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“Os obstáculos não devem parar-te! Se encontrares 
um muro não desistas. Procura uma maneira de  

escalá-lo, atravessá-lo ou Derrubá-lo.”                                 
 (Michael Jordan) 
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   Michael Jordan foi um jogador extraordinário. Como 

atleta de alta competição, a sua história é de perma-

nente superação. Todas as adversidades foram descul-

pa para ser cada vez melhor. E foi! Está na história do 

basquetebol!   

   Há um ano que enfrentamos um desafio global exce-

cional. O que imaginávamos ser coisa de livros e de 

filmes bateu-nos à porta. E essa terrível e estranha 

realidade, outrora somente imaginada, veio desafiar a 

sociedade e a escola como há muito não acontecia.  

   O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã esteve, 

desde o primeiro momento, na linha da frente, como 

agora se diz. Durante os confinamentos, como escola 

de acolhimento, superou-se, reinventando-se com o 

que tinha e não faltou a nenhum aluno do concelho da 

Covilhã. Simultaneamente, teve também de dar res-

posta às necessidades dos seus alunos que continua-

ram a sua aprendizagem online, o que exigiu uma mo-

bilização intensa e dedicada de todos: direção, profes-

sores, alunos, encarregados de educação e assisten-

tes operacionais. Não podemos esquecer que os nos-

sos alunos são crianças cuja autonomia ainda não 

existe ou está em construção. Todos estiveram à altu-

ra. Superaram-se!  

   Como mostramos neste Boletim, durante janeiro e 

fevereiro, a escola continuou a bulir. De outra forma. A 

necessária. Mudou tudo, não mudando nada. As aulas 

continuaram, os projetos não morreram, prestou-se 

atenção ao que se passava com os nossos alunos e 

encontraram-se as respostas possíveis para que nin-

guém ficasse para trás. Ninguém ficou. Mas não foi a 

mesma coisa. Não poderia ser. Não estávamos cá, no 

espaço físico da escola! E isso faz toda a diferença. 

    Com tantos meses de aulas de E@ D, percebeu-se 

o que os professores já sabiam. A distância não ajuda 

a aprendizagem nem o conhecimento. Estes nascem e 

crescem num dia a dia de rotinas, de proximidade físi-

ca, em direto, sem um ecrã que ludibria o conhecimen-

to e cria a ilusão de que está tudo dito e que tudo está 

feito. Ilusão de que não é preciso saber nada, porque 

está tudo à distância de um clique! Um marasmo de 

desimaginação que serve para a exceção, não para a 

norma. 

   O deslumbramento tecnológico apregoado como sal-

vífico foi perdendo chama e, agora, professores, alunos 

e EE, tragados por um cansaço digital que lhes tira a 

realidade boa dos dias ao ar livre, querem mais é voltar 

ao espaço físico da escola onde encontram o ambiente 

ideal de aprendizagem e o convívio social que faz cres-

cer e aprender.  

   Não podemos negar o espírito do tempo e esquecer 

a importância dos avanços tecnológicos nas salas de 

aula de hoje, mas temos de vê-los como aquilo que                   

são: uma ferramenta, um acessório para aprendiza-

gem, não a sua alma.  Nestes dias, ficou claro que há 

coisas de que não podemos abdicar e que a escola do 

século XXI só será de sucesso se encontrarmos o 

equilíbrio entre a experiência e a inovação tecnológica, 

porque o que todos nós queremos é que as crianças e 

jovens aprendam e que aprendam com imaginação. 

   Por aqui, acreditamos que conseguimos dar o salto 

que nos permitiu, que continua a permitir, atravessar 

esta época que nos tem posto à prova como nunca 

antes. Quando tudo isto se diluir no corrupio dos dias, 

teremos uma escola melhor, pois saberemos 

(esperamos!) o que vale a experiência, o convívio soci-

al, as ferramentas digitais dentro da sala de aula. Sem 

desconsideração de nenhuma delas, mas todas no de-

vido lugar. 

   Atrás do muro, há uma escola melhor porque, tal co-

mo Michael Jordan, aprendemos mais e superamo-nos 

com a travessia. E, sim, a tecnologia tem o seu lugar! 

Q.B. 

 

A equipa do Boletim 

 

Atrás do muro, há uma escola 

melhor porque, tal como 

Michael Jordan, aprendemos 

mais e superamo-nos com  a 

travessia. E, sim, a tecnologia 

tem o seu lugar! Q.B. 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã     - 275 320 060       executivopero@gmail.com  

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com


    Janeiro, o primeiro mês do ano, tem uma origem divina: um deus da anti-
guidade romana serviu de inspiração para este mês, por ser um mediador en-
tre tempos diferentes. É um dos sete meses com trinta e um dias. Janeiro vem 
de Jano, antigo deus romano protetor das entradas e saídas, dos inícios 
e dos fins. Com um rosto voltado para a frente e outro para 
trás, Jano olha para o futuro ao mesmo tempo que vê o passado.  
               Janeiro  Clica aqui!   

(Fonte:Ensina (rtp.pt) ) 
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     A Biblioteca Escolar, por estes dias, adaptou-se à nuvem a que fomos sujeitos por razões indiscutíveis de força 

maior. Estivemos por cá, no espaço físico, para os que cá estavam e para os que estavam lá em casa. E, porque  a 

vontade dos tempos assim o exige, aproveitámos para dar o salto e melhorar a nossa presença online,  renovando 

e dinamizando o  blogue Tantos Livros. A nossa prioridade foi responder às necessidades dos professores, alunos 

e encarregados de educação, mas continuámos a trabalhar (de outra maneira) nos projetos e atividades em que 

estamos envolvidos: 

   Passo a Passo...Escrevemos Para Saber;  

    Miúdos a Votos;  

    Concurso Nacional de Leitura; 

    Parlamento dos Jovens;  

    Semana da Leitura  (reagendada para abril) 

     Convidamos todos a descobrirem, nas próximas páginas, o trabalho incansável dos nossos alunos e professo-

res durante os meses de janeiro e fevereiro. Vale mesmo a pena ver e ler! 

