numa atividade a assinalar! 

Elaboração da coroa de reis. Canção das janeiras pelas ruas 
da Covilhã. 

Lanche convívio com bolo-rei. 

Outros trabalhos! 

Assembleia de Turma 

Poluição atmosférica Apresentação do tema. 

Aprendizagem lúdica! Poluição da água Um pequeno filme! 

Olhares atentos! 

Os alunos da turma SS23 desenvolveram os seus projetos e mostraram o produto final aos colegas! 
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EB/JI DE SÃO SILVESTRE 

O INVERNO CHEGOU À ESCOLA! 

     Pequenos artistas, empenha-
dos em trazer o inverno para 

dentro das salas! 

     Um pouco mais crescidos, mas ainda crianças, tam-
bém mostraram os seus dotes nas artes plásticas de 
inverno! 
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   ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Trabalhámos o INVERNO 

Aprendemos o nome dos Reis Magos... 

...e ouvimos histórias... 

Celebrámos o  

Dia de Reis 
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   ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Eco-Escola de Elevada Qualidade.  

Parabéns! 

     No dia 17 de janeiro, durante o Seminário Nacional Eco-Escolas , realizado em Lisboa , recebemos o 

Diploma de Qualidade  que reconhece a forma como trabalhamos a educação para a cidadania e  

sustentabilidade na nossa escola e, em particular o Programa Eco-Escolas, no qual conseguimos obter 

resultados de elevada qualidade.   

Ciência na escola 

Fundação Ilídio Pinho 

Menções Honrosas 

Parabéns, mais uma vez! 

     “Bungalows de Insetos via-

jam pelo nosso país “ e “ Kit 

Cogumelos Felizardos”, proje-

tos desenvolvidos pelo Jardim 

de Infância  receberam men-

ções honrosas. 
Cuidando do nosso minhocário. 

Quando está a chover, divertimo-nos assim... 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

A MATEMÁTICA …        E OS PROJETOS... 

   
     Tendo a matemática um papel essencial na estruturação do pensamento, e dada a sua importância 
para a vida do dia-a-dia e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem e a construção de 
conceitos matemáticos e relações entre eles são fundamentais para a criança dar sentido, conhecer e 
representar o mundo. 

   
     A linguagem de programação é a linguagem do futuro e é para o futuro que estamos a educar as nossas crian-

ças. As crianças em idade pré-escolar podem dar primeiros passos no pensamento computacional, programando 

itinerários em pequenos robôs, estes percursos obrigam a exercitar a capacidade de abstração e à construção de 

algoritmos.  

https://1.bp.blogspot.com/-kwmv5SHH9J4/WwxGF4l6oTI/AAAAAAAAgUc/61od4Qr8bJs34pqwAGtQWd2vm3mgd4qJACLcBGAs/s1600/FotoJet5.jpg
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

    Em janeiro continuamos com o Projeto Interturmas. Juntamo-nos com colegas de outras turmas e fa-

zemos atividades experimentais com a Professora Carina. Aprendemos a anatomia de alguns órgãos e 

como reagem os materiais, quando se misturam. 

     No dia 17 estiveram na nossa escola alunos e professores da Escola Secundária Campos Melo. Des-

ta vez, os nossos colegas crescidos, e parceiros na pintura do mural, vieram filmar-nos a respondermos 

a perguntas feitas por eles, sobre o tema do nosso projeto, Rodrigo– Escola Guardiã.  

Fomos mini atores e foi uma responsabilidade dizer coisas tão importantes! 

     Na semana de 20 a 24 fizemos a sementeira, para que novos carvalhitos nasçam na nossa escola. 

Os alunos da Escola Quinta das Palmeiras e o professor Jorge Carecho vieram orientar a atividade e 

partilhar os seus conhecimentos. Aprendemos muito com eles! 

Um bem haja à  Presidente da Associação de Pais que levou a terra e o substrato que precisamos.  
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

   As turmas do 4º Ano propuseram à direção aderir ao Projeto Ecovalor com o apoio da Resiestrela. 
   Foram colocados nos vários espaços da Escola, Ecopontos azuis para recolha e seleção de papel/
cartão e suportes metálicos nos espaços exteriores, com sacos amarelos para recolha do plástico. 
   Em todas as salas de aula foram colocados conjuntos ecobags (amarelo + azul). 

Não se deve deitar plástico e pa-
pel nos caixotes existentes. 

Todas as 4ª feiras recolhemos o 
lixo nos vários locais  da Escola. 

     Em Educação para Cidadania fizemos car-
tazes e slogans. Propusemos ao diretor  fazer 
umas sessões de sensibilização aos nossos 
colegas de 5º e 6º anos e fomos  com ele a 
todas as turmas explicar nosso Projeto. 

