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ACONTECEU NO JI A LÃ E A NEVE EM OUTUBRO*  

*No  boletim nº 26 não foram  publicadas as notícias relativas a Setembro / Outubro, do JI A Lã e a Neve.  
   Pedimos desculpas pelo lapso.                                                                                 A equipa do Boletim. 

À DESCOBERTA DO 

MEIO 

Quando começámos o ano 

letivo, apresentámos o 

Bairro da Biquinha, o cam-

po de futebol Santos Pinto, 

o parque infantil, a floresta 

e o parque botânico aos 

meninos novos  

Parque infantil 

MAIS SEGURANÇA 

No dia 14 de outubro, dois agentes da 

PSP, vieram ao nosso Jardim de Infância 

contar uma história e falar sobre “a segu-

rança das crianças”. 

 

JÁ NOS INSCREVEMOS NO PROJETO HERÓIS DA FRUTA 2014/2015 
Este projeto é promovido pela associação portuguesa contra a obesidade infantil (apcoi). O 

objetivo principal é motivar as crianças para a importância do consumo de fruta diário ado-

tando ,definitivamente, este hábito alimentar. 

Parque infantil 

Campo de futebol 

Parque botânico 
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ACONTECEU NO JI A LÃ E A NEVE EM NOVEMBRO  

DIA DAS BRUXAS 
A abóbora gigante veio com 

outros frutos e legumes para 

a escola no dia mundial da 

alimentação. Esperou até 

que chegou a altura de des-

cobrirmos o seu interior. Foi 

com alegria que tirámos as 

pevides, cortámos e pesá-

mos os pedaços de abóbora. 

Decorámos a abóbora de 

rainha e adorámos o seu do-

ce. Disfarçámo-nos e pregá-

mos sustos aos amigos da 

escola doce.  

AMBIENTE MAIS VERDE 

Plantámos alfaces e espinafres e uma amiga do primeiro ciclo en-

sinou-nos a semear bolotas. Vamos esperar que nasçam lindos 

carvalhos, tal como aconteceu na história “Jaime e as Bolotas” de 

Tim Bowley e Inês Vilpi. 

DIA NACIONAL DO PIJAMA 
No dia 20 de novembro, participámos no Dia Naci-

onal do Pijama. 

 É um dia educativo e solidário, em que as crian-

ças lembram, anualmente, a todos que “uma crian-

ça tem direito a crescer numa família”, é uma inici-

ativa da Mundos de Vida. 

 Fizemos várias atividades: ouvimos a história “O 

menino que não sabia brincar”, recortámos as ca-

sinhas mealheiro e o símbolo para colocar no pu-

xador do quarto, brincámos com bonecas de pa-

pel, e outros brinquedos do tempo dos nossos 

avós, visualizámos o dvd “Lucanor’s Island”(à des-

coberta dos direitos da criança) da Unicef, ou-

vimos a música “O melhor está pr’a vir” de Pedro 

Abrunhosa, dançámos em pijama, jogámos aos 

abraços, fizemos corações de vários tamanhos, 

brincámos no castelo e contámos  moedas. 

 Foi um dia muito divertido! 
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O MÊS DE NOVEMBRO NA ESCOLA A LÃ E A NEVE  

MAGUSTO 

O dia 11 de novembro foi um dia especial, na Escola 

A Lã e a Neve, pois celebrámos a Natureza com toda 

a comunidade, fazendo o tradicional magusto. Has-

teámos a bandeira Eco-escolas, assámos castanhas 

e lanchámos sandes, bolos e sumos, comemorando, 

assim, o São Martinho. Foi um dia muito divertido e 

importante, porque todos assumimos continuar a con-

tribuir para a sustentabilidade do nosso Planeta.  

Esta atividade foi publicada nos World Days of Action 

- Dias Internacionais das Eco-Escolas, em que as 

Eco-Escolas de todo o mundo estão convidadas a 

mostrar o muito que fazem e o muito que valem. 