       Da nossa parte, agradecemos  a todos a colaboração, porque sem eles a Biblioteca é apenas um repositório 

de livros sem vida! Contamos convosco. Contamos com todos! Bem-hajam! 

        No dia 8 de março aconteceu  a Fase Municipal do 
Concurso Nacional de Leitura organizada pela Biblioteca 
Municipal da Covilhã, em parceria com a Rede Concelhia de 
Bibliotecas. Os nossos alunos, eleitos nas provas online da 
Fase Escolar, em fevereiro, participaram nessa sessão que, 
apesar de diferente, foi cheia de emoção. Como sempre, cele-
brou-se a LEITURA que, mais do que nunca, se impõe como 
uma das melhores formas de LER o MUNDO.   
   O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã tem dois alu-
nos na Fase Intermunicipal. Sabemos que estamos muito bem 
representados e que podemos contar com a sua capacidade 
leitora, imaginação e empenho! No dia 23 e 26 de abril estare-
mos cá a torcer por eles!! 
 

  Os concorrentes selecionados da nossa escola foram… 

Afonso Marques (1ºciclo) e  Maria João Marques (2ºciclo)  

   Deixamos um agradecimento especial a todos os concorrentes do nosso  
Agrupamento. Todos eles se empenharam e fizeram-nos brilhar!  
Carolina Raposo -EB do Rodrigo, Lara Aguiar - EB do Refúgio, Laura Madaleno - EB de Santo Antó-
nio, Leonor Santos - EB da Boidobra, Mandy Silva Serrano - EB Maria Amália Vasconcelos, Maria 
Francisca Gomes - EB Pêro da Covilhã  e Miriam Romano - 6º2 - EB Pêro da Covilhã. 

 
Clica aqui e ouve as Provas Orais de alguns destes alunos, que já disponibilizámos no  
blogue!! São ótimas SUGESTÕES de LEITURA! 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA’21 

https://ensina.rtp.pt/artigo/janeiro-inspirado-pelo-deus-jano/
https://ensina.rtp.pt/
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/03/sugestao-de-leituras-concurso-nacional.html


   Fevereiro,  segundo mês do ano recebeu o nome de uma celebração prati-
cada na antiguidade romana. tem vinte e oito dias, mas nos anos bissextos 
tem vinte e nove dias. Fevereiro vem de “Fébrua”, ritual romano de expiação 
e purificação. Para festejar o início da primavera, os deuses do panteão eram 
homenageados com oferendas e sacrifícios. Purificava-se as almas para tra-
zer paz e boas colheitas.   

      Fevereiro Clica aqui!                                           (Fonte:Ensina (rtp.pt) ) 
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   Clica nos emojis para saberes/descobrires mais sobre algumas efemérides assinaladas 

pela  Biblioteca no  blogue “Tantos Livros”. 

 

  Para comemorar o Carnaval, a Biblioteca Escolar promoveu no seu 

blogue, “Tantos Livros”,  o Concurso “O Livro Escondido”, conforme 

consta no cartaz apresentado ao lado. 

  Foram quatro os livros que os participantes nesta atividade tiveram de 

descobrir, mas só dois conseguiram acertar em todas as informações 

que eram solicitadas. Clica na imagem e fica a par de todos os porme-

nores sobre “O Livro Escondido”!   

       Queres ser um CIBERNAUTA DA PÊRO?  
 

  Então, participa neste novo desafio da Biblioteca Escolar!!  
  Só tens de pesquisar na Web para encontrar a resposta às 4 
ou 5  perguntas  que mensal e aleatoriamente  serão publica-
das no blogue da Biblioteca “Tantos Livros” e no sítio do Agru-
pamento 
            http://tantoslivros.blogspot.com/ 

            Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã (aeperocovilha.net)  
 

Fica atento e PARTICIPA!!  
Há  PRÉMIOS para os vencedores!! 

                   Clica aqui para consultares o regulamento!  
 

NOVO DESAFIO DA BIBLIOTECA A PARTIR DE ABRIL !! Fica  atento!! 

 Dia Internacional do obrigado     

         Dia Internacional da Educação       

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto  

   Carnaval  

Dia Mundial da Internet Segura   

 

EFEMÉRIDES que não esquecemos! 

https://ensina.rtp.pt/artigo/fevereiro-o-mes-da-expiacao/
https://ensina.rtp.pt/
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/02/o-livro-escondido-resultados.html
http://http/tantoslivros.blogspot.com/
https://www.aeperocovilha.net/
https://www.aeperocovilha.net/
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/03/regulamento-do-desafio-cibernautas-da.html
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/01/dia-internacional-do-obrigado.html
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/01/24-de-janeiro-2021-dia-internacional-da.html
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/01/27-de-janeiro-dia-internacional-em.html
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/02/o-carnaval-dos-animais.html
http://tantoslivros.blogspot.com/2021/02/hoje-e-dia-da-internet-segura.html
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 O projeto Passo a Passo… Escrevemos para saber continua a rolar. Desta vez parti-

lhamos os trabalhos dos alunos do 5º2 e 5º3 a História e Geografia de Portugal e do 6º 2 

a Português. A não perder!  

Descobre tudinho  

no livro digital! 

Em abril não podes perder 

Ler Sempre. Ler EM QUALQUER LUGAR. 

ESTES SÃO OS LIVROS QUE 
QUEREM SER OS + FIXES  

DA NOSSA ESCOLA 

https://read.bookcreator.com/uZYUnpGrBJZswq2HiHT0JkgSSU33/goEuUQ5sQE-8D3oiAjEfPQ


Projeto «Ponto Pêro» 6 

 ´ O .Pêro, em articulação com a Biblioteca Escolar,  promoveu a atividade “Ponto de Afetos”, 

com  a  temática da Amizade e dos Afetos,  que foi ilustrada e debatida com recurso a  excer-

tos da eterna e mágica  história do Principezinho, de Saint-Exupéry. Essas passagens pro-

curaram  retratar a essência do livro, mostrar  que o “essencial é invisível aos olhos”… 

   Aqui, com os alunos do .Pêro, o Principezinho descobriu que afinal não está sozinho… nós 

por cá também temos muitos príncipes e princesas que sabem ver as estrelas com o coração 

e que mantêm bem viva a capacidade de sonhar!  

