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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

REDUZIR 
IMAGINAR 

E LINDOS BONECOS 
DE NEVE CRIAR 

É  INVERNO                               UM NOVO ANO  VAI COMEÇAR  E AS JANEIRAS  VAMOS CANTAR 

  REVIVER A TRADIÇÃO  –  Dia de Reis                                 

Aprendemos uma canção, decorámos uma coroa e fomos cantar as 
janeiras a toda a comunidade Educativa e local. 

     Ao Rancho folclórico fomos cantar e o presépio visitar. 
Também a Senhora Vereadora da Educação gostou de nos ouvir cantar. 

        E continuámos a cantar  e a todos um bom ano desejar. 

 A Pastelaria do Refúgio “Flor da Estrela” 
Ofereceu-nos um bolo rei. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

  Flexibilidade do Currículo    

     A turma RE23 fez um levanta-
mento do património local do conce-
lho da Covilhã. Expôs os seus traba-
lhos na Biblioteca Escolar. Os alunos 
da turma RE3 aproveitaram o traba-
lho feito pelos colegas e como esta-
vam a estudar o património  local 
convidaram os colegas do 2º Ano 
para apresentar na turma  os seus 
lindos trabalhos. Foi uma aula muito 
interessante, em que alguns alunos 
foram  os  professores  por uns mi-
nutos e explicaram aos respetivos 
colegas  as maravilhas que o nosso 
concelho tem   ao nível do patrimó-
nio local. 

                    O Arquivo vai à Escola  

                    “ O monge Copista”  
     No dia 14 de janeiro,  os alunos desta 
Escola tiveram a atividade “ O Monge Co-
pista”, organizado pelo arquivo Municipal 
da Covilhã– CMC. Foi uma atividade inte-
ressante onde os alunos aprenderam a 
pintar a sua letra utilizando tintas feitas 
com colorau, café e caril. 

Cantar as Janeiras 
     No dia 7 de Janeiro, todas as turmas foram visitar o presépio do Rancho Folclórico do 
Refúgio e cantar as Janeiras aos elementos do rancho presentes. 
     Aproveitámos também para cantar nas várias salas algumas músicas aprendidas com o 
Prof Hélder do projeto Expressões com o apoio de alguns utensílios utilizados no dia a dia, 
paus, folhas e colheres. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

     Na sala de Jardim-de-Infância de Sto. António, exploramos os Blocos Lógicos. É um jogo que 
nos permite fazer aprendizagens no domínio da matemática: cores (vermelho, azul e amarelo), for-
mas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo), tamanhos (grande e pequeno), espessu-
ras (fino e grosso), formação de conjuntos, entre outras… 
     Fizemos um jogo de identificação das características de várias peças dos blocos lógicos, depois 

formamos conjuntos segundo uma determinada característica (formas geométricas e cores).  

BLOCOS LÓGICOS 

     Tivemos ainda oportunidade de 

manipular as diferentes formas e 

com elas construir figuras.   

     Com ajuda dos blocos lógicos fi-

zemos desenhos. 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Visita à Kidzânia 
     No passado dia 18 de janeiro, as turmas do 3º e 4º ano da 

Escola de Stº António, fizeram uma viagem à Kidzânia no âm-

bito do prémio recebido pela participação no projeto “Missão 

Up”. 

     Saímos da Covilhã às 7h da manhã, parámos na estação 

de serviço de Abrantes para comer e chegámos à Amadora 

por volta das 11h. Na entrada foi colocada a cada aluno e pro-

fessoras, uma pulseira de segurança e colocámos os nossos 

casacos dentro de uns grandes sacos. Todos os alunos rece-

beram um cheque de 50 kidzos, que trocaram por notas no 

banco. A partir daqui foi só diversão, já que a Kidzânia é um 

parque temático dirigido a todas as crianças dos 3 aos 15 

anos. Lá as crianças podem “brincar aos adultos” numa cidade 

muito realista. 