ABÓBORAS DO DIA DAS BRUXAS 

No dia 31 de outubro, nas aulas de Ex-

pressão Plástica, decorámos algumas 

abóboras. Ficaram aterradoras! 

PROJETO SEGURARTE—PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 
No dia 17 de novembro, o Projeto Segurarte veio à Escola A Lã e Neve. Depois de termos visto um 
filme sobre as regras de segurança dos peões “Peão Seguro”, participámos num jogo de tabuleiro 
gigante onde tivemos de cumprir várias regras de segurança, com a ajuda de duas atrizes do Teatro 
das Beiras e Quarta Parede e a representante da Scutvias. Gostámos muito desta  atividade porque, 
a brincar, aprendemos a ser bons peões. 
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ATIVIDADES NO JI DE SÃO SILVESTRE  

BOLETIM PÊRO 

  

Áreas de Expressão e Comunicação / Formação Pessoal e Social 
Lengalenga: “ A casa que fez o João” 
- Dizer a Lengalenga 
- Marcar o ritmo das palavras. 
- Descobrir palavras com o mesmo “Som” na lengalenga (grão, feijão, cão) 
- Associar a outras palavras também com o mesmo som “ão” (balão, portão, cadeirão, chão, anão…) 
- Memorizar a lengalenga. 
           Tal como o João, construímos casas. 
           Planeámos; recolhemos materiais 
           Identificamos quantidades: Quantas portas; quantos quartos: quantas janelas…   

Comemoração do Halloween (Histórias: “ A Bruxa Mimi” e “ A Bruxa que queria ser Fada”; As Bruxi-
nhas – Desfile do Halloween com a Escola do 1º ciclo e a Comissão de Pais. S. Martinho (Lenda; Cas-
tanhas / Magusto; a História da Maria Castanha – construção dos Fantoches – Teatro de Fantoches). 
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ACONTECEU EM SÃO SILVESTRE  

Para festejar o Hal loween a Escola levou a efeito um desf i le/concurso, tendo a 

colaboração da Associação de Pais, que ofereceu vales de compra em livros 

para os pr imeiros classif icados.  

S. Mart inho, dia de Magusto.  

Divert imo -nos muito e as castanhas estavam quent inhas e boas.  

A professora Lil iana Ramos (A.E.C.) colaborou com duas peças de teatro.  
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NOVEMBRO NO JI DE SANTO ANTÓNIO  

BOLETIM PÊRO 

A Educação Literária na Educação de Infância 
 
A poesia é um meio privilegiado para promover a educação 
literária na educação pré escolar. A rima, o ritmo, a sonoridade 
permitem uma descoberta progressiva das potencialidades da 
linguagem escrita. Brincar com os sons, descobrir novas 
ressonâncias, desvendar imagens e sentimentos contidos na 
palavra, são atividades “que podem e devem ser introduzidas no 
universo infantil antes da alfabetização”. 
Assim, foi apresentado o poema “O Mostrengo” de Fernando 

Pessoa, através de um filme musicado, o qual proporcionou 

momentos de encantamento, ora vejam… 
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 ACONTECEU NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO  

Nº 27 

Realizou-se na última semana de outubro a VI Feira das Compotas. 

Mais uma vez foi um sucesso, as compotas estavam deliciosas!! 