    TRAGAM PARA A ESCOLA, PLÁSTICOS , JORNAIS E REVISTAS E COLOQUEM  NOS 
 ECOPONTOS. 
     Contamos com o apoio de toda COMUNIDADE  EDUCATIVA neste projeto... 

Criaram-se BRIGADAS. 

SESSÕES  SENSIBILIZAÇÃO  

    A turma Pêro 4 participa no projeto Internet SEGURA. Enviámos para concurso estes trabalhos ... 

Projeto  ECOVALOR 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

 Vamos cantar as Janeiras!... -  Articulação com o 1º ciclo 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

     O mês de janeiro foi mês de cantar as Janeiras pela aldeia de Peraboa, no comércio e nas  
instituições . 

O nosso  
Bem Haja  

a todos que 
tão bem  

nos  
receberam. 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

Culturas Diferentes— Partilha de Vivências—Inclusão Cultural 

Educação para a Saúde   - Na Escola… tem ligar! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

As nossas tradições 

(…)”Tudo o que preciso  saber : sobre como viver, o que 

fazer e como ser, eu aprendo no Jardim de Infância”(…) 

Robert Fulghum 

A soprar os medos 

Vamos ver quem acerta 

Vamos todos Batucar 

Campanha  

"Pequeno no Tamanho Grande no Coração“ 

     Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé  

Prematuro—XXS 

Este é o fruto da Solidariedade 



Nº 72 

          Página 17 

ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

     Pelo segunda vez, a escola ade-
riu à  Campanha XXS-XXL, Pequeno 

no tamanho, Grande no coração e 
fez um apelo aos familiares dos alu-

nos para que tricotem gorros e boti-
nhas em lã própria para bebé, com 
medidas mais pequenas, adequadas 

a bebés de baixo peso à nascença e 
contribuam desta forma para aque-

cer os corações dos Bebés XXS. 

     Os alunos da 

EB1 Boidobra 

participaram no 

workshop  
“Tecer – Centro 
de inovação e 

conhecimento”. 

Cantar as  janeiras 
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Aconteceu no Estabelecimento Prisional da Covilhã... 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 EUCARIS TIA DE  ANO NO VO  

   A Eucaristia de Ano Novo decorreu 
na capela do Estabelecimento Prisio-
nal e foi celebrada pelo Sr. Padre Ra-
fael Mourão e pelo Sr. Diácono José 
Martins. 
  Este ato religioso teve a participação 
do Grupo de Visitadores que anima-
ram musicalmente esta celebração. 
  Estiveram presentes várias entidades 
da cidade  da Covilhã, funcionários e 
algumas dezenas de reclusos. 

  Aceitam-se DVDs de oferta para este espaço, que irá 
contribuir para a ocupação lúdica e cultural dos ele-
mentos desta comunidade. 
  Os interessados em contribuir para esta causa, pode-
rão entregar os DVDs  à Coordenadora Pedagógica do 
EP/Professora Noélia Ramos . 

CRIAÇ ÃO  D A D VD TEC A 

TAÇ A N AC ION AL P R IS IONAL DE ANDEBOL  

   A Coordenadora Pedagógica e o recluso Bibliotecário do 
Estabelecimento Prisional, durante o mês de janeiro, traba-
lharam em conjunto, na organização de uma DVDteca, que 
estará acessível dentro em breve, a todos os elementos des-
ta comunidade prisional. 
  Após a oferta de uma quantidade generosa de DVDs por 
parte de uma docente deste EP, os 2 elementos responsá-
veis pela Biblioteca, Coordenadora/Professora e Bibliotecá-
rio/Recluso, catalogaram os cerca de 107 DVDs, de acordo 
com as orientações das técnicas da Biblioteca Municipal, 
elaboraram uma lista de DVDs para facilitar a escolha aos 
requisitantes e definiram um regulamento de funcionamento, 
para este novo espaço do Estabelecimento Prisional. 
  Tudo está devidamente organizado para a DVDteca come-
ce a funcionar, algo que os reclusos esperam com alguma 
ansiedade. 

 No dia 21 de janeiro, realizou-se num 
Polidesportivo da cidade de Viseu, a 
final da Taça Nacional Prisional de An-
debol 2019.  

  Atletas do Estabelecimento Prisional 
da Covilhã estiveram presentes neste 
evento desportivo e foram premiados 
com o 3º lugar, a nível nacional. 