   Gostas de adivinhas?  

  Põe-te à prova com o .Pêro!  Vê o vídeo com a 

recolha  que os membros desta equipa fizeram e 

tenta encontrar a resposta das adivinhas sobre 

animais!   

 Adivinhas ou não??  Clica  na imagem!!  

https://drive.google.com/file/d/1zFC4yERf8r-VandmEdMq-D5sAE5Rjv8r/view?usp=sharing


JI/EB A Lã e a Neve 7 

 

Festejámos o Dia de 

Reis 

 

É inverno…. 

Aguardando a primavera, fizemos flores com forminhas     

de papel. 

Fizemos  

experiências 

Pintura com técnica de 

sopro. 

 

Carnaval 
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Eco - Escolas 

Hasteámos a Bandeira, cantámos o hino e renovámos o compromisso de melhorar o nosso desempenho. 

Dia dos 

Afetos 

Carnaval 

Este ano não há desfile, 

Estamos todos confinados. 

Só nos vemos no computador. 

Eco – Escolas 

No dia 14 de fevereiro, inspira-

dos nos lenços dos namorados, 

participámos no desafio: “No dia 

dos namorados, declara-te ao 

Planeta”. 

Oh minha terra amada, 
Tu que criaste isto tudo! 
Oh minha terra amada, 
Tu és o meu mundo! 



JI da Boidobra 9 

“Educar não é 

Cortar asas, 

mas sim orientar 

O voo”. 

Aisha Linda 
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Dia de Reis Trabalhos de História Banda Desenhada 

Carnaval 



EB do Ferro 11 

 

Dia da 

 Proteção 

Civil 



JI de Peraboa 12 

Em janeiro e fevereiro 

aconteceu... 



EB D. Maria Amália Vasconcelos (Peraboa) 13 

...mesmo sem desfile, ainda tivemos 

alento para brincar ao Carnaval! 

Começamos o ano com um lanche partilhado para 

comemorar o Dia de Reis, não fizemos desfile mas 

divertimo-nos dentro da escola…. 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ– 4º ANOS 

Iniciamos o ano de 2021, cheios de projetos e com vontade de fazer História…Mas afi-

nal, a história foi outra e, no dia 21 de janeiro, tivemos de voltar para casa... 

Depois de duas semanas sem aulas, regressamos ao E@D…Que seca! O que ajudou é 

que estava a aproximar-se o dia 14 de fevereiro, Dia dos Afetos, e fomos muito criativos 

na área das Expressões, a expressar o amor que sentimos. Somos mesmo artistas! 

Apesar de não haver desfile de Carnaval, nem festividades, fizemos de tudo para nos 

divertirmos com umas máscaras geométricas e muitas brincadeiras!  
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Mais uma vez, recebemos um prémio do Plano Nacional de Leitura pelo 

desenvolvimento do projeto  “Leituras em Vai e Vem”. Recebemos mais 

250  euros em livros  para  a nossa Biblioteca.                                            

 

 

 

       O que gostarias de dizer ou prometer Ao planeta Terra  no dia de São VALENTIM. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Projeto Leituras em Vai e Vem  
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Tão longe ….. ficou perto! 

 

 

 

Estes livros deram-nos  

muita sabedoria  e alegria! 

O jardim 
em nossas 
    casas 
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          Na Escola do Refúgio não houve desfile, mas festejou-se o Carnaval. 

VIRTUALMENTE CLARO !!! 

 

Dia dos afetos...  DESAFIO ECO ESCOLAS 

Declara-te ao Planeta! 

   DIA   SÃO  
 VALENTIM 
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    Neste período, a turma RE3B, em Assembleia de Turma, decidiu pesquisar e aprofundar 

conhecimentos sobre os Refugiados e os problemas que enfrentam. 

    Também assistimos a uma palestra “Refugiados e os Direitos Humanos”, feita pela Maria-

na Santos, embaixadora de Portugal "Europeus pela Humanidade" e fundadora da organiza-

ção não governamental "Humanity On the Move" para percebermos em que condições vivem 

os refugiados nestes campos. 

   Apesar de confinados, os alunos da RE1 continuam a trabalhar no projeto da 

UBBU – academia de código júnior. Todos os alunos estão a fazer o projeto do 

seu robot. Iniciaram em papel. Aqui ficam alguns uns exemplos! 

                                          As condições de um campo de refugiados. 

 A Mariana contou-nos a sua experiência, numa missão de voluntariado, ao campo de Mória, situ-

ado na ilha de Lesbos, na Grécia. 

 A maior parte dos refugiados vinham da Síria e do Médio Oriente. 

O campo não tinha condições de higiene e a água era escassa. 

 As pessoas viviam em tendas de paus e plástico, não tinham eletrodomésticos nem roupa apro-

priada. Grande parte das crianças que não tinham sapatos, usavam apenas um cartão nos pés. 

Também não tinham brinquedos, mas faziam-nos com o lixo que lá encontravam pois havia muita 

poluição! 

As pessoas não tinham emprego, mas conseguiam ganhar algum dinheiro fazendo comércio de 

comida. O maior sonho dos refugiados é serem aceites num país. 

André Tomás RE3B 



JI do Rodrigo 19 

    EM JANEIRO E FEVEREIRO ACONTECEU … no Jardim de Infância do Rodrigo. 

 

 

   Clica na  imagem 

e vê o vídeo!  

   Clica na  

imagem e 

vê o vídeo!  

https://drive.google.com/file/d/1cthMcKIbUAhDBNaXbIUpXcsqaQuEWEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pxmTv8JqIgHa-L3HOofidbki_aamLPVe/view?usp=sharing
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Começámos o 2º período com uma pequena festa de despedida à nossa Assistente 

Operacional. A Dª Lourdes chegou à sua reforma e nós não quisemos deixar de lhe 

agradecer todo o carinho e empenho que sempre dedicou a esta escola. 

