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 Fomos desconfinando devagar, mas rapidamente a rotina da escola 

voltou a preencher-se com a voz alegre e inquieta dos alunos que 

habitam este espaço como se fosse uma segunda casa.  

     Com o regresso, voltaram as atividades ao ar livre, os projetos que 

estavam à espera de melhores dias… E, nestes dois meses, houve 

muito, aconteceu muito! Sabemos  bem que, nem sempre,  lá fora, se 

tem noção do quanto se passa  cá dentro.  Há sempre algo a aconte-

cer em algum lado e nem tudo  cabe na página do Agrupamento ou no 

blogue “Tantos Livros” da BE.   

     Neste sentido, o Boletim Pêro, com a contribuição de todas as 

escolas do agrupamento, procura desvelar mais um pouco dos dias de 

escola. Este é o nº80, um provecto número, redondo, que já 

carrega em si  muitas histórias de aprendizagem. Não é um 

número especial, porque, para nós, todos o são. Este apenas 

conta o que andámos a fazer nos 

meses de março e abril, dando-nos 

um cheirinho de maio. Sai com 

algum atraso, mas anunciamos já 

que não é o último deste ano letivo. 

Até ao final de julho, sairá o 81, 

que responde pelos meses de 

maio, junho e alguns dias de julho. 

     Em março, já com os alunos do 

4ºano na escola, a Biblioteca assi-

nalou o Dia Mundial da Poesia,  

com uma oficina de escrita de 

“Haikus” para Miúdos—Palavras 

que o vento não leva. Estávamos 

mortinhos para vir cá para fora e 

assim foi: os alunos do 4ºano da 

Pêro vieram para a rua,  observaram, sentiram os primeiros raios de 

Primavera e inspiraram-se… Escreveram e ilustraram brevíssimos 

poemas nos quais tentaram aprisionar a beleza da natureza. Estes 

postais estiveram expostos no espaço polivalente da escola e, para 

nos despedirmos deste ano letivo, na última semana de aula, vão orna-

mentar uma das árvores mais emblemáticas e frondosas da nossa 

escola—a grande tília do Pavilhão C—destino pensado originalmente. 

Além de abrigo de brincadeiras e segredos, refúgio de pássaros e 

melros, essa árvore acolhe, agora, carinhosamente, as palavras inspi-

radas dos nossos alunos. 

      Com abril, mês do Livro, chegou a celebração da  LEITURA, pri-

meiro com o Projeto Ler Altamente dinamizado pelas professoras 

Isabel Teófilo e Ana  Paula Silva do Departamento de Línguas e Estu-

dos Sociais, depois com a Semana da Leitura, que cada escola do 

Agrupamento assinalou com iniciativas muito criativas  e  dinâmicas. E 

todas estão aqui. 

      Durante sete dias fizemos uma festa, celebrámos o valor da Leitu-

ra, a importância de sabermos Ler  Mundo, a urgência  de ensinar-

mos os nossos alunos a ler o mundo. Porque a escola e a sua bibliote-

ca são isso, lugares onde se aprende a ler o mundo. Toda a gente 

sabe que Ler é uma das rotinas da escola, mas por esses dias procu-

rámos lembrar as suas múltiplas formas, por isso lançámos desafios e 

sugestões que espelhassem essa diversidade (Ler livros, Ler filmes, 

Ler imagens, Ler músicas…).  Alunos e professores responderam, co 

 

mo sempre, de forma surpreendente e criativa. 

     Porque Ler é algo que podemos fazer em qualquer lugar, a qual-

quer momento, desafiámos os nossos alunos com Fotografa-te a Ler 

(na escola). Só tinham que agarrar num livro, escolher um lugar catita 

e emblemático da escola e tirar uma fotografia a ler. A mais criativa 

tinha direito à primeira página do Boletim. A seleção foi dificílima, mas 

acabou por ser escolhida a da Maria Lourenço, do 5º1.  Todas as 

fotografias que nos chegaram já estão divulgadas no blogue, mas 

também as podem encontrar nestas páginas.  

     Ainda nessa semana,  no dia 21 de abril, assinalámos, o Dia da 

Terra,  homenageamos a nossa casa, lembrando a sua beleza e a 

necessidade de protegê-la e preservá-la, pois tão depressa não encon-

traremos no imenso Universo outro cantinho como este.  

      No dia 24, os nossos alunos—Afonso Marques da EB A Lã e a 

Neve e Maria João Marques do 

6º8—participaram com distinção na 

Fase Intermunicipal do Concurso 

Nacional de Leitura’21.  

    Ler é um ato de Liberdade e abril 

é também o mês da LIBERDADE. 

Por todo o Agrupamento, os profes-

sores titulares de turma e o  grupo 

de História e Geografia de Portugal 

comemoraram em grande o 25 de 

abril  com trabalhos criados pelos 

alunos e convidados especialíssi-

mos que, na primeira pessoa, parti-

lharam com alguns alunos, como foi 

viver aqueles dias e aqueles tem-

pos, os tempos da repressão, mas 

também os primeiros passos de Liberdade… 

     Abril foi, também, o mês mais apoteótico do projeto Miúdos a Vo-

tos já que, com os alunos na escola, tudo se tornou mais animado. No 

último dia da Campanha Eleitoral, algumas personagens dos livros que 

foram a votos, fartaram-se e fugiram das páginas, andando à solta pela 

escola. Tudo culminou no dia 27 de abril com o Ato Eleitoral e o apura-

mento do livro mais fixe da escola.   

     O Programa do Parlamento dos Jovens também continuou, proce-

dendo-se aos ajustamentos necessários e, no dia 5 de abril, recebe-

mos a visita do Deputado Nuno Fazenda que esteve à conversa com 

os alunos do 6º9. Mas sobre este programa, há muito a contar no pró-

ximo número. Avisamos já que esta não foi a única visita deste deputa-

do à nossa escola e que houve mais convidados ilustres que nos vie-

ram  ajudar a pensar esta coisa  tão importante que é 

Democracia.  