     Cada um de nós pôde escolher uma profissão, entre as 

mais de 60 que lá existem. Divertimo-nos imenso, fizemos de 

hospedeiras de bordo e passageiros num avião, fomos paste-

leiros e cozinheiros, fizemos dramatizações no teatro, compras 

no Lidl e também fomos trabalhadores desta empresa, tirámos 

a carta de condução e conduzimos carros de fórmula 1, fize-

mos escalada, fomos polícias, bombeiros, carteiros, cabeleirei-

ros, maquilhadores, construtores civis, cientistas, músicos, mé-

dicos e veterinários, juízes e arguidos, funcionários da MEO e 

Phone House, vendedores imobiliários, farmacêuticos, funcio-

nários de hotelaria, frequentámos a universidade e a escola de 

surf, fomos repórteres da SIC e locutores da RFM.         

     Todas estas atividades têm como objetivo ensinar as crian-

ças a fazerem a gestão do seu próprio dinheiro.              SA24 

     Fantoches de varas elaborados com material reciclado na aula de Expressão 
Dramática, para dramatização da história ”O Coelhinho Branco” explorada na 
Educação Literária.                                                                                         SA1 

     Visita à escola 
das profissionais 
do Centro de Saú-
de, no âmbito do 
Projeto Nacional 
”SOBE - Saúde 
Oral nas Bibliote-
cas Escolares” - 
“Eco– escovinhas”. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

 Dia de Reis... 
    Conhecer  e reviver as tradições … 
    Ouvimos a história dos Reis Magos, a len-
da do Bolo Rei, elaborámos coroas e fize-
mos um lanche. 

O inverno chegou... 
foram realizadas várias atividades de expressão plás-
tica, explorando e aplicando vários tipos de materiais. 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   DEDICAMOS ESTA PÁGINA DE JANEIRO AOS PROJETOS DE MÚSICA E EXPRESSÕES, ORIENTADOS PELOS 

PROFESSORES HÉLDER E ROGÉRIO. 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Os projetos de Expressão Musical e de Expressão Plástica, decorrem na nossa escola  com 
muito agrado dos alunos.  
     Cada aula é um momento e cada momento é uma aprendizagem. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚ 
     SI 
       CA 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Minhocários 
     Temos feito a manutenção dos minhocários e as 

minhocas têm-se reproduzido. 

 

Projeto Nacional 

“SOBE”  

Saúde Oral nas  

Bibliotecas 

 Escolares 

“Eco-escovinhas” 
 

     Sessão de  
sensibilização pa-
ra uma correta 
escovagem dos 
dentes e recicla-
gem de escovas. 

“Minhocas e mais minhocas” 

     Estamos a reutilizar materi-

ais para construir minhocas. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Dia de Reis 
 

     Cantámos as janeiras aos nossos 
amigos. Desejámos Bom Ano 2019. 

 

Relógio de sol 
 
     Observámos o  
Relógio de sol. 
 
     No pátio da es-
cola observámos e 
registámos a mu-
dança das nossas 
sombras ao longo 
do dia.  
É interessante! 
 

Nós e a arte 
 
     No dia 4 de janeiro, visitá-
mos a exposição do Professor  
António Lopes e a exposição 
de trabalhos feitos com barro, 
no âmbito do projeto 
“A Criança e o Ambiente”. 
     Também visitámos e apre-
ciámos a zona histórica de 
Portas de Sol - Covilhã. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

À CONVERSA COM … MIA COUTO 

 

     É através dos livros que as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a 

sensibilidade estética, assim como facilitam a emergência da linguagem escrita, criam-se 

assim bases para o desenvolvimento de hábitos e do gosto pela leitura.  