EM JANEIRO ACONTECEU NA NOSSA  ESCOLA 

E, como o inverno já chegou, aqui ficam os  trabalhos ecológicos, de recorte, pintura e colagem 

dos alunos da nossa escola. 



EB do Rodrigo 21 

Mesmo em confinamento, os meninos da Escola do Rodrigo não deixaram de trabalhar e de se 

divertirem, por isso aqui ficam algumas das atividades realizadas nas aulas de E@D durante o 

mês de fevereiro. 

Lindas atividades com corações. 
É Carnaval, vamos lá brincar... 

Depois de lerem o livro: " A Sara tem um 

grande coração" e, como o seu autor Peter 

Carnavas vive na Austrália, os alunos do 1º 

ano foram fazer uma pesquisa e a Mª Clara 

fez este trabalho.  

Pequenos monstros realizados nas 

aulas de expressões no âmbito de 

um trabalho sobre as emoções 
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EM JANEIRO ESTEVE MUITO 

FRIO… 

A ÁGUA 

Congelou com 
o Frio  

e 
descongelou 

com o CALOR,  
das nossas 

mãos... 

E com todas as nossas mãos,  

criámos um Boneco de Neve! 

OS BONECOS DE NEVE  
do nosso confinamento... 

OS FLOCOS DE NEVE…. 
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PROJETO DAC 
~Símbolos de Natal ~ 

Turma SA3 

Reis por um dia! 

No dia 6 de janeiro  

comemorámos o Dia de Reis. 

SA1 

SA1 

No âmbito da área de Estudo do Meio, em baixo, apresentamos trabalhos sobre as  

Serras de Portugal,  realizados pela turma SA4! 
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Carnaval diferente! 

Desafio lançado aos alunos: fazer uma 

máscara com material reciclado. 



JI/EB de São Silvestre 25 

Apresenta-

Pré-escolar / Turma SS2 

Turma SS4 / Turma 

O ANO COMEÇOU E REVELOU MAIS TALENTOS!...  
AS SALAS ENCHERAM-SE DE ALEGRIA E MUITA MELODIA!…  

Os Reis também quiseram participar  

E S. Silvestre visitar! 

Coroas e mais coroas... 

Imbuídos no espírito do AMOR e dos afetos, os meninos 

da Pré construíram Árvores dos Afetos e os alunos do 2º 

ano fizeram lindos postais! 

O Inverno chegou e deu uma trabalheira!!!   
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Apr

Pré-escolar / Turma SS2 

Turma SS4 / Turma 

E O TRABALHO CONTINUOU… AGORA COM BONECOS DE NEVE ... 

Mesmo em confinamento celebrámos o Carnaval! Demos cor ao momento!...  

Nas expressões trabalhámos as emoções! 
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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. 

  

       Quem diremos nós que viva 

       Na folhinha de loureiro? 

       Viva o dono desta casa, 

       Um honrado cavalheiro. 

 

       Quem diremos nós que viva  

       Na casquinha da cebola? 

       Viva a dona desta casa, 

 

      Quem diremos nós que viva 

      No pelo do cobertor? 

      Viva o rapaz desta casa 

      Que anda a estudar p’ra doutor. 

 

      Ó senhores desta casa 

      Sentadinhos à lareira, 

      Chegai-vos aqui à porta, 

      Não esqueceis a carteira. 

 

      Vimos cantar as Janeiras, 

      Boas festas desejar; 

      Que sejam muito felizes 

      No ano que vai a entrar. 

Quadras recolhidas pelos alunos do 5º6 
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CIDADANIA E Desenvolvimento 

        No âmbito desta disciplina, os alunos da turma 5 do 5º ano, para além dos 

debates sobre  os temas propostos, fizeram desenhos e escreveram pequenas 

frases sobre  

                                          “OS DIREITOS DAS CRIANÇAS” 

Declaração (resumida) dos Direitos das Crianças 

 

 1.º - Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 

 2.º - Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 

 3.º - Direito a um nome e a uma nacionalidade. 

 4.º - Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. 

 5.º - Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. 

 6.º - Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

 7.º - Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. 

 8.º - Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes. 

 9.º - Direito a ser protegido contra o abandono e à exploração no trabalho. 

 10.º - Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça  

          entre os povos. 
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 Os alunos do 6º5 e 6º6 realizaram uma 

pequena exposição de trabalhos, no âmbito 

do estudo do conteúdo vocabular “clothes, 

footwear and accessories”, que se encontra 

exposto nas respetivas salas.  

 

                                         Ana Paula Silva  
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Celebrar a LEITURA! 

Pelo segundo ano consecutivo, o Departamento de Línguas e Estudos Sociais do 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã decidiu assinalar o Dia Mundial da Leitura em 

Voz Alta, que se comemora, anualmente, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro. 

Este ano, devido à suspensão das atividades letivas presenciais, em virtude da 

pandemia, as atividades encontram-se adiadas sine die. 

No entanto, partilhamos, com toda a comunidade escolar, o cartaz elaborado para o 

efeito, dando a conhecer todos os que, amavelmente, se disponibilizaram a “celebrar” a 

Leitura connosco. 

E porque LER FAZ BEM, aguardamos, pelo regresso à escola para retomarmos as 

atividades que deixamos em “Pausa”. 

Numa altura em que, repetidamente, nos pedem “FIQUE EM CASA!” e muitas pes-

soas se veem confinadas a um quarto, LER… pode ser mesmo O MELHOR REMÉDIO! 