      Para finalizar, como este Boletim se atrasou, em 

jeito de pedido de desculpas, deixamos um cheirinho 

de maio, partilhando alguns dos trabalhos que os 

nossos alunos fizeram para homenagear o nosso 

patrono- Pêro da Covilhã. 

 

Há muitas razões para descobrir este nº80 do Boletim Pêro.  

Faça o favor de L(V)er! 

A equipa do Boletim 

6º2 

6º2 

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com
https://www.aeperocovilha.net/
https://tantoslivros.blogspot.com/
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MARÇO - vem de Marte, homenagem ao deus romano da guerra. É o quarto mês do ca-
lendário gregoriano e tem 31 dias. Marte representa a força, a ação, a vitória e a proteção 
contra o inimigo. Passado o rigor do Inverno, Março era a altura mais favorável para 
se iniciarem as campanhas militares. Marte é também o protetor da agricultura e é o mês 
dedicado às sementeiras. Clica aqui!  MARÇO                                   (Fonte:Ensina (rtp.pt) ) 

Clica na imagem e descobre todos  os “Haikus” que os alunos do 

4ºano da Pêro criaram, na oficina de escrita Palavras que o vento 

não leva para celebrar a poesia.   

 

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com
https://ensina.rtp.pt/artigo/marco-homenagem-ao-deus-marte/
https://ensina.rtp.pt/
https://drive.google.com/file/d/1n988KP3P8z5DXr2hPrEE-9V7Bw-T6-bn/view?usp=sharing
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 Abril— É o quarto mês do calendário gregoriano e tem 30 dias. Abril deriva do 
latim “aperire” e refere-se ao abrir das flores na Primavera.  No Hemisfério Norte 
é a época em que a natureza se renova e mostra a sua beleza. Por is-
so Abril é também uma homenagem a Afrodite, a deusa grega da beleza e do 
amor.   Clica aqui!  Abril                                                  (Fonte:Ensina (rtp.pt) ) 

Clica nas imagens com o símbolo   

e descobre os desafios que a BE  

lançou na  

Semana da Leitura’21 

https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/semana-da-leitura-ler-sempre-ler-em.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/semana-da-leitura-ler-sempre-ler-em_20.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/semana-da-leitura-ler-sempre-ler-em_22.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/semana-da-leitura-dia-mundial-do-livro.html
https://ensina.rtp.pt/artigo/abril-mes-que-recorda-a-deusa-do-amor/
https://ensina.rtp.pt/
https://tantoslivros.blogspot.com/2021/04/semana-da-leitura-ler-o-mundo-dia.html
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Concurso Nacional de Leitura’21 

     A  Maria João Marques (6º8) e o Afonso Mar-

ques (4ºano) da EB A Lã e a Neve, participaram na 

Fase Intermunicipal do CNL´21 (a 23 de abril) e dei-

xaram-nos orgulhosos da sua participação. 

    Para assinalar este dia, partilhamos uma 

música interpretada pelo Profº Helder Ca-

ninhas - "Ler e Sonhar" - e a leitura em 

voz alta do livro O Lobo que Gostava de 

Ler pela Profª Isabel Teófilo no âmbito do 

projeto Ler ALTAmente.  

Clica nas imagens e descobre estas ho-

menagens aos livros e à leitura! 

Para descobrires todas as fotografias 

que nos foram enviadas, no âmbito de 

Fotografa-te a Ler!  Clica na imagem!  

Não podes perder! 

Como metáfora da ideia 

de que podemos LER EM 

QUALQUER LUGAR, par-

tilhamos esta fotografia 

das alunas do 6º 2 (Beatriz 

S., Carlota, Catarina, Cristina, 

Fernanda, Laura, Leonor, Maria-

na e Vitória) do Curso de 

Dança do Conservatório.  

Obrigada, 

Professora  Ana Seixas! 

Cheguei cedo à escola 

Mas não faz mal 

Tenho por companhia 

Um amigo especial. 

 

Entrar com ele 

Nas asas da imaginação 

É viver uma aventura 

Com toda a emoção. 

 

Mesmo quando for velhinha 

Não me vou esquecer de ti 

Livro, meu querido amigo 

Gosto tanto de ti!! 

       (Núria Marrocano, 5º2) 

Dia Mundial do Livro-23 de abril 

https://drive.google.com/file/d/1Aj0keVLgWhfNiVU9kQ0GOIxWXlXR30Xf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYZqPJ5FH3DkcgFssADaX8DLDJZftDmT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ReXuf9xv_U21zwIxuiRrs-DbHefC-mMm/view?usp=sharing
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No dia 21 de março  foi  celebrado o Dia Internacional das Flo-

restas, data em que também se comemora o Dia Mundial da 

Poesia. Tanta coisa para festejar! Os alunos do .Pêro juntaram a 

Floresta e a Poesia  e o resultado foi esta nuvem de palavras. 

Cliquem na imagem apresentada ao lado para a ampliarem!   

 

Andorinhas anunciam a tua chegada  

Bonita e bela és,  primavera 

Cantam alegres  os passarinhos 

Danças tão bem como só tu sabes  

Elegantemente  vestida de rosas 

Flores e mais flores tens em  teu redor 

Grinaldas  levas na cabeça  

Harmoniosa, fresca  e formosa 

Inconfundível o teu aroma no ar 

Joaninhas salpicam os campos a voar 

Linda! Linda de encantar 

Margaridas e malmequeres são o teu vestido  

“Podes cortar 

todas as flo-

res, mas não 

podes impedir 

a primavera 

de aparecer.” 

Ovinhos com vidas a chegar 

Perfume maravilhoso pelo ar 

Querida  e doce primavera 

Rainha das estações 

Sinto o teu perfume no ar 

Tudo à tua volta tem um brilho  especial  

Única em beleza 

Verdes prados sem fim 

Xaile de flores  te aconchega os ombros 

Zumbe zumbe a abelhinha 

 

   

O mês de março  trouxe-nos a PRIMAVERA, a mag-

nífica estação do ano repleta de cores, aro-

mas e sons, cheia de luz e alegria! Chegou no dia 20 

de março, pelas 9h37, dando sinal de que tudo se 

renova e que não devemos perder 

a Esperança num futuro melhor! 