Lenda e provérbios sobre o S. Mart inho  

Dia Mundial da Diabetes 
    No dia 13 de novembro, na nossa escola, 
realizou-se uma palestra sobre a alimentação 
saudável e a diabetes, apresentada pelas 
enfermeiras do Centro de Saúde da Covilhã. 
Vieram deste modo alertar como prevenir a 
diabetes. 
   Relembraram a Roda dos Alimentos, falando 
de cada porção que a compõem: água, 
laticínios, gorduras, vegetais, frutas, hidratos de 
carbono, leguminosas, carne, peixe e ovos. 
Durante a palestra divertimo-nos com jogos e 
vídeos que nos mostraram a boa alimentação 
durante as principais refeições: pequeno-
almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da 
tarde, jantar e ceia.  
    O que nos despertou mais atenção foi o caso 
de parentes de alunos terem risco de diabetes 
ou mesmo a doença.  
Os sintomas são os seguintes: estar sempre 
com sede, visão turva, urinar frequentemente, 
pele seca e cansaço. A doença é causada pela 
falta de produção de Insulina no pâncreas ou 
em caso de hipoglicemia, demasiada produção 
de Insulina no pâncreas. 
   Ao pequeno-almoço e lanches devemos 
comer: pão, só com um condimento, cereais de 
milho ou de aveia, leite simples e sumos 
naturais; ao almoço e jantar: sopa de legumes, 
carne, peixe ou ovos, hidratos de carbono, 
água, leguminosas e vegetais; à ceia: leite 
simples, bolacha (Maria). 
    Com esta atividade aprendemos e 
relembrámos a importância de uma alimentação 
correta e saudável. 

SA24 

Criat ividade e 

Imaginação…  

Ainda o Outono...  

Magusto  

 

Quentes e boas, 

castanhas 

acabadinhas de 

assar. Convívio à 

volta das 

castanhas...  
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        Convite às avós  
 
Convidámos as avós para 
virem ã nossa sala ensinar-
nos a fazer  o doce de mo-

gango  
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordámos  o nome das 
avós  
Descobrimos graus de pa-
rentesco 

Partilhámos  o nosso doce 

 com os nossos amigos da escola 
 
 
 
 

e comunidade 
educativa 

Arranjámos a  sala para 
receber as avós 
 
Decorámos as mesas. 

AS AVÓS E OS NETOS: UM ENCONTRO ENRIQUECEDOR NO JI DO REFÚGIO  

  Vimos e Aprendemos  
 
Como se faz o doce de mo-
gango. 

 Também ajudámos a fazer. 

Tomámos o leite da manhã jun-
tos. As avós beberam chá  com 
bolinhos.  
 

Houve troca  de carinho, afeto e 
sabedoria.  
Cantámos canções juntos.  

Parabéns às avós! 
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 ACONTECEU NA ESCOLA DO REFÚGIO  

Nº 27 

 MAGUSTO ESCOLAR  
  
No dia 12 de novembro 
realizamos o tradicional 
Magusto onde não falta-
ram as castanhas, ale-
gria e muito convívio. 

Ser Eco Aluno ...é por o papel no papelão, o plásti-
co no embalão e o vidro no vidrão. 
Ser Eco Aluno ...é poupar  energia com painéis 
solares. 
Ser Eco Aluno ...é receber a bandeira  da Eco Es-
colas. 
Ser Eco aluno ...é não deixar a torneira a pingar. 
Ser Eco Aluno ...é reduzir. 
Ser Eco Aluno ...é  ajudar a salvar o ambiente. 
Ser Eco Aluno ...é  estar com atenção para o ambi-
ente salvar                                         Turma RE3 

Segurança Rodoviária Infantil 

No dia 7 de novembro recebemos a 6ª bandeira 
verde. A Comunidade Educativa está de Parabéns. 

Educação Literária  - Turmas  RE12;RE2:RE1 

Na 4ª feira,dia 5 de Novembro, estiveram na nossa 
escola quatro enfermeiros do Hospital Cova da Bei-
ra  para falar da Segurança Rodoviária Infantil. 
Elas explicaram-nos como aplicar o cinto de segu-
rança e a cadeira mais aconselhável  para a nossa 
idade, porque se os nosso pais ou mães, precisa-
rem de fazer travagens bruscas, nós estaremos preparados para 
qualquer acidente.  
Também nos explicaram que podemos deixar de usar cadeira 
quando tivermos 1,35m ou 12 anos.  
Disseram-nos que facilmente podemos ter um acidente e deram-
nos dicas para isso não acontecer: não estar virado para trás  no 
carro, andar sempre  com o cinto de segurança No final, para 
ver se sabíamos tudo, fizemos um jogo do certo ou errado.                                 