     A aprendizagem da linguagem oral e escrita deve ser concebida como um processo 

de apropriação contínuo que se começa a desenvolver muito precocemente e não somen-

te quando existe o ensino formal. (...) (OCEPE, 2016) 

     Importa facilitar, na Educação Pré-escolar, a emergência da linguagem escrita através 

do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e funcionais associadas ao 

quotidiano da criança. 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     No dia 7 de janeiro, a Presidente da Associação de Pais levou à Escola, um grupo de utentes da 
Fundação Anita Pina Calado, do Teixoso que veio cantar-nos as janeiras. Gostámos tanto de ouvir 
que pedimos bis e cantámos também. 
     Muito obrigada por terem vindo à nossa Escola! 

 
     O projeto “Toca 
a Baldar” continua 
em força! Canta-
mos, tocamos, dan-
çamos e  divertimo-
nos enquanto 
aprendemos música 
e regras com o pro-
fessor Hélder Cani-
nhas. 
    É muito divertido! 

     Nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, os Senhores 
Agentes da Escola Segura vieram ajudar-nos a co-
nhecer melhor as regras de segurança rodoviária 
com as histórias  do capitão Falco. 
    Conselhos sábios que vamos seguir! 

     Nos intervalos e enquanto esperamos auto-
rização para pintar jogos no pátio, brincamos 
com o que temos: cordas, bolas e muita imagi-
nação... 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

Educação Literária—Teatro às Três Pancadas 

Lanches Saudáveis 

     Os alunos do 4º ano da EB Pêro da Covilhã  assistiram a uma palestra sobre alimenta-
ção. 
     No auditório da escola, todos os presentes foram elucidados sobre o que devem consu-
mir nos seus lanches. 
     Esta sessão foi dinamizada pela nutricionista da Farmácia Holon, parceira da Casa do 
Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã. 

     No âmbito da Educação Literária, os alunos trabalharam a obra de 
António Mota “Teatro às Três Pancadas”. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

     Aconteceu no Jardim de Infância de  Peraboa…Em dia de Reis, 
Fomos cantar as Janeiras. 

     Promoção e educação para a saú-
de / Higiene oral—”O ESCOVILHÃO”. 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

 
 Após todas as festividades passadas com as nossas famílias, Natal e Ano Novo, volta-
mos à escola cheios de vontade e alegria.  
 E foi com essa alegria que juntamente com o JI de Peraboa fomos cantar as Janeiras 
pela aldeia, levando alegria a várias instituições. 

     Foi uma manhã muito bem passada e divertida.  
     Fomos recebidos como verdadeiros Reis. 

Voltámos à  escola 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

"Alunos da EB Jardim Ferro cantaram as janeiras pelas ruas da vila" 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

Em janeiro, fomos Reis... 

… a Cantar as Janeiras. 

 

Eco Escovinhas:  
 
      Reciclar as escovas de dentes  

e  cuidar dos dentes. 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Ação sobre Saúde Oral Em janeiro aconteceu Dia Mundial da Paz 

Cantar os Reis 

Trabalhos sobre o inverno 
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Aconteceu no Estabelecimento Prisional da Covilhã... 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 SESS ÃO DE ESCRITA CRIATI VA  

“C AR TAS  P AR A QUE VOS  QUERO” 

     O Estabelecimento Prisional da Covilhã realizou no 

dia 10 de janeiro uma Sessão de Escrita Criativa deno-

minada " Cartas para que vos quero", com a presença 

das Professoras Bibliotecárias do Agrupamento de Es-

colas Pêro da Covilhã, Maria Cardoso e Goretti Delgado. 

Esta sessão teve como base o Livro de António Lobo 

Antunes " D´este viver aqui neste papel descripto - 

Cartas da Guerra" e o respetivo filme. A sessão teve 

como objetivo principal, motivar os elementos da Comu-

nidade Prisional para a participação no Concurso de Es-

crita Criativa Inter-Prisões 2018 “ Na volta do correio, a 

tua carta” promovido pela Direção Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais em colaboração com a Direção Ge-

ral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 

     As professoras convidadas iniciaram a sessão com a 

apresentação do autor e do livro em análise. Apresenta-

ram cenas do filme e leram cartas do livro. 