Os alunos do .Pêro quiserem celebrar esta estação, 

elaborando para isso, coletivamente,  o... 

https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://kdfrases.com/frase/151283
https://drive.google.com/file/d/1Mdo71giTJLmaBjW1NPNzKUNLjL8n1CTG/view?usp=sharing
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Dia do Pai 

Vegetais e frutos da 

nossa horta 

Hospital Faz de Conta 

Projeto “Natal Mágico” - 2º lugar 

Entrega do prémio  

 “A Farmácia Holon da Minha Escola”, 

 

Viva a... 

 

Páscoa 

docinha! 
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Dia Mundial da Água 

Temos obrigação de consci-

entizar toda a comunidade 

para a importância da água 

e sua preservação, para 

sobrevivência de todos os 

seres e ecossistemas do 

planeta. 

Dia Mundial da Floresta 

Plantámos árvores com a aju-

da de ADC Águas da Covilhã.  

O Pinhal do Gaiteiro agrade-

ce, o Planeta agradece! 

A nossa primavera com materiais reciclados. Eco-Escolas 

Todos, pelo Mar… 

Espaços  

Exteriores 

O nosso pátio do 

recreio está a ficar 

florido. 
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Os  cravos de abril 

Semana da Leitura 

Dedicámos esta semana à escritora Cecília Meireles. 

Cecília Meireles na escola 

Tivemos a presença de Ce-

cília Meireles na escola 

(dramatização pela profes-

sora Paula). 

Os livros são nossos 

amigos porque... 

Visita à exposição!  

Criámos arte alu-

siva ao 25 de Abril 

e à Liberdade, na 

fachada da galeria 

António Lopes.  

Observámos a arte 

urbana nas ruas da 

nossa cidade. 
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    No dia do nosso patrono, Pêro da Covilhã, ficámos a co-

nhecer mais algumas aventuras deste espião nosso conter-

râneo, que tanto contribuiu para que se encontrasse o Cami-

nho Marítimo para a Índia. Quisemos recordar este ilustre 

covilhanense, escrevendo lengalengas sobre as suas aven-

turas e pintando a sua imagem numa das paredes da nossa 

escola. 

LENGALENGAS 
PÊRO da COVILHÃ 

 
Quem vivia na Covilhã? 

O Pêro que comprava lã. 

Quem conheceu o rei? 

O Pêro de quem falei. 

Quem foi no camelo? 

O João Pêro. 

Quem percorreu a areia amarela? 

Pêro que foi buscar canela. 

Teve dificuldades? 

Sim, mas conheceu várias cidades. 

Abriu o caminho, 

Mostrou a verdade, 

E acabou sendo o herói 

Da nossa cidade! 

                        Alunos LN13  
 

Quem está na varanda? 

O rei que manda. 

Quem está na caravela? 

O Pêro com muita canela. 

Quem é o moço? 

É o amigo Afonso. 

Quem está cansado? 

O Pêro disfarçado. 

Quem está na Guiné? 

O Pêro que vai a pé. 

Quem vai na mula? 

O Pêro que sua. 

Que é que corta? 

Uma espada torta. 

Quem ficou sozinho? 

O Pêro, sem o seu amiguinho. 

Em África, ficou certa manhã, 

Nunca mais regressou à Covilhã. 

                                      Alunos LN24 
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“Quem ensina aprende ao ensi-

nar. E quem aprende ensina ao 

aprender”.      

   Paulo Freire             



JI da Boidobra 12 

“Quem ensina aprende ao ensinar. 

 E quem aprende ensina ao aprender”.      

                                   (Paulo Freire )           

A horta é de todos! 
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Dia do Pai 

Dia da Árvore 

Páscoa 25 de abril 

Semana da Leitura 



    Na Escola EB Jardim, no Ferro, a Semana da Leitura foi 
assumida como uma festa, celebração do valor da leitura. A 
professora de Expressão Dramática e Musical, lançou o de-
safio aos alunos para trazerem os livros que mais gostavam 
de ler e falar sobre eles. E assim foi, leram onde quiseram, 
no chão, deitados, sozinhos, acompanhados, etc. LER é 
uma das atividades que preenche a rotina dos dias de uma 
escola. E lemos sempre, mesmo antes de sabermos ler as 
letras que se alinham em palavras num texto! 
     Lemos para saber. Lemos para aprender. Lemos para 
conhecer. Lemos para compreender. Lemos para sonhar. 
Lemos para imaginar.  Lemos por dever. Lemos por pra-
zer. Lemos por diversão. Lemos em pé. Lemos senta-
dos, Lemos deitados. Lemos só e acompanha-
dos. Lemos... Lemos... Lemos...  
                      (in http://tantoslivros.blogspot.com/).  

 
 

 

O que dissemos sobre os nossos livros: 
 
Santiago: Porque fala sobre mim. 
Ana: Fala sobre livros e este foi oferecido pela pro-
fessora São. 
Lucas: O meu livro é de aventuras, adoro porque es-
tou sempre entusiasmado para saber o que se passa 
no próximo capítulo. 
Abdullah: É misterioso. 
Leonor: Escolhi este livro porque foi o primeiro livro 
da minha mãe. 
Francisco: Adoro piadas, por isso gosto destes livros 
de piadas. 
Jorge: Fala de uma miúda surda e só no final do livro 
é que descobri. 
Miguel: Fala dos dinossauros e tenho um fascínio 
muito grande pelos nomes complicados deles. 
Maria Fazenda: Porque esta história fala de como 
ser gentil para os outros. 
Catarina: Fala de respeito uns pelos outros. 
André: Gosto do livro porque tal como o titulo é es-
tranho, fala sobre um tema atual o covid. 
 