As professoras de Português 

Ana Paula Silva 
Isabel Cristina Teófilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

1 a 5 fevereiro  

 Dra. Regina Gouveia (Vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Covilhã) 

 Cristina Caetano e Sandra Mendes (Técnicas da Biblioteca Municipal da Covilhã) 

 Teresa Duarte Reis (Escritora e antiga professora da E.B. Pêro da Covilhã) 

 Sílvia Ferreira (Atriz – Quarta Parede e mediadora de leitura) 

 Adriana Pais (Atriz – ASTA-TEATRO e OUTRAS ARTES) 

 Alunos de 5.º e 6.º anos da E. B. Pêro da Covilhã 

  Rodolfo Castro (Contador de histórias e escritor) 

Dra. Filipa Lã (Senior researcher / Vocal coach / Voice teacher) 

Sílvia Pinto Ferreira (Atriz – Quarta Parede – Associação de Artes Performativas da Covilhã) 

 

 

Boas leituras! 

    https://youtu.be/IO2cLpNHCb4  

https://youtu.be/IO2cLpNHCb4
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O Departamento de  Línguas e Estudos Sociais continua a 

promover e a celebrar  a Leitura através da atividade do PAA 

“Ler ALTAmente”. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro foram assinaladas 

duas datas: 

 

* Dia Internacional do Obrigado — com a divulgação da obra 

“Obrigado a todos” de Isabel Martins (texto) e Bernardo Car-

valho (ilustrações). 

Numa altura em que damos tanta importância ao pouco que 

nos falta, esta obra  lembra-nos que, em vez disso, devemos 

agradecer tudo o que temos. 

A leitura foi feita pelos alunos do 6.º07 e do 6.º08. 

 

* Dia de S. Valentim  - 14 de fevereiro—com a partilha da 

obra  “O Sapo Apaixonado” de Max Vethuijs. 

Esta é uma história simples e divertida sobre o amor, a ami-

zade e o respeito pela diferença. 

Clica  nas imagens e descobre estes dois trabalhos! 

https://drive.google.com/file/d/1aDvMtmUSdpaozbEsCUGNBbzl15_TD2rB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POYIEkknoUdoUTIuWv0l9WgqxK4PZENV/view?usp=sharing
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CLUBE DE LEITURA—6.º7     “LER É VIVER SONHOS!” 

Leituras em Família 

LER FAZ BEM e isso é um facto indiscutível! 

Mas quando a leitura é feita em família, esta ativi-

dade torna-se ainda mais prazerosa, pois proporci-

ona momentos de pura diversão, ao mesmo tempo 

que estreita e consolida o vínculo afetivo entre 

pais e filhos, avós e netos… 

Aqui ficam algumas leituras em família da turma 

6.º07 e, como podem constatar na publicação, a 

Margarida divertiu-se bastante! 

Clica nas imagens ! 

Professora Isabel Teófilo 

 

O amor celebra-se todos os anos e  

este ano não foi exceção!  

Aqui fica o trabalho das turmas  

6.º7, 6.º8 e 6.º9.  

 

Margarida Falorca 

Leonor Amaro 

Mª Inês Duarte 

Laura Ramos 

https://drive.google.com/file/d/1XIXYRhB3jhlykp7XkOe6ADcEsoPQQ0HA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xo-yp7HrlOlX3qX86PFucF_B2CuQfuQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DszMK8oXijNnc73SB8Euo2OKKd2EwqXG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pqKbb0GUVV2NBpEVNQQnN7KOb9r2RXdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dLYQobJyV8JydnPa_8Rbn3MkDsw-I1EI/view?usp=sharing
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“COVID-19 / O VÍRUS TROCADO POR MIÚDOS”  - 6.º08 

No dia 8 de janeiro, a E.B. Pêro da Covilhã recebeu a 

visita da Enfermeira Paula Brito, responsável pelo  

controlo da infeção hospitalar do CHCB. 

O convite foi-lhe endereçado pela diretora de turma do 

6.º 08, no âmbito do tema do DAC (Domínio de Auto-

nomia Curricular)  dessa mesma turma  - “Covid-19 / O 

vírus trocado por miúdos”. 

Neste workshop, para além da turma envolvida no projeto, participou também a turma Pêro 4, que 

iniciou a sessão apresentando à enfermeira e aos colegas do 6.º ano a canção “Aqui, Corona Não!” 

Os alunos da turma 6.º8 divulgaram alguns dos trabalhos já elaborados nas diferentes disciplinas e 

prepararam uma solução de álcool gel com álcool, gel de aloé vera e gotas de óleo essencial. 

A sessão foi muito interativa, pois os alunos tiveram oportunidade de colocar questões / dúvidas, às 

quais a enfermeira respondeu de uma forma muito simples e acessível. 

Sites sugeridos pela técnica: 
 
www.coronakids.pt 
www.e-bug-eu 
                       A professora Isabel Cristina B. Teófilo 
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TEXTOS DE OPINIÃO 

 A importância da leitura 

 

     Hoje em dia, todas as notícias são sobre o Covid e outros assuntos do género… Mas e as notícias 

sobre leitura? Nenhuma… As pessoas esquecem-se que se não soubéssemos ler, o mundo deixava de 

ter sentido.  

     A leitura permite-nos ampliar os nossos conhecimentos, pois to-

dos os textos têm informações úteis e também melhora diferentes 

capacidades, como o vocabulário, etc. Desenvolve a nossa criativida-

de porque ao lermos ficamos com mais abertura para certos assuntos e através disso, melhoramos a 

nossa imaginação. A leitura é uma boa forma de entretenimento, pois ajuda a relaxar e ler é sempre me-

lhor do que ficar a jogar ou a ver vídeos na internet o dia todo, o que não desenvolve a nossa mente e 

faz mal à visão.  

     Com isto, espero ter incentivado mais pessoas a ler, nem que seja só uma página de um livro antes 

de dormir, já será bom! 

     Raquel Brás, n.º 16, 6.º4 

  A leitura  

      A leitura é viajar pelas palavras. Não percebo quem diz que a leitura é apenas uma boca a mexer: 

para mim, a leitura faz-nos crescer.  