Turma RE3 

SER  ECO ALUNO  

Dia Internacional Eco-Escola 

DIA DO NÃO   FU-
MADOR 
 
No dia 17 de no-
vembro  comemo-
rou-se o dia do 
não fumador com 
diversa actividades 
lúdicas. 

O GATO DO RABO CORTADO 
Do meu rabo fiz navalha; 
Da navalha fiz sardinha; 
Da sardinha fiz farinha; 
Da farinha fiz menina; 
Da menina fiz camisa; 
Da camisa fiz viola; 
Frum fum fim, 
Vou para a minha escola.            
.                            Turma RE12 

Depois da leitura da história “O leão medroso” os alu-
nos do 1º ano fizeram este trabalho de Expressão 
Plástica em que com imaginação continuaram o dese-
nho da história. 

INÍCIO DAS AULAS* 
O nosso primeiro dia de aulas foi muito divertido e acolhedor.  Depois de diferentes atividades onde 
gastámos alguma energia tivemos direito a um lanche convívio com os nossos  pais e mães, ofereci-
do pela Associação de Pais.    *No  boletim nº 26 não foi publicada esta introdução na página da escola do 
Refúgio. Pedimos desculpas pelo lapso.                                                                               A equipa do Boletim. 
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 ACONTECEU NO JI DA BOIDOBRA 

BOLETIM PÊRO 

Magusto 

Teatro 
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 COMO FOI NA ESCOLA DA BOIDDBRA  

Nº 27 

 

São Martinho 
 

     Mais uma vez celebrámos o dia de São Martinho na 
nossa escola. 
     Relembrámos a lenda de Martinho, valoroso soldado, 
amigo do próximo, aprendemos provérbios e cantámos 
canções. 
     E não podiam faltar as 
castanhas… O tempo não 
deixou fazer o tradicional ma-
gusto com caruma mas deli-
ciámo-nos com castanhas 
assadas no forno e saborea-
mo-las na escola com os 
nossos amigos da pré-
escola. 

“À ESPERA QUE VOLTE “ Teatro na Escola  

     No dia sete de novembro, assistimos à representação da peça de teatro “À Espera que 
Volte”, pelo Teatro de Montemuro.  
     Ouvimos o ator principal contar-nos a história de uma pequena gota de água. Ele contou 
com a ajuda da sua Sombra e de sete pequenos ajudantes… Sete alunos da nossa escola 
que atuaram de forma brilhante!… 
     Connosco estiveram os meninos da pré-escola e alguns idosos, utentes do lar da Boido-
bra.  
     Todos adorámos o espetáculo e divertimo-nos muito! 
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Um novo ano começou e com ele novos ami-
gos chegaram à nossa escola! 
Estávamos cheios de saudades dos colegas 
do ano passado e muito curiosos para conhe-
cer os novos amigos para todos juntos nos 
podermos divertir e aprender coisas novas. 

Ao longo deste mês fomos trabalhando o tema “ Ali-
mentação saudável”.  
Ouvimos histórias, aprendemos canções, observámos 
frutas e legumes, procuramos imagens de alimentos 
saudáveis, recortámos, brincámos à matemática e tan-
tas outras coisas tão importantes. 

 
No dia da alimentação, depois de observarmos uma linda maçaroca de milho, aprendemos 
que com ele se podem fazer umas deliciosas “papas de carolo” ou “papas de milho”, juntan-
do-lhe leite e um bocadinho de açúcar! Foi este o nosso lanche neste dia. UMA DELICIA!!! 

*No  boletim nº 26 não foram  publicadas as notícias relativas a Setembro / Outubro, do JI do Rodrigo.  
   Pedimos desculpas pelo lapso.                                                                                 A equipa do Boletim. 