EB Jardim/Ferro 14 

http://tantoslivros.blogspot.com/
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Alegre menina 

 

  Rosa amarela 

  De veludo vestida 

  Alegre menina  

  No jardim nascida 

 

  Rosa amarela 

  Cabeça tão clarinha 

  Alegre menina 

  Tão perfumadinha 

 

  Rosa amarela 

  Pezinho verde escuro 

  Alegre menina 

  De vida ao ar puro 

 

                                   Turma: J2 

   

Pêro da Covilhã 

 Pega, pega Pêro da Covilhã, 

 Com seu barrete de lã, 

 Sua espada de estanho 

 Para assustar o muçulmano. 

 O árabe deu um grito  

 Que se ouviu no Egipto. 

 Toda a gente assustou, 

 Só o Pêro ficou. 

 Pêro à Índia chegou  

 E as especiarias encontrou. 

 Foi levá-las a El-Rei de Portugal 

 Que as considerou um produto fenomenal.        

                                           Turma : J2                                                                                                                         
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ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA  

DE  PERABOA... 
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A Páscoa trouxe um “Coelho” diferente 

e com ele vieram alguns ovos , mas foi 

preciso fazer um caçada, pois eles esta-

vam bem escondidos.  

Mais uma vez temos de agradecer aos nossos 

amigos da Escola Segura e GNR do Ambiente, 

pois os seus ensinamentos são sempre bem-

vindos. 

Tivemos a oportunidade de co-

nhecer a Catarina Furtado que 

veio visitar a nossa escola e en-

trevistar os alunos e o professor 

para um programa que será 

transmitido dentro em breve, na 

RTP 1. 
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No dia 20 de abril recebemos a visita da Estrela, a protagonista do Projeto ATUA. 
Além da mascote, estiveram também presentes a Sra. Vereadora, Professora Regina 
Gouveia e a Sra. Andreia dinamizadora do projeto. Foi uma tarde muito animada! 

No DIA MUNDIAL DA POESIA 

aceitámos o desafio da Biblio-

teca AEPC e pusemo-nos a 

descobrir HAICAIS. Os salguei-

ros deram-nos a motivação e 

descobrimos palavras primave-

ris e perfumadas que escreve-

mos em três curtos versos. 

Já sabemos que o Dia 25 de 

Abril marca uma data muito 

importante na história da 

nossa democracia e por is-

so, enchemo-nos de cravos 

e escrevemos: 

LIBERDADE! 

No dia 28 de abril, a Santa Casa da 
Misericórdia promoveu, uma ativida-
de muito interessante sobre Alimen-
tação Saudável. Aprendemos os 
benefícios de uma alimentação me-
diterrânica e conhecemos a roda dos 
alimentos adaptada aos costumes e 
tradições da região. Devemos comer 
alimentos da nossa região e da épo-
ca. Assim podemos ajudar o nosso 
planeta! 
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Arte 

Concentração 

A lenda do Tangram                                   

Cor 

Criatividade 

 Dia do 

PAI 

História Pê de Pai  

Ilustração de um calendário  

Recorte e colagem 

Imaginação 
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Reduzir  

 

PLANTAR  

ESPANTALHOS 

  VÍDEOS  

ENVOLVER A 

FAMÍLIA 

Sou Eco Aluno! 

Tenho por  missão  

Ajudar o planeta ! 

Reutilizar  

22 de abril 

HORTA  BIOLÓGICA 

DA HORTA AO PRATO 
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    A turma RE3B no âmbito do projeto DAC “O Covid-19” construiu 2 “Eco Más-

caras” para colocarmos as máscaras descartáveis utilizadas. 

 

   .       OUTROS TRABALHOS 

 O palhaço verde   RE3B e a arte...     

RE2    

        A turma RE1 ganhou o 3º prémio no concurso promovido pelo Hospital 

Faz de Conta em parceria com a Farmácia Holon. Recebemos para a Escola 

um bonito armário / Farmácia recheado de materiais de 1º socorros. 

 

                        

Participação com trabalhos das 6 turmas na SEMA-
NA INTERNACIONAL DO CÉREBRO PANDEMIA 
E SAÚDE MENTAL DA FACULDADE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE. 
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 DIA DA ÁRVORE -Todas as turmas plantaram carvalhos oferecidos pela CMC. 

DIA DA TERRA -  Foi a vez de os alunos tratarem da horta biológica. 
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A perspetiva holística, que caracteriza a aprendizagem da criança, 

esteve presente na abordagem à história “A Maior Flor do Mundo”. 

ESCUTAR E VALORIZAR O CONTRIBUTO  

CRIAR UM CLIMA DE COMUNICAÇÃO 

APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS 

COMO 

 LÍNGUA NÃO MATERNA 

IMPORTÂNCIA DO LIVRO NA DESCOBERTA DO 

PRAZER DA LEITURA 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
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Em março e abril aconteceu na nossa escola…. 

 

 

Como não podia deixar de ser, a Páscoa não foi esquecida e os alunos  

da nossa escola fizeram uns trabalhos lindos. 



25 EB do Rodrigo 

 

 

E para comemorar o Dia da Árvore, os alunos da nossa escola plantaram uns lindos 

carvalhos. Agora, é só cuidar deles e esperar que cresçam muito! 

E, não é que chegou a primavera? Ora vejam lá 

como  a nossa escola ficou, de repente, cheia 

de flores e animais! 
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AS FLORES  

DE MARÇO E ABRIL... 
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Educação Literária 

“O Rouxinol do Imperador”  

de Hans Christian Anderson  

4ºano 

Introdução à  

Educação Literária 

“O Coelhinho Branco” e  

“ Ai violeta!” 

1º ano 

Projeto  

“Escola – Missão Continente” 

A embaixadora  Gabriela, falou-nos 

da alimentação saudável, semáforo 

nutricional e consumo consciente. 

SA3 
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Semana da Leitura 

    Recebemos, virtualmente, a visita da 

escritora Célia Bonifácio, falou-nos do 

seu percurso como escritora e das suas 

obras: “Há pegadas no arco–íris” e 

“Socorro! O grito das água”. 