   Acho que todos devemos ler, pelo menos um livro ou dois por mês, porque a leitura é fundamental. Va-

le mais pararmos um pouco com a tecnologia e lermos um capítulo ou dois do nosso livro favorito. Já 

viram o bem que nos faz? Enriquece o nosso vocabulário, por exemplo. Eu 

já li metade dos livros da coleção: “As gémeas no colégio de St. Clara” e ne-

les havia palavras que eu não entendia, então perguntei à minha mãe o que 

significavam e o meu vocabulário enriqueceu. E já viram que nos traz conhe-

cimentos sobre assuntos desconhecidos, como por exemplo: se lermos li-

vros de história e ciências ficamos a saber coisas novas sobre o mundo.  

   Então vamos todos ler e navegar pelas longas e belas frases do livro!  

                                       Lara Bizarro, n.º 10, 6.º 3 

A importância da leitura  

    O assunto sobre o qual eu vou falar é acerca da importância da leitura na nossa vida e no nosso de-

senvolvimento.  

     A leitura é muito importante na nossa aprendizagem, no nosso crescimento e até mesmo para desen-

volver temas de conversa com outras pessoas. Dá-nos sabedoria de forma a fazermos apresentações 

importantes, a conseguirmos certos empregos e a darmos melhor a nossa opinião, ou seja, a expressar-

mo-nos melhor.  

     A leitura é importante também para desenvolvermos a nossa imaginação e enriquecermos o nosso 

vocabulário, para conhecermos novas histórias, novos mundos e também 

é uma ótima fonte de entretenimento, porque quando estamos aborrecidos 

ou sem nada para fazer, o livro é ótimo para nos divertir e até mesmo dis-

trair.   

 É por isso que eu acho que devemos deixar um pouco os telemóveis e 

aproveitar mais o tempo que temos para ler e dar asas à imaginação.  

 Leiam mais e divirtam-se!!!  

     Camilla Soares, n.º 3, 6.º 4  
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      Macaco e o papagaio  

     Estava eu na escola quando recebemos um convite para irmos a uma associação protetora de ani-

mais, escolhermos um animal e passarmos um dia com ele. Depois, quem contasse  a me-

lhor aventura vivida com esse animal, ganharia dois mil euros para doar à instituição e, ain-

da melhor, podia ficar com o animal ou dá-lo a alguém.  

     Como eu adoro animais e queria ajudá-los, queria ter a melhor história para contar, por 

isso, pensei em escolher um animal esperto e brincalhão. Então escolhi logo dois: o macaco 

e o papagaio. Disse para a minha melhor amiga:  

      - O macaco e o papagaio não são os meus animais preferidos, mas como pretendo ter 

uma aventura bem divertida para contar, escolhi estes dois animais. O que achas?  

     - Acho que escolheste bem, mas agora tu é que tens de fazer com que este dia seja fantástico para 

ganhares o concurso – respondeu ela. 

     Bem, o meu dia foi atribulado, mas consegui viver um dia bem divertido. No dia seguinte, na escola, 

resumi o meu dia contando os diálogos entre os dois animais e chamei à minha aventura: ”Papagaio fala! 

Fala papagaio!“  

     O papagaio aborrecia o macaco, dizendo:  

     - Ah, ah, ah, macaco à sombra da bananeira! 

     - Ei, vê lá como falas de mim! E tu, Papagaio desmaiado …! – respondia o macaco.  

    Os insultos continuavam:  

     - E tu, macaco coçadeiro!  

     - E tu, papagaio raio!  

     - Olha, vou-te cantar uma música. Vê lá se consegues fazer igual:  “Macaco à sombra da bananeira, dá

-lhe coçadeira, todos os dias come banana que até fica abananado… Lá, lá… “  

     - Consigo, pois: “Papagaio à sombra de um raio, parece desmaiado e até parece que está tudo ensaia-

do!” 

     - Ok , ok! Vamos parar por aqui, macaco abananado. – continuava o papagaio.  

     - Está bem, papagaio raio! – parecia concordar o macaco.  

     - Ok, macaco à sombra da bananeira…!  

    Discutiram o dia todo, todo, todo, mas que foi engraçado… foi. A minha história não ganhou o 1º pré-

mio, mas disseram que tinha ficado em 2º lugar,  por isso ganhei 500 euros que doei à associação e ainda 

fiquei com o papagaio. Foi assim o meu dia inesquecível. 

Carolina Gomes, n.º 5, 6.º 3 

                              A origem do Homem-Aranha 

      Um dia, acordei tarde e tive de ir a correr para o autocarro para não chegar atrasado à escola. 

       Depois das aulas, quando cheguei a casa, a minha aranha de estimação tinha saído da caixa onde estava e 

mordeu-me, mas não doeu muito.  

      No dia seguinte, estava outra vez atrasado: fui a correr atrás do autocarro e, quan-

do bati nele, o papel publicitário que estava colado no autocarro ficou preso na minha 

mão. Achei estranho, por isso tentei fazer a mesma coisa, mas numa parede e conse-

gui ficar colado nela; então fui a pular de prédio em prédio até à escola. Na hora de 

almoço, quando estava de saída do refeitório, utilizei os meus novos super poderes e 

lancei uns fios que se prenderam num tabuleiro. Mais tarde, quando cheguei a casa, a 

minha aranha tinha escrito com teias “Desculpa“.  

      Mais tarde, com o meu Tio Ben fomos á mercearia. Ele ficou no carro e, quando voltei, ele estava a ser assalta-

do e o assaltante alvejou-o. Antes de morrer, ele disse-me: 

      - Com grande poder, vêm grandes responsabilidades. 

Chorei, chorei e chorei. Então, para que mais ninguém sofresse como eu, eu e a minha aranha íamo-nos tornar no 

“Gangue aranha”. Fiz um fato para mim e construí um robô para ela. 

       E assim tornei-me no Homem-Aranha. 

       Rodrigo Francisco, n.º 17, 6.º 3 



Pequenos GRANDES Escritores 36 

Apesar do E@D, as turmas do 5º 2 e do 5º 3 continuaram a desenvolver na Oficina de Escrita, 

a “FÁBRICA DE HISTÓRIAS”, o projeto da Biblioteca Escolar “Passo a Passo...Escrevemos para Sa-

ber” ligado ao DAC… e até começaram um novo, “O FEITIÇO DAS PALAVRAS”, onde alunos e famili-

ares escrevem juntos (quando as duas turmas concluírem as suas histórias, fica prometido, faremos a 

sua divulgação!!!), mas por agora, aqui ficam alguns dos trabalhos (descrições, narrativas, acrósticos, 

palavras cruzadas e poemas),  nos quais os alunos deram asas à sua imaginação e criatividade, du-

rante este período de confinamento.  