ACONTECEU NO JI DO RODRIGO EM OUTUBRO*  
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ACONTECEU EM NOVEMBRO NO JI DO RODRIGO 

Nº 27 

Cumprindo a tradição, fez-se o magusto no nosso JI apesar da chuva intensa que se fez sentir nesse 
dia. Para tal, contámos mais uma vez com a grande disponibilidade do Sr. José, “o assador de 
castanhas”.Este explicou todo o processo e assou as castanhas que deliciaram as crianças e os 
adultos. Previamente este tema foi trabalhado em contexto de sala de aula, em diferentes áreas e 
domínios das Orientações Curriculares. 

No âmbito do projeto da Resistrela para recolha de plástico e metal, recebemos a Tela que havíamos 
solicitado, fruto da verba angariada no ano letivo anterior. Para tal, foi imprescindível a colaboração 
das famílias e todas as funcionárias deste estabelecimento nesta recolha. 
Agradecemos a todos os que participaram e aproveitamos para pedir que continuem a colaborar 
connosco nesta iniciativa ao longo do ano em curso, a fim de conseguirmos obter outros materiais.  
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Material atribuído no âmbito do Projeto 
Operação Alegria. 
Vamos continuar a Reciclar…. 

Com a chegada do outono elaboraram-se trabalhos 

interessantes 

Mãos enfarruscadas 
As chamas são altas 
Grandes fogueiras 
Utiliza-se caruma 
Saem quentinhas, as castanhas 
Toda a gente brinca 
Oh! Que grande diversão 
 
Turma 17 -AEC-Métodos de estudo 

No dia 14 realizámos o nosso magusto. Foi uma tarde bem divertida! 

17 de novembro 
 
Dia Mundial do 
Não Fumador 
NÃO FUME  

NO MÊS DE NOVEMBRO ACONTECEU NA ESCOLA DO RODRIGO 
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Aparecemos mascarados, realizámos atividades de pintura e fizemos 

um convite...   

Construção de fantoches. 

  FESTEJAMOS O HALLOWEEN  

ATIVIDADES 4º ANOS EB PÊRO 

Cores de outono... 

  VIVEMOS O SÃO MARTINHO  

Teatro de fantoches. Castanhas... 

Banda Desenhada da Lenda do São Martinho. 

  PRIMEIROS SOCORROS  
  No dia 29 de outubro, a 
aula de Estudo do Meio 
teve a participação da Sr.ª 
Enf.ª Patrícia que nos veio 
mostrar um PowerPoint 
sobre os primeiros socor-
ros. Melhorámos os nos-
sos conhecimentos, tirá-
mos dúvidas e ficámos a 
saber como devemos pro-
ceder em caso de aciden-
te. Gostámos muito!... 

  No passado dia 12 de novembro, a turma Pêro 2 foi 

representada por estes alunos na prova de corta-mato 

do nosso Agrupamento de Escolas, para a seleção 

dos alunos que vão participar nas provas distritais. To-

dos se portaram muito bem. A Carolina foi seleciona-

da. Parabéns a todos. 

João Miguel, Beatriz, João Rodrigo, Carolina, Leandro e Inês. 

  CORTA-MATO  
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ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .   

  Integrado nas Comemorações do Ano Internacional da Agricul-
tura Familiar 2014, proclamado pela ONU, a Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais, em parceria com a Direção-
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), promo-
ve um Concurso de Escrita Criativa interprisões, ação que se 
inscreve nas atividades socio culturais de promoção da leitura e 
da escrita em meio prisional desenvolvidas junto da população 
reclusa. 
  Com o objetivo de motivar a comunidade prisional do Estabe-
lecimento Prisional da Covilhã, para a participação neste Con-
curso de Escrita Criativa intitulado “Semear a Terra, Cultivar a 
Cidadania”, realizaram-se duas sessões de Animação de Es-
crita, uma na sede do Estabelecimento Prisional e outra na 
Quinta de S. Miguel, no dia 4 de novembro. 
  Estas sessões foram orientadas pelo professor/ escritor Antó-
nio Assunção e pela técnica da Biblioteca Municipal, Anabela 
Quelhas. 
  Os responsáveis pela ação falaram do tema do Concurso, e 
deram algumas “dicas criativas” da forma de elaborar os textos 
a concurso . 
  Vários elementos desta comunidade demonstraram interesse 
em escrever textos em formato de  prosa, poesia ou ensaio te-
mático e participar nesta iniciativa. 