     

     Em conjunto com a Associação de Pais, recolhemos 

livros para oferecer a outras crianças no dia Mundial do 

Livro. A campanha “ Troque um livro por um sorriso!!”, 

teve como objetivo ”sensibilizar a comunidade educati-

va para o valor da partilha e sobretudo de um bem que 

não se esgota e que alimenta corações, o Livro”. 

     Em tempo de pandemia, requisitar livro também é 

seguro, aprendemos como se higienizam os livros. 
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Apresentadores 

Mensagens de abril... 

Lengalenga 

Fernando Pessoa 

EB de Santo António 
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AprDESDE CASA… A ESCOLA CONTINUOU COM A 

exploração do livro “O Cuquedo”. 

 e não é que o bicho é mesmo assustador!... 

Para o meu querido pai  

Algo tenho que fazer! 

Um lindo porta-chaves 

Para nunca o perder… 

 

Entrego-lhe também  

Esta linda base de rato 

Para poder utilizar  

E de mim sempre se lembrar! 

 

Participámos na atividade do dia Internacional do     

livro infantil promovida pela Biblioteca Municipal. e 

assistimos à  proposta, via Zoom. 
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Ap
A Primavera chegou e com ela a alegria e a cor! 

25 de abril -  Tempo de liberdade  

Participamos na exposição do escultor Luís da Cruz  “Suspensão” dando o nosso 

 contributo com a elaboração de lindos cravos 

Mês de abril foi também mês das Artes… 

o mote foi o quadro de Salvador Dali 

 

Fomos escultores … com plasticina 

Fomos pintores … e fize-

mos os nossos pincéis! 

Verdadeiros  

Artistas! 
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Após regresso à escola, comemorámos o Dia Mundial da 
Leitura em Voz Alta que teve lugar na semana de 12 a 16 de 
abril. 

Partilhamos alguns registos do que aconteceu, agrade-
cendo, mais uma vez, a todos os que colaboraram connosco 
nestas atividades. 

Celebrar a LEITURA! 

 Clica na imagem e 
descobre tudo o que 
se passou nesta se-

mana no site do 
Agrupamento. 

https://www.aeperocovilha.net/noticias-2019-2020
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25 de Abril 

 e  

Dia do Patrono 

 
  Novamente, e apesar da situação pandémica em que o país está mergu-

lhado, levaram-se a cabo as comemorações do “25 de Abril” e do “Dia do 

Patrono”. 

  Os alunos elaboraram trabalhos alusivos aos temas, utilizando, a maior 

parte deles, materiais reutilizáveis, tendo correspondido ao solicitado pelas 

professoras. 

  Os resultados foram deveras animadores pelo que não podíamos deixar 

de partilhá-los com a Comunidade Escolar. 

  A exposição foi enriquecida com dois exemplares das maquetes, referen-

tes ao Pêro da Covilhã, elaboradas por diferentes escultores em 1955, com 

o objetivo de escolher a que ficaria no átrio do novo edifício dos Paços do 

Concelho. Estas, foram-nos cedidas amavelmente pela Divisão da Cultura 

da Covilhã, a quem agradecemos.  

 Clica na imagem e  
descobre os trabalhos  

magníficos 
 alusivos ao 25 de abril.  

 

 Descobre  

tudinho aqui!   

47 anos de Democracia 

 

Nascemos num país 

Entre o mar e a guerra, 

Um povo infeliz 

A lutar pela sua Terra. 

 

Dissemos as primeiras palavras 

Numa madrugada serena 

E já o poeta cantava:  

“O Povo é quem mais ordena”. 

 

Foi num dia de abril 

Pelas ruas em procissão,  

Vimos Portugal renascer: 

O Povo erguia o cravo na mão! 

 

Acabou o medo, o terror 

Com o 25 de abril 

Vivemos em liberdade 

Com alegria e amor! 

 Laura Ramos, 6º07 

https://drive.google.com/file/d/17McVuoBCN2as-8HKG_CUC9Em-4tdJxgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV7Og8yAook3dQquoHggLMqREXaHsuFk/view?usp=sharing


Departamento de Línguas e Estudos Sociais 

                                25 de Abril e a Guerra Colonial 

 
    No seguimento das comemorações do 25 de Abril os alunos do 6º7 e 5º1 

tiveram o privilégio de ouvir, na primeira pessoa, o testemunho do Senhor Co-

ronel Manuel Jorge Gaiolas que, como tantos portugueses viveu dias e 

anos” …a esperar por um só dia.” Naquela “…madrugada tão esperada” foi 

um dos que contribuiu para libertar o povo português das amarras que lhes 

prendiam a voz. Naquela “…madrugada tão esperada”, os portugueses volta-

ram a acreditar que “É possível viver sem fingir que se vive / É possível ser 

livre livre livre.” 

    A turma do 6º3 ouviu o testemunho do Senhor Sílvio Alfredo que, partici-
pou na Guerra Colonial, norte de Angola, e que graças à sua profissão, enfer-
meiro, aliviou o sofrimento de muitos militares. Revê-se na música dos Delfins 
“Aquele inverno“. Cumpriu “Por obrigação aquela missão” e tal como a mai-
oria dos que regressaram “…guarda a sensação que lutou numa guerra sem 
razão.” 
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Há sempre um piano 

um piano selvagem 

que nos gela o coração 

e nos traz a imagem 

daquele inverno 

naquele inferno 

 
Há sempre a lembrança 

de um olhar a sangrar 

de um soldado perdido 

em terras do Ultramar 

por obrigação 

aquela missão 

 
Combater a selva sem saber porquê 

e sentir o inferno a matar alguém 

e quem regressou 

guarda sensação 

que lutou numa guerra sem razão... 

sem razão... sem razão… 

 

Há sempre a palavra 

a palavra "nação" 

os chefes trazem e usam 

pra esconder a razão 

da sua vontade 

aquela verdade 

 
E para eles aquele inverno 

será sempre o mesmo inferno 

que ninguém poderá esquecer 

ter que matar ou morrer 

ao sabor do vento 

naquele tormento 

 
Perguntei ao céu: será sempre assim? 

poderá o inverno nunca ter um fim? 

não sei responder 

só talvez lembrar 

o que alguém que voltou e veio contar...  

recordar... 

recordar... 