Professora Lurdes Soares 

 Clica na imagem e descobre 

as histórias que o João, a Maria 

Beatriz, a Núria, a Ema, a Camil-

la e a Maria Fiadeiro escreveram!  

São mesmo histórias de outro 

mundo! 

O jardim 
 
   Era uma vez um jardim maravilhoso…  
   À entrada havia um pinheiro alto e verde 
como a relva, uma zona cheia de rosas ver-
melhas como o fogo, camélias e margaridas 
brancas como a neve. As flores eram colori-
das como o arco-íris, perfumadas e delica-
das.  
    O pomar era grande como uma floresta, 
organizado e cheiroso.  
    Também tínhamos uma ponte que atra-
vessava um lago cristalino com peixinhos 
coloridos e brilhantes parecidos a diaman-
tes. Quando se atravessava a ponte, existia 
uma casa na árvore, grande como um ele-
fante, arrumadinha e relaxante, havia ban-
cos brilhantes como as estrelas e um cami-
nho largo.  
    Era um lugar onde se podia relaxar e que 
trazia paz e harmonia, um bom sítio para 
tomar um chá e ler um livro. 

Camila Proença, 5º 3. 

Era uma vez um jardim maravilhoso … 

     Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio 

de lindas flores e grandes árvores. 

     À entrada, avistavam-se muitas árvores 

muito verdes e bonitas e flores tão lindas co-

mo diamantes! Em seguida víamos um pe-

queno lago repleto de minúsculos peixes. À 

direita, encontrávamos alguns bancos de jar-

dim onde todos se sentavam para contemplar 

a paisagem. Mais à frente, surgia uma bela 

mata que apresentava uma vegetação luxuri-

ante que convidava a belas caminhadas. À 

esquerda, observávamos uma pequena zona 

de merenda onde à sombra de alguns pinhei-

ros se podiam realizar pequenas refeições. 

     Este jardim transmitia paz e serenidade, 

sobretudo para quem vivia em grandes cida-

des.   

Maria Beatriz Monteiro, 5.º 2 

Porque com as palavras também se vê, aqui ficam algumas DESCRIÇÕES escritas pelos alunos do 5º2 e 

5º3. Temos jardins de cortar a respiração! 

https://read.bookcreator.com/uZYUnpGrBJZswq2HiHT0JkgSSU33/NiUfiTNNTd-d9DLv72KI4g
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O jardim dos sonhos 
 

   Era um jardim maravilhoso, bonito, elegan-

te e com cores delicadas como uma pena. 

    À entrada, havia um muro feito de pedra 

com um arco para entrarmos. Em seguida, 

víamos uma fonte toda decorada com joias 

e conchas brilhantes como estrelas numa 

noite de luar. A rodear a fonte tínhamos gli-

cínias violetas e margaridas brancas. À di-

reita encontrávamos cerejeiras e carvalhos 

perfumados com cheiro de roupa acabada 

de lavar e de lírios coloridos. Mais à frente 

desenhava-se um pequeno lago com vista 

para o mar com nenúfares e peixes, a água 

era pura e brilhava como um fruto acabado 

de colher. À esquerda observávamos uma 

pequena caverna bem iluminada com velas 

tão brilhantes como o sol. No meio desta, 

havia uma mesa de madeira com bancos de 

pedra, decorada com margaridas brancas. 

     O jardim era maravilhoso, quando está-

vamos lá, sentíamo-nos mais puros e bon-

dosos, encantados com a beleza do lugar. 

 Margarida Inácio, 5º2 

O JARDIM 

     Era uma vez um jardim maravilhoso e 
muito espaçoso, onde havia muitas árvores 
e uma imensidão de flores de todas as co-
res. 

     À entrada erguia-se uma grande estátua 
do grande guerreiro Elias, coberta por um 
grande plátano, frondoso e imponente.  

     Em seguida via-se um campo que nos 
oferecia um incrível arco-íris de flores com 
perfumes maravilhosos.  

     À direita encontrava-se um enorme lago 
com peixes, azul como o céu. A ponte de 
pedra atravessava o lago de um lado ao 
outro. No meio desta, podíamos ver os pei-
xes vermelhos a brincar com os nenúfares. 
Aquilo era uma algazarra que durava todo o 
dia!  

     Mais à frente, surgia uma caverna que 
parecia abrigar alguém. Os ruídos que vi-
nham do seu interior eram incríveis! Quem 
é que moraria nesta estranha habitação? 

     O jardim despertava a quem o visitava 
uma calma, uma tranquilidade que lhe dava 
vontade de viver lá para sempre!                                                          

                               Pedro Dinis, 5º3 

Jardim Maravilhoso 
 

 Era uma vez um jardim maravilhoso, 
cheio de cor e muito perfumado. 
 À entrada existiam orquídeas brancas 
e lilases e, logo de seguida, víamos um 
grande lago com água serena e coberta de 
nenúfares. À direita, encontrávamos uma 
gruta misteriosa com nascentes termais de 
água quente! Mais à frente, surgia um pe-
queno pomar de laranjeiras perfumado com 
bancos de azulejo para usufruir desta linda 
paisagem. Por fim, à esquerda, observáva-
mos um pequeno caminho estreito, delimi-
tado nas laterais por lindos plátanos. 
 Neste recanto, calmo e sereno, con-
seguíamos relaxar ouvindo o canto dos 
pássaros e inalando os cheiros da Nature-
za. 

Maria Fiadeiro, 5º2 

O Jardim Maravilhoso 

     Era uma vez um jardim tão belo, tão belo 

que mais parecia um paraíso! 