     Falaram sobre a estrutura correta da escrita de uma 

carta e deram várias sugestões de escrita. 

     Leram cartas de Fernando Pessoa escritas a Ophélia 

Queiroz, salientando a simplicidade e familiaridade deste 

meio de comunicação, incentivando desta forma a parti-

cipação desta comunidade, no Concurso de Escrita Cria-

tiva, que está a decorrer a nível nacional, em todos os 

EPs. CER TIFICADO DE MÉRITO  

PROJE TO” N ATAL NO HOSP ITAL  

   No âmbito das comemorações do 19º 

Aniversário do Centro Hospitalar Universi-

tário da Cova da Beira, foi entregue no dia 

17 de janeiro, ao Estabelecimento Prisio-

nal da Covilhã, na pessoa da sua Direto-

ra, um Certificado de Mérito, pela partici-

pação no Projeto “Natal no Hospital”.  
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VAMOS CANTAR AS JANEIRAS! 

O cantar das Janeiras e dos Reis  está associado à quadra natalícia e representa  peditórios 
cantados na época de Natal, de Ano Novo e de Reis. Herança provável do tempo romano, a entoação 
dos cânticos tem por finalidade receber dádivas e remete-nos, como noutras celebrações, para tem-
pos remotos, em que se celebravam deuses e divindades pagãs ou eram pedidas ou oferecidas dádi-
vas no início do ano comum, símbolo de bom augúrio, quer para quem as pedia, quer para quem as 
doava 

As Janeiras ou Cantar as Janeiras é também uma tradição em Portugal. Em certas regiões 
existe um costume em que grupos de crianças cantam cânticos e canções de Natal de porta em porta, 
na esperança de que as pessoas ofereçam doces, chocolates, dinheiro, etc. 

             Esses cânticos de Natal de rua têm nomes diferentes e ocor-
rem em dias diferentes conforme os países: 
           - Na Grécia, no dia 24 de Dezembro, cantam-se as Kalandas. 
           - No Reino Unidos e nos Estados Unidos, no dia 26 de Dezem-
bro cantam-se os Christmas Carols. 
           - Em Portugal cantam-se as Janeiras, por altura do Dia de Reis 

e, nesse mesmo dia, cantam-se em Espanha os Villancicos, geral-
mente acompanhados por pandeiretas e castanholas.  

       No decorrer das cantorias são invocados os nomes do dono 
e da dona da casa, e de alguma outra figura com preponderância 

familiar. Hoje em dia a tradição consiste num grupo de amigos ou 
vizinhos que se juntam, com ou sem instrumentos, e, no caso de 

os haver, são mais comuns os folclóricos: pandeireta, bombo, 
flauta, viola, etc. Em muitas aldeias esta tradição mantém-se vi-
va, especialmente no Norte de Portugal e nas Beiras. No entanto, 

cantar as Janeiras ainda se faz um pouco por todo o País. 
           As pessoas visitadas são normalmente muito recetivas 
aos cantores e aos votos que vêm trazer, dando-lhes algo e de-

sejando a todos um bom ano.       

De uma forma geral, em todas as casas  os janeirei-
ros são bem recebidos e, então,  canta-se assim:  

 
      Esta casa é tão alta 

E forrada de papelão; 
Aos senhores que nela moram 
Deus lhes dê a salvação. 

 

     E aos que não abrem a porta, os janeireiros mos-
tram que estão zangados. E pode ouvir-se algo como: 
 

Esta casa é tão alta 
Parece rica e está cheia; 
Aos senhores que nela moram 
Deus lhes dê uma diarreia.. 
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VAMOS CANTAR AS JANEIRAS! 

Boas festas, boas festas 
Nós aqui as vimos dar; 
Aos senhores desta casa 
Se as quiserem aceitar. 
 