Aquele Inverno 

                         (“Aquele Inverno”, Delfins) 

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=C6131B26FBC32F4AF55CC6131B26FBC32F4AF55C&q=Aquele+Inverno&shtp=GetUrl&shid=f5bff559-dce1-4dcc-8cef-7dcf97d26704&shtk=REVMRklOUyAtIEFRVUVMRSBJTlZFUk5PIChBTyBWSVZPKQ%3D%3D&shdk=T3JpZ2luYWwgZG8gMsK6IMOhbGJ1bS
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Lara Bizarro, n.º 10, 6.º 3 

ESCRITA CRIATIVA—ROLETA DE HISTÓRIAS 

 
A MISSÃO DO MARINHEIRO 

 
    Certo dia, um marinheiro que vivia na estação espacial internacional estava a dormir no seu 

foguetão, mas acordou num sobressalto e reparou que o pai não estava lá! Onde ele haveria de 

estar? 

    Muito desesperado, saiu do seu foguetão e foi ver o correio e lá estava uma carta que dizia: 

“Sr. Marinheiro, raptei o teu pai. Mas quem sou eu, perguntas tu? Hahahaha! Não vai ser assim 

tão fácil; vou só dar-te umas pistas: Tenho mais de 100 anos, sou transparente e ninguém me 

consegue bater… Quem sou eu?” 

    O marinheiro pensou: “Hum, só pode ser um vampiro porque ele tem mais de 100 anos de vi-

da e é imortal, mas não pode ser porque eles não são transparentes…” 

    Depois de muito pensar, ele tinha a certeza de que era um fantasma! Então foi à praia dos 

fantasmas onde estavam todos os fantasmas do mundo. 

    Quando chegou lá, era fácil de encontrar o fantasma que estava com o pai dele. O fantasma 

estava numa carruagem de areia com conchas a fazer de rodas e em cima da carruagem dizia: 

“Este é o nosso novo nadador salva-vidas!”. O marinheiro  tentou ir para junto do pai, mas havia 

dois guardas fantasmas muito fortes à frente da carruagem e como o marinheiro tinha braços de 

galinha não conseguiu enfrentá-los. 

    O salva-vidas daquela praia reparou na conversa e ficou assustado, porque se ele fosse ex-

pulso da praia seria libertado no espaço, e como ele era um gigante seria arrastado até morrer. 

Desesperado, correu, pegou no pai e no marinheiro, pouso-os no seu pé e chutou-os para o es-

paço.  Eles conseguiram voltar a entrar no foguetão de regresso à estação espacial internacio-

nal. 

    De repente toca o despertador, acordando o marinheiro que afinal nunca tinha saído do seu 

barco.  

    E colori colorado, este conto está acabado! 

 

 

Lara Bizarro, n.º 10, 6.º 3 
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O rei e a planta da cura 

 
  Era uma vez um rei que vivia com a sua rainha num belo reino nas montanhas, mas um 

dia a rainha adoeceu gravemente e a única cura era as pétalas de uma flor muito rara. 

 O rei não confiava em ninguém para ir buscar a flor, então ele mesmo foi. E quando che-

gou a um jardim perguntou se havia a flor da cura, mas não havia; então continuou o seu cami-

nho. No jardim seguinte, ele mesmo viu a flor mágica que poderia salvar a vida da sua amada 

rainha. Mas quem guardava o canteiro era um duende que tinha uma cara de poucos amigos e 

estava sempre zangado. Quando o rei se aproximou, disse: 

 -Queria uma flor da cura. 

 -O rei não pode comprar aqui!- respondeu ele.  

 Nesse mesmo momento, chegou um rapazinho que perguntou ao duende se podia retirar 

uma flor da cura e o duende deixou. 

 Então o rei perguntou ao rapaz por 

que razão o duende não o deixou tirar 

uma pequena flor. O rapazinho respondeu 

que ninguém lhe iria vender nada porque 

era suposto o rei ter de tudo e não preci-

sar de nada. O rei ficou a pensar e disse 

ao rapazinho que se ele fosse lá e tirasse 

uma das flores da cura, ele e a sua famí-

lia iriam ter uma nova e melhorada vida. 

O rapazinho nem pensou duas vezes e 

respondeu que sim. Foi buscar a tal flor, 

mas o rei não lhe deu nada e foi-se embora. 

  Quando administraram as pétalas da flor mágica à rainha, esta foi melhorando aos poucos 

até que ficou curada. A rainha ficou tão feliz que agradeceu muito ao rei, mas este confessou-

lhe que tinha tido a ajuda de um rapazinho da aldeia. A rainha disse que ele devia agradecer-

lhe. O rei assim fez: foi até à aldeia e deu uma casa à família dele, dinheiro e muita comida. 

         Meu dito meu feito este conto saiu perfeito!     

Cláudia Delgado, n.º 6, 6.º 3 
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As flores da amizade 

     No tempo dos afonsinhos, havia um macaco chamado Afonso. O Afonso vivia no porão de 

um avião, porque ele gostava muito de viajar e de conhecer novas terras.  

    Era quase Natal, então o piloto de avião pediu ao macaco que plantasse 5 flores da amizade 

em sua casa para que, na noite de Natal, a família do piloto estivesse feliz. Quando o macaco 

estava a chegar a casa do piloto, apareceu um urso que lhe tirou as flores da amizade. Quando 

o urso lhe tirou as flores da amizade, o Gato das Botas estava a passar ali ao pé, viu e foi a cor-

rer para junto do macaco para o ajudar a recuperá-las.  

    Então, eles seguiram as pegadas que o urso tinha feito e foram parar à gruta onde este vivia. 