       Logo à entrada, víamos um lago cober-

to de pequenos nenúfares. À nossa direita, 

encontrávamos um canteiro de raros mal-

mequeres e um de perfumadas rosas ver-

melhas. Mais à frente, surgia um grande 

pomar colorido e viçoso. À esquerda, obser-

vávamos um caminho largo, comprido e la-

deado de carvalhos, pinheiros e eucaliptos. 

       Este jardim era muito visitado e todos 

admitiam que este lugar lhes transmitia paz, 

alegria e sossego. 

            Núria Marrocano, 5.º2 
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Parlamento dos Jovens  

Seminário “Os desafios do Parlamento dos Jovens na Idade Adulta” 

 

No âmbito da comemoração do 25.º aniversário do Programa Parlamento dos Jovens, a Assem-

bleia da República organizou, no dia 1 de fevereiro, por videoconferência, o Seminário "Os desafios do 

Parlamento dos Jovens na idade adulta".  

Este seminário assinalou a história e a evolução do Programa e procurou, sobretudo, conhecer a 

visão de vários intervenientes que o contruíram, avaliar a importância da participação dos jovens e o 

seu impacto no exercício de uma cidadania ativa e refletir, ainda , sobre 

o futuro do Parlamento dos Jovens. O convite foi lançado e os alunos e 

professores do 6ºano da Escola Básica Pêro da Covilhã envolvidos no 

Programa neste ano letivo, assistiram à sessão online.  

Os diferentes painéis foram muito interessantes, nomeadamente 

o relativo à “História e estórias do Parlamento dos Jovens”. Salientamos 

aqui a intervenção da fundadora do Programa, Julieta Sampaio, que 

lembrou como tudo começou. Graças a ela, aos seus esforços e persis-

tência, podemos contar hoje com este programa nas escolas, envolvendo crianças e jovens desde o 

2ºciclo até ao Ensino Secundário. Tudo começou em 1995, com “A escola e a Assembleia”, contando 

com a participação de jovens de Lisboa e Porto. Até aí os problemas da cidadania não eram debatidos.  

Hoje, o programa faz parte da rotina das escolas e tornou-se um laboratório de aprendizagem da 

democracia, de participação cívica e de entendimento político. 

Desejamos que as estórias continuem e que os nossos alunos façam parte delas! 

Profª Elvira Rodrigues 

(Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens) 

(Des)igualdade de género 

    Ao longo deste mês de E@D, a  equipa do Parlamento dos Jovens teve de reajustar e adiar as ações previstas, 

mas não parou. Encontrámos outras formas de trabalhar a temática do Programa com os alunos.  

    Considerando que a violência doméstica e no namoro decorre, também, da  falta de igualdade entre géneros e 

da persistência de alguns estereótipos, criámos o questionário “(Des)igualdade de género”  que, os Diretores de 

Turma  do 6ºano aplicaram aos seus alunos.  

    Com este questionário, procurámos conhecer os estereó-

tipos de género que sobrevivem entre os mais novos e qual 

a sua perceção sobre o papel da mulher e do homem em 

casa e na sociedade.  

    A partir dos resultados obtidos, elaborámos uma pequeno 

vídeo ilustrativo dos estereótipos aludidos e daquilo que 

deveria acontecer para acabar de vez com eles.  

@ Partilhamos, aqui, esse vídeo publicado no sítio do Agru-

pamento e na página do Parlamento dos Jovens do blogue 

Tantos Livros.       Clica na imagem e descobre-o!  

https://tantoslivros.blogspot.com/p/parlamento-dos-jovens.html
https://tantoslivros.blogspot.com/p/parlamento-dos-jovens.html
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O Projeto MIÚDOS A VOTOS que conta com a 

participação das turmas do 6º1, 6º2, 6º5, 6º6, 

6º7, 6º8 e 6º9, encontra-se na fase da Campanha 

Eleitoral que decorrerá até ao próximo dia 23 de 

abril.  Vê alguns cartazes nas páginas seguintes! 

As ELEIÇÕES para escolher os Livros mais Fixes se-

rão a 27 de abril.  

Até lá, vai ser sempre a abrir! 

VAIS TER DE VOTAR! 

      A equipa do Miúdos a Votos fez um Webinar, no 

dia 24 de fevereiro, para alunos do 2ºciclo sobre o 

Mundo da Notícias e os  nossos alunos assistiram, 

uns em direto (os que conseguiram um lugar na ses-

são!) e outros através da gravação disponibilizada 

pela equipa da Visão Júnior! De qualquer forma, os 

que viram já sabem: 

O que é uma notícia? 

Como se escreve e organiza a informação? 

Clica na imagem e vê tudo no blogue “Tantos Livros” 

 

A Campanha Eleitoral já come-

çou e a Visão Júnior já divulgou 

o cartaz sobre o Ulisses do 6º7. 

  Visão Júnior 

https://tantoslivros.blogspot.com/p/miudos-votos.html
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2021-03-09-a-campanha-eleitoral-de-miudos-a-votos-ja-mexe/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2021-03-09-a-campanha-eleitoral-de-miudos-a-votos-ja-mexe/


Se clicares na imagem vais ter uma surpresa! 

*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 

https://drive.google.com/file/d/1plkfesoGhRPNOJIauobObCLmS6dw5MFw/view?usp=sharing


 Ali Babá e os Quarenta Ladrões 

*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ccb95f6d592
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/03/miudos-votos-campanha-eleitoral-68_26.html


Se queres descobrir mais sobre este livro, clica na imagem! 

*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 

https://drive.google.com/file/d/1qvc9HkS0gr5QUIelN_xLoeLWyI-3pdmG/view?usp=sharing


Clica na imagem e descobre os que estas personagens têm para te dizer! 

 DESAFIO 

*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 

https://tantoslivros.blogspot.com/2021/03/miudos-votos-campanha-eleitoral-65.html


*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 



*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 



*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 



*Esta página faz parte da Campanha Eleitoral do “Miúdos a Votos”, 
O conteúdo apresentado é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. 



 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   

O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

deseja a todos  

FELIZ PÁSCOA! 

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com