Somos os jovens da mina, 
É Natal e agora Reis; 
Vimos cantar as Janeiras 
E as esmolas vós dareis. 
 

O dia está alegre 
Não vamos ficar cá fora 
Venham-nos dar as Janei-
ras 
Depressa e sem demora. 
 

Ficámos agradecidos 
Pela oferta recebida 
Que tenham muita saúde 
E muitos anos de vida! 

“DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ” — 30 / JANEIRO 

     No dia 30 de janeiro, a turma 7 do 5º ano levou a cabo uma iniciativa integrada no tema que traba-

lhou autonomamente no currículo, “Todos contra a violência”, com o objetivo de comemorar o Dia da 

Não Violência e da Paz na Escola.  

     Na manhã desse dia, foram afixados cartazes nos diversos pavilhões e os alunos deslocaram-se às 

salas de todas as turmas, incluindo as do 1º ciclo, onde deixaram um cartaz, alusivo à data comemora-

tiva, com citações sobre o tema. 

     Este dia assinala também o aniversário da morte de Mahatma Gandhi, maior defensor da não-

agressão e da forma não violenta de protesto como um meio de revolução. Este pacifista foi assassina-

do faz este ano 70 anos. 

Nesta casa afortunada 
Em cada ano ouvireis 
Até alta madrugada 
O nosso cantar de Reis 
 

Viemos lá do Oriente 
Seguindo a estrela doura-
da 
E trazemos um presente 
À família abençoada. 

Boas noites, meus senho-
res, 
Boas noites vimos dar; 
Vimos pedir as Janeiras 
Se no-las quiserem dar. 
 

Vinde nos dar as Janeiras 
Se no-las houverdes de 
dar; 
Somos romeiros de longe 
Não podemos cá voltar. 
 

Nós somos as criancinhas 
Que pedimos a cantar. 
Pedimos as Janeirinhas 
E bênção para este lar. 

Quadras recolhidas por: 
Luís, Mª Francisca e Salvador 

5º8 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia


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 

Concurso Nacional de Leitura—Fase Municipal 

     No próximo dia 27de 
fevereiro, irá ter lugar na 
Biblioteca Municipal da 
Covilhã, a fase Municipal, 
onde serão apurados os 
alunos que irão represen-
tar o Concelho da Covilhã 
na fase Intermunicipal do 
CNL. 
     O AE Pêro da Covilhã 
será representado  por alu-
nos do 1º e do  2º Ciclo. 
     As obras escolhidas 
para esta fase são: “As 
flores também sonham” - 
1º Ciclo e “A Oliveira Mági-
ca” - 2º ciclo, da autoria de 
Celeste Gonçalves. 

     A equipa da Biblioteca Escolar 

lançou, a alguns alunos, o desafio 

de pesquisarem e redigirem peque-

nos textos sobre curiosidades. 

Após a apresentação de  várias 

propostas, o tema escolhido foi: 

“Origem do nome dos meses”. 

     A maioria dos nomes dados aos 

meses são originais do primeiro 

calendário romano, criado por Ró-

mulo em 753 A.C. 

     Esse calendário  era constituído 

apenas por dez meses, iniciando 

com o mês de março. Mais tarde, 

Numa Pumpílio (segundo rei de 

Roma, (700 A.C—673 A.C), foi o 

responsável pela introdução de 

mais dois meses no calendário. 

     Posteriormente, optou-se por 

trocar o nome de alguns meses, 

com o intuito de homenagear o im-

perador César Augusto. 

JANEIRO 
 
     Homenagem ao rei 

romano Jano (Janus, 

em latim), o deus da 

mudança, do começo e 

do fim. 

     Com duas faces que 

olham em  direções 

opostas: uma para a 

guerra outra para a paz; 

uma para o passado, 

fim do ano,  outra para 

o futuro (no novo.  

 Curiosidades 

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