Ao entrarem, viram o urso e ele disse que se quisessem as flores teriam de lutar contra ele. En-

quanto o Gato das Botas lutava contra o urso, o macaco foi buscar as flores. O urso já estava 

muito cansado e não conseguia lutar mais, então eles foram-se embora com as 

flores. 

   Depois foram para casa do piloto e plantaram as flores da amizade, e a família 

do piloto, na noite de Natal, estava muito feliz.  

    História contada, história acabada, estamos de abalada... 

 
Ricardo Rodrigues, n.º 16, 6.º 3 

Uma grande aventura 
 Certo dia, o rei Afonso recebeu uma carta que dizia que tinha uma missão: encontrar o seu 

pai. Mas o rei não se interessou muito, pois ele estava chateado com o pai e já nem se lembra-

va bem porquê. Mas reparou que no fundo da carta estava a dizer: se encontrares o teu pai e 

fizeres as pazes com ele, receberás 1 milhão de euros. 

      Claro que quando viu aquilo, o rei Afonso aceitou a missão. Ele morava numa montanha on-

de havia uma árvore de rebuçados.  Então pediu ajuda a um amigo do pai dele para o contactar 

e marcar um encontro junto a essa árvore e foi isso que aconteceu. No dia marcado,  os dois 

encontraram-se e fizeram as pazes! 

      Entretanto, do nada, aparece um rato, mas quem tinha medo dos ratos era o pai dele. O rei 

não se desesperou e enxotou-o, mas, de súbito, veio uma praga de ratos atraída pelo açúcar 

dos rebuçados. O pai do rei estava desesperado e em pânico, então o rei chamou a polícia, 

mas não serviu de nada porque tiveram que chamar uma equipa especializada em lidar com 

pragas. 

       Meu dito meu feito este conto saiu perfeito!     Sofia Monteiro, n.º 18, 6.º 3 
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Livro, meu caro livro! 
 

Muitos te trocam por modernices dos tempos de hoje: 

não acho correto!  

Deves ficar triste quando isso acontece, mas esquece! 

Tu, meu amor,  

que me trazes sabedoria num pingo de alegria,  

me fazes companhia e melhoras o meu dia. 

A minha felicidade vem de ti,  

tu que me ajudas e me ofereces ternuras! 

Nessa tua pele branca que me traz segurança,  

sinto confiança!  

Nessas tuas pequenas letras, 

sinto nuvens negras a vigiar ao meu redor. 

Espero que fiques comigo por muitos e longos momentos.  

Juntos construiremos monumentos,  

tocaremos instrumentos.  

Juntos viveremos,  

juntos somos um  

e espero 

que um furacão de emoções permaneça nos nossos corações. 

 

                                                 Ana Rita Almeida, n.º 2, 6.º 4 

 

At the end 

life is all about moments, right?  

But why is this so difficult?  

One day  

everything will fall  

and everybody will forget about us  

and what we suffered to please others...  

                    

              Leonor Diogo, n.º 12, 6.º 4 

Com orientação da Profª Idalina 

Rodrigues, os alunos do 6º 3 e 

6º4, aceitaram o desafio da Bibli-

oteca e escreveram maravilho-

sas Declarações de amor ao 

Livro e à Leitura   

Estão todinhos neste livro digital! 

Clica na imagem e espreita! 

https://read.bookcreator.com/uZYUnpGrBJZswq2HiHT0JkgSSU33/eGvm_RT_QJmvlVivw_TUAw
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Objeto não identificado,  

grande e com garras.  

Vive nas montanhas.  

6º 9 
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A propósito de O Lápis 

Mágico de Malala de  

Malala Yousafzai. 
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ESCRITA CRIATIVA - Haicais  ao ar livre – 6.º07 

  

Os pássaros a chilrear 

A brisa a passear 

O verão quase a chegar. 

(Mª  Inês Duarte e Laura Ramos) 

O piar dos pássaros 

Nas árvores a dançar 

E a água a cintilar. 

(Francisco Macedo e Diogo Pinto) 

Pele amarela de bebé 

Camadas rugosas de adolescente 

A tapar o botão do nascimento. 

(Margarida Falorca e Laura João) 

Da árvore ao papel 

Papel branco riscado 

Num livro inacabado. 

(Dino Mateus e Ismael Serrano) 

O canto dos pássaros 

Afugentado pelas quatro rodas andantes 

Soprando uma brisa calorosamente fria. 

(Margarida Falorca e Laura João) 

Página em branco 

Natureza morta 

Coração rasgado. 

(Ivo Santos e Miguel Brito) 

Folhas verdes a dançar 

Ao som do vento a soprar 

Os pássaros a chilrear. 

(Tomás Ferreira e Bernardo Marques) 

Este cheiro doce 

Faz-me querer comer, comer 

E morrer de prazer. 

(Guilherme Ferreira  e David Samaila) 

O sol brilhante  

As flores a florescer 

O ser humano a morrer. 

(Leonor Amaro e Mafalda Pinto) 

Folhas verdes 

Como um limão 

Cai uma no meu coração. 

(Beatriz Macedo e Isabel Pereira) 

Haicais  6º7 
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     A propósito da curta metragem Os Fantásticos Livros Voado-
res do Sr. Morris Lessmore, partilhada pela BE na Semana da Lei-
tura, os alunos do  5º2 e do 5º3, na aula de Português, com a Profª 
Lurdes Soares, fizeram um mural digital onde registaram as emo-
ções que o filme lhes deixou. Merecem um óscar!  
 
     Partilhamos aqui esses Padlet.  
     Para os descobrires, clica nas imagens! 

P A D L E T 

https://padlet.com/lurdessoa/wezwwmviwce334sj
https://padlet.com/lurdessoa/2gwfyf8g1za074bk
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Poemas ao jeito de Gabriel, o Pensador  5º2  

     Ainda no âmbito da Semana da Leitura, na qual foram evocadas as múl-

tiplas formas  que nos ensinam a ver o mundo, os alunos do 5º2 abraçaram 

outra das sugestões da BE e, a partir do videoclip “Linhas Tortas” de Ga-

briel, o Pensador, criaram fantásticos poemas e até vídeos.  