A Professora Noélia Ramos 

  SESSÃO DE ANIMAÇÃO DE ESCRITA CRIATIVA  

  No âmbito das Comemorações do Dia 
Mundial da Diabetes, realizou-se no dia 14 
de novembro uma palestra sobre a proble-
mática da Diabetes, dirigida a toda a Comu-
nidade Prisional. 
  Esta iniciativa esteve integrada no Projeto 
de Voluntariado da Cruz Vermelha/ Delega-
ção da Covilhã e foi orientada por 3 alunos 
do 5º ano do Curso de Medicina da UBI. 
  Os técnicos de saúde explicaram as cau-
sas desta doença, falaram dos tipos de dia-
betes, fatores de risco, sintomas, diagnósti-
co, consequências, tratamento e formas de 
evitar e controlar a diabetes. 
  No final da sessão foram muitas as ques-
tões apresentadas pelos participantes, às 
quais os futuros médicos responderam de 
uma forma simples e clara. 

  COMEMORAÇÃO  

DIA MUNDIAL DA DIABETES  
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Nº 27 

Vem à tua Biblioteca Escolar descobrir livros novos que nos foram oferecidos. Também te-

mos alguns adquiridos através do projeto aLER+.  

Na primeira quinzena de dezembro vamos realizar a Feira do Livro. 
Venha visitá-la.  
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DEPARTAMENTO  DE LÍNGUAS — INGLÊS 

BOLETIM PÊRO 

   “ Thanksgiving Day “   

        Dia de Ação de Graças 

      É uma celebração  que originalmente teve lu-

gar nos  Estados  Unidos  da  América, e  no  

Canadá, ainda que já se venha a estender a ou-

tros países.   Comemora-se na quarta 5ª feira de 

novembro (27 de novembro—este ano). 

               Neste dia, as famílias reunem-se e, 

numa refeição especial e  festiva,  rezam  e  dão  

graças  pelas colheitas do ano anterior.  

         A ementa é geralmente constituída por: 

 - peru assado acompanhado com legumes 

 - tarte de abóbora. 

        Thanksgiving Day - national holiday . 

It’s a day of giving thanks for the blessing 

of the harvest of the preceding year. It is 

celebrated on the fourth Thursday of No-

vember.  

 

    Families have a special meal together. 

They eat: 

 - roast turkey with vegetables 

 - pumpkin pie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holiday
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA — 1 DE OUTUBRO 



 PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO 
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A castanha Anita 
   

  Naquela escola havia um grande castanheiro que devia ser bem velhi-
nho. Se calhar, já lá estava mesmo antes de construírem a escola! 
  Certo dia, nasceu uma linda castanha na parte mais baixa do castanhei-
ro, mesmo por cima do pátio onde brincavam os meninos. 
  A castanha era gordinha e muito bonita! Tinha olhos grandes e era mui-
to morena. 
  Certo dia, os meninos estavam a jogar à bola e, de repente, a bola ba-

teu no ouriço e a castanha caiu.  
  Uma menina apanhou-a para um trabalho da escola. Quando chegou a casa, decidiu chamar-lhe 
Anita. A menina colou a castanha muna linda folha amarela com outros trabalhos de outono. 
  Uns dias mais tarde, a menina trouxe novamente o trabalho para casa. Como ela gostava muito da 
Anita, pediu ao pai para a semear, antes que secasse. O pai ajudou-a a semear a Anita num lindo 
vaso branco. 
  A menina tinha a certeza que, daí a alguns anos, do castanheiro nasceriam lindas castanhas! 