  A equipa do EP da  Covilhã recebeu 
neste dia, as medalhas e a taça cor-
respondente ao seu desempenho des-
portivo, numa cerimónia que contou 
com a presença do Secretário de Esta-
do do Desporto, do Secretário  de Es-
tado da Justiça, do Diretor Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais entre 
outras  entidades presentes. 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Concurso Nacional de Leitura / Fase Concelhia 

    Como já vem sendo habitual, os alunos 

do 3º e 4º anos e do 2º Ciclo, do  Agrupa-

mento de Escolas Pêro da Covilhã, estão a 

participar na 14ª edição do Concurso Naci-

onal de Leitura. 

    No próximo dia 7 de fevereiro decorrerá 

a 2ª Fase — Fase Concelhia — onde  no-

ve alunos do 1º Ciclo e dois alunos do 2º 

Ciclo irão representar  as diferentes unida-

des orgânicas que compõem este Agrupa-

mento .  

     As obras selecionadas  para esta fase 

são: “A Maior Flor do Mundo” de José Sa-

ramago e “Bicicleta à Chuva” de Margarida 

Fonseca Santos. 

A candidatura ao projeto “Leituras… com a biblioteca” com o título  

“Passo a Passo… escrevemos para saber”  

Recebeu aprovação por parte da Rede de Bibliotecas Escolares. 

     Considerando que a competência da escrita é um dos alicerces da aquisição e transmissão 

de conhecimentos, e que é um veículo privilegiado no desenvolvimento da imaginação, a BE 

propõe fornecer ao público-alvo ferramentas e técnicas diversificadas que lhe permitam adquirir 

os mecanismos subjacentes às exigências da escrita. Pretende-se que os alunos aprendam cri-

ando. Para isso, torna-se imprescindível desenvolver o gosto pela escrita como meio de enri-

quecimento pessoal, mas também como ferramenta de trabalho, experimentando diferentes mo-

dalidades de texto e percursos diversificados que propiciem o prazer da escrita.  

     Temos como objetivo criar oficinas de escrita criativa (na sala de aula e/ou biblioteca) que 

desenvolvam de forma ativa a imaginação, a partir de conteúdos de diferentes áreas curricula-

res (1º e 2ºciclos). No caso dos alunos dos Cursos EFA – Estabelecimento Prisional da Covi-

lhã), partir-se-á das vivências pessoais, das experiências literárias e cinematográficas proporci-

onadas.  

Leituras... com a biblioteca  —  Passo a Passo...escrevemos para saber 
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10 de janeiro—dia de eleições  na Escola Pêro da Covilhã 

     No dia 10 de janeiro, todos os alunos do 2º Ciclo, tiveram a oportunidade de  exercerem o 

seu direito de voto. 

     Concorreram a estas eleições 9 listas constituídas por alunos das diferentes turmas do 

6ºano. Após a contagem dos votos e a aplicação do “Método d’Hondt” foram eleitos 31 de-

putados. 

20 de janeiro—Debate com o Deputado Nuno Fazenda 

   O deputado covilhanense “Nuno Fazenda” 

deslocou-se à nossa escola onde reuniu com 

os 31 deputados, tendo sido debatido o tema 

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO: 

DA SENSIBILIZAÇÃO À AÇÃO!”, 

21 de janeiro— Sessão Escolar 

   

    A Sessão Escolar reuniu todos os deputa-

dos  para aprovarem o “Projeto de Reco-

mendação da Escola”, que é composto por  

3 das medidas apresentadas e mais vota-

das. 

     Nesta reunião também foram eleitos os 

deputados que irão representar a escola na 

sessão distrital. 



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   

CASA DO PESSOAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

 
      Dando cumprimento a uma das causas/missões da Casa do 
Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, foi criado o 
“Espaço Social” numa das salas da Escola de São Silvestre. 
     Através da cedência gratuita de produtos ou bens, novos ou 
usados, doados por particulares, empresas ou comerciantes, tais 
como: vestuário, calçado, têxteis, brinquedos e material didático, 
temos como objetivo suprir as necessidades de pessoas ou famí-
lias carenciadas. 
      Para além desta valência, os interessados têm ainda à dispo-
sição um Assistente Social, um Advogado e um Técnico da Auto-
ridade e Condições de Trabalho (ACT) que se disponibilizam a 
prestar apoio após marcação prévia. 
Se quiser ajudar pessoas carenciadas oferecendo roupa ou ou-
tros bens, pode doar de forma mais direta, a esta associação, na 
Escola Sede do AEPC, junto da telefonista (PBX). 
 
               Os órgãos sociais da Casa do Pessoal do AEPC agradecem a sua 
colaboração. 

ESPAÇO SOCIAL - EB/JI de S. Silvestre 

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