(Profª Lurdes Soares) 

 
  

   Os alunos do 5º1 criaram um Padlet  no qual imaginaram como é que um Extraterrestre veria 

os diferentes elementos do nosso planeta.  

     Clica na imagem e descobre o que é, por exemplo,  uma “Lâmpada noturna” ou um 

“Sussurro da imaginação”… 
  (ProfªLídia Fonseca) 

Clica, aqui! 

5º1 

https://read.bookcreator.com/k2XFY1mHceOUU8QdU3asl11PWd_UuduVG49pfRBifvk/1RcdPszFSHKvMiUFG-_jwg
https://padlet.com/lidiafonseca7/peu4zlmxf9z9gzgi
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Histórias de Cordel 
 
     O Projeto DAC que a turma 1 do 5º ano está a desenvolver é 
“A Serra da Estrela”. 
     Nas disciplinas de Português e História e Geografia de Portu-
gal, os alunos realizaram pesquisas sobre as lendas da região e 
relacionadas com a Reconquista Cristã, respetivamente. 
    A partir dessa pesquisa cada aluno escolheu a lenda que mais 
gostou e transformou-a numa “História de Cordel”. 
    A Literatura de Cordel é um tipo de poema popular oral e im-
presso em folhetos, geralmente expostos para venda pendurados 
em corda ou cordéis dando origem ao nome. 

(Profª Lídia Fonseca) 

Lendas Serra da EStrela 



45 Cidadania e Desenvolvimento 

Dia Aberto - Associação Salvador 2021 
 
     Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos do 
5.º1 foram desafiados a participar no Dia Aberto 
da Associação Salvador 2021. 
     Os alunos tinham que contar de forma criati-
va a (s) história (s) de vida de pessoas que en-
contraram na sua comunidade, dando assim a 
conhecer exemplos das problemáticas e solu-
ções de uma vida com deficiência motora. Esta 
atividade teve como objetivo ajudar os alunos a 
compreender e a conhecer melhor esta temáti-
ca para que sejam capazes de compreender a 
sociedade da qual fazem parte. Todos nós po-
demos ser ativos na integração da população com deficiência motora. 
      A turma 1 do 5º ano apresentou um vídeo com a história de vida 
do avô de uma das alunas da turma e elaboraram uma história em 
família, cujas personagens são as pessoas por eles entrevistadas. 
      A participação neste projeto foi importante pela reflexão e desco-
bertas que os alunos fizeram ao longo dos meses em que o trabalho 
foi desenvolvido e a mudança de mentalidades que o mesmo possa 
ter promovido. 

(Profª Lídia Fonseca) 

SUSTENTABILIDADE  5º1 
 
   A turma 1 do 5º ano, durante o confinamento, na disciplina de Cidadania e De-
senvolvimento realizaram trabalhos com materiais reutilizados, de forma a alertar 
para a necessidade de um planeta mais sustentável. Alguns destes trabalhos foram 
expostos na Biblioteca da Escola. 

(Profª Lídia Fonseca) 

“A vida não pode parar, nem a 

emoção que sentimos, a vonta-

de que temos, a força que  

encontramos e a coragem que 

descobrimos.” 

 Espreita aqui! 

Clica na imagem! 

https://drive.google.com/file/d/1GeaDOLg-MFLbVei1WC67-Vc_x0GZfsIb/view?usp=sharing


Miúdos a Votos 46 

    A 27 de abril, finalmente,  o  Projeto MIÚDOS A VOTOS, 

que contou com a participação das turmas do 6º1, 6º2, 6º5, 6º6, 

6º7, 6º8 e 6º9, foi a votos.  O ato eleitoral concretizou-se atra-

vés de “Urna móvel” e todos os alunos do 2ºciclo votaram no 

LIVRO + FIXE.  

   A campanha foi sempre a abrir e muito animada com as 

ações e cartazes divulgadas nas televisões do PBX, Refeitório 

e átrio da Papelaria e Bufete. Na sexta-feira, 23 de abril — Dia 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor -, a campanha este-

ve ao rubro e as personagens fugiram dos livros “estrelas” e an-

daram pela escola tentando convencer os mais indecisos. 

 Clica na imagem e descobre quais as personagens que  se escapuliram... 

 

           O Dia em que as personagens fugiram dos livros 

Espreita aqui tudo o que aconteceu neste projeto!  

                                                   Para o ano há mais! 

https://drive.google.com/file/d/130Sn1UDpo7HPHQqZi7bGB3pD_8qAHokY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VW3bP8mH2LNdN0agm1lrUctLDJQucZ5d/view?usp=sharing


47 Programa Parlamento dos Jovens 

Parlamento dos Jovens  

Deputado Nuno Fazenda na Escola Básica Pêro da Covilhã 
 

No âmbito do Programa Parlamento dos Jovens, e depois do convite do Senhor Di-

retor, Jorge Antunes, o Deputado Nuno Fazenda, eleito pelo círculo de Castelo Branco, 

esteve na nossa escola no dia 5 de abril. Juntamente com o nosso Diretor, o Deputado da 

Assembleia da República esteve à conversa com os alunos do 6º 9, turma que participa no 

Programa. Foi um diálogo animado e enriquecedor, pois, mais uma vez, se chamou a aten-

ção para a importância da participação cívica e dos princípios democráticos. 

A equipa do Parlamento dos Jovens agradece a disponibilidade do Sr. Deputado. 

 

Profª Elvira Rodrigues 

(Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens) 

Legislatura—XIV 

Grupo Parlamentar / Partido—PS 

Círculo Eleitoral—Castelo Branco 

 

Quem é Nuno  

Fazenda? 

 É um deputado da As-

sembleia da República,  

nome que se dá ao nosso 

Parlamento. 

 Sabias que... 

   Para descobrires mais  

sobre a Assembleia da 

República, clica na ima-

gem acima. 

https://espacojovem.parlamento.pt/o-que-e-o-parlamento


 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   

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