                                                                                                                                          Pêro 1 

                         Não quero estudar! 
 
_ Tens a certeza daquilo que dizes? 
Dizia a minha mãe para mim. 
_ Não quero estudar! 
Dizia eu, com a minha mãe já a chorar. 
 
Quando fui para a escola, 
Por um miúdo me apaixonei, 
Mas quando vi as suas notas, 
Nem sabem o que pensei! 
 
Ele tinha quatros e cincos,  
Eram só positivas, 
Eu tinha uns e dois, 
Eram só negativas. 
 
Enquanto estudava, pensava: 
“Agora que comecei a estudar, 
Tenho mais conhecimentos… 
Acho que estou a melhorar!” 
 
Quando dei por mim, 
Estávamos no final do período, 
Adivinhem as minhas notas, 
Eram só quatros e cincos!  
 
Maria Alice Monteiro 
6º9; nº 16 

Não quero estudar! 
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 DESPORTO ESCOLAR - CORTA MATO 2014/15 

Nº 27 

INFANTIS A -  FEMININO  INFANTIS A -  MASCULINO 

Classifi-

cação Nomes Ano Turma  

Classifi-

cação Nomes Ano 

Tur-

ma 

1 Ana Brito 5 6  1 Guilherme Paula 5 7 

2 Ce lia Villoria 5 1  2 Rui Ilharco 5 10 

3 Rafaela Proença 5 2  3 Bruno Ponte 5 9 
4 Catarina Pires 5 4  4 Rodrigo Afonso 5 10 

5 Rita Carrapato 5 5  5 Francisco Santos 5 4 

6 Juliana Barata 5 7  6 Alexandre Nepomuceno 5 5 

7 Carolina Rato P 2  7 Francisco Costa 5 3 

8 Carolina Leita o 5 7  8 Henrique Pinto 5 2 
9 Rita Gamboa 5 1  9 Rafael Peixoto 5 10 

10 Maria Ribas 5 4  10 Rui Quelhas 5 7 

INFANTIS B -  FEMININO   INFANTIS B -  MASCULINO 

Classifi-

cação Nome Ano Turma  

Classi-

ficação Nomes Ano 

Tur-

ma 

1 Ana Margarida Pereira 6 8  1 David Monteiro 6 5 

2 Eva Pastor 6 1  2 Rodrigo Monteiro 6 7 

3 Carlota Bom Jesus 6 10  3 Vasco Simo es 6 10 

4 Daniela Rodrigues 6 5  4 Jose  Mateus 6 2 
5 Carolina Taborda 6 5  5 Joa o Ferreira 6 1 

6 Alice Martins 6 8  6 Eduardo Grieshaber 6 10 

7 Ine s Silveira 6 4  7 Lourenço Simo es 6 4 

8 Ine s Rato 6 10  8 Francisco Mousaco 6 7 
9 Catarina Dias 6 1  9 Sandro Pais 6 8 

10 Maria Sima o 6 1  10 Andre  Fazendeiro 6 8 

INICIADOS -  MASCULINO 

Classificação Nome Ano Turma 

1 Joaquim Netto 6 2 

2 Leandro Barbeiro 6 8 

3 Ivan Ruas 6 6 

4 Igor Nascimento 5 8 

5 Francisco Silva 6 7 

6 Filipe Serrão 6 4 
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Contamos sempre com 
a colaboração dos des-
portistas mais velhos 
para ajudarem na con-
cretização  dos sonhos  
dos jovens que agora 
começam a dar os pri-
meiros passos. 

Fotos das Equipas e 
dos desportistas que 
participaram no dia 9 de 
Novembro no Torneio 
de Minibasket realizado 
no pavilhão desportivo 
da Universidade da Bei-
ra Interior. 

Os encarregados 
de educação esti-
veram presentes 
neste evento e co-
laboraram no trans-
porte dos jovens ao 
recinto desportivo. 

Torneio de Minibasket na Universidade da Beira Interior.  

Covilhã 

Escola de 

Basket Pêro da 

Covilhã 

BASQUETE NA ESCOLA 

E STAMOS  NO  
F ACEBOK  

WWW .FACEBOOK . C

OM / PAGES /B ASKET

-P ÊRO - DA -
Jovens desportistas em ação.  

Horário dos Treinos  

Quartas feiras no Desporto Escolar: 

Sub 12—14:30 ás 16:00 

Sábados: Sub 8; Sub 10; Sub 12 

Pavilhão Pêro da Covilhã 

10:00 às 12:00 ( Entrada portão Segurança Social 

                                    PARTICIPA 

Projetos Futuros  

Contamos realizar um 
grande convívio de Mi-
nibasket com todas as 
Escolas de 1ºciclo do 
Agrupamento de Esco-
las Pêro da Covilhã. 

Aviso: 

A Escola de Basket Pêro da Covilhã vai participar na Liga de sub 12 Distrital, 

organizada pelo desporto federado. 

João Paulo Repo-

lho 

João Vieira 

José Tourais 

Francisco C. Bran-

co 

Gabinete  

Técnico: 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://Tantoslivros.blogspot.com   

CASA DO PESSOAL   

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ  

  No dia 10 de novembro na sede da Casa de Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, fo-
ram apresentados e votados os corpos sociais da única lista candidata a esta Associação. 
  A lista foi eleita por unanimidade e tem a seguinte composição:         
Assembleia Geral                                                      Suplentes                                                   
Presidente - Mª Filomena Gomes                             Ana Cristina Lopes                        
Vice Presidente - Júlio Marques                                 Mª Albertina Morais                               
Secretária - Mª Teresa Braz                                        Sérgio Tavares                                     
                                                                                      Mª Eugénia Baptista                                                       
Direção                                                                         Victor Fernandes 
Presidente - Fernanda Marques                                    
Vice Presidente - Paulo Quelhas 
Vice Presidente - Mª Noélia Ramos                        Conselho Fiscal  
Secretária - Mª Goreti Delgado                              Presidente - Augusto Martins                           
Tesoureiro - Rui Martinho                                      Vice Presidente - João Camejo 
Vogal - António Pereira                                          Secretária - Maria Irene Maximo 
Vogal - Mª da Graça Carrola 
  Convidamos todos os colaboradores que desempenham ou desempenharam funções profissionais no 
Agrupamento de Escola Pêro da Covilhã a fazerem-se sócios desta Associação e participarem nas ativi-
dades promovidas pela Casa do Pessoal.  

A Direção 

  ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS  

  JANTAR DE S.  MARTINHO 

  A Casa do Pessoal do Agrupamento de Esco-
las Pêro da Covilhã realizou a primeira ativida-
de desta Associação, no dia 12 de novembro, 
com a concretização de um jantar de S. Marti-
nho, dirigido a todos os  colaboradores deste 
Agrupamento. 
   No decurso do jantar, Jorge Antunes, diretor 
desta instituição escolar, congratulou-se com a 
criação desta Associação e manifestou o seu 
apoio.  
  Os corpos sociais da Casa do Pessoal toma-
ram posse dos seus cargos durante esta ativi-
dade e os respetivos presidentes dos vários 
órgãos proferiram palavras de incentivo e moti-
vação para que esta Associação seja um espa-
ço de convívio, solidariedade e amizade entre  
todos os colaboradores desta unidade de ensi-
no. 
  No final do jantar houve um espaço musical 
abrilhantado pelo organista Emanuel Silva. 

casa do pessoal 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

mailto:executivopero@gmail.com

