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ECO-ESCOLAS 

NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

Era assim que estava o pavilhão de Torres Vedras na tarde 

em que foi reconhecido o trabalho de qualidade realizado por 

todas as escolas que neste dia ganharam ou renovaram o 

seu estatuto de Eco-Escolas! Parabéns a todos! Obrigado 

pelo vosso empenho e entusiasmo que faz do Eco-Escolas 

esta mega-família, da qual fazem parte duas escolas do nos-

so Agrupamento EB/JI Refúgio e EB Lã e a Neve.  
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O JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO COMEÇOU ASSIM... 

 
“Cativar “….  “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas “ 
              O principezinho de Antoine de Saint-Exupéry 

 
Na primeira reunião de pais através de um extrato da história do principezinho de Antoine de Saint-
Exupéry motivou-se para o “cativar “ e a responsabilidade que daí advém para todo o educador. E as-
sim surgiu o convite à elaboração deste placar para o qual os pais fizeram flores todas diferentes. Com 
elas decorámos o placar correio para os pais – elo de ligação com a família.  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Com o objetivo de “cativar” “criar laços“ as  crianças que já frequentavam o Jardim de Infância foram  
padrinhos das crianças que entraram de novo e também lhes fizeram uma prenda para lhes oferecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Como eco alunos da Escola e Jardim de Infância sentimo-nos desde 2008 cativados a cuidar e a pre-
servar o ambiente. No dia 14 de outubro,  cinco alunos, um da Pré e quatro alunos da escola, acompa-
nhados pela coordenadora do projeto da nossa escola, estiveram presentes  na cerimónia da entrega 
das bandeiras verdes em Torres Vedras. Recebemos  mais   uma bandeira verde como prémio pelo tra-
balho desenvolvido em prole de um ambiente mais sustentável. Toda a comunidade educativa, princi-
palmente os alunos estão de parabéns.  

Cerimónia das Bandeiras verdes  

Receção aos novos alunos 
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   ACONTECEU NA ESCOLA EB DO REFÚGIO 

  INÍCIO DAS AULAS 
O nosso primeiro dia de aulas foi muito divertido e acolhedor. Depois de diferentes atividades onde gas-

támos alguma energia tivemos direito a um lanche convívio com os nossos pais e mães, oferecido pela 

Associação de Pais. 

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

No dia 1 de outubro celebrámos o Dia Mundial da Música, ouvimos colegas tocar violino e construímos 
um instrumento que marcou o ritmo das canções que cantámos. 

ESCRITA CRIATIVA 
    

Poema “Os números 

do menino guloso” 

 

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
 
No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, 
fizemos, na nossa escola, uma sobremesa sau-
dável.  
A salada “Arco-Íris” estava uma delícia! 

 
Durante  esta semana também  elaboramos uma 
lancheira gigante onde colocámos alimentos sau-
dáveis. 
 

DIA DA CIDADE 

Visto que o dia 20 de 

outubro é feriado, pres-

támos a nossa homena-

gem à cidade da Covilhã 

no dia anterior. Cantá-

mos “Covilhã, Cidade 

Neve” com a bandeira 

erguida. Depois pintá-

mos a bandeira e o bra-

são da nossa Cidade. 
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ACONTECEU NO JARDIM DE INFANCIA DE SANTO ANTÓNIO...MOMENTOS 

  A Educação Pré – Escolar constitui a primeira etapa da Educação Básica, os projetos pedagógicos 

desenvolvidos nestes estabelecimentos de educação promovem aprendizagens estruturantes e signi-

ficativas, as quais garantem as condições de futuras aprendizagens com sucesso. 

Deixamos aqui alguns Momentos … 
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ACONTECEU NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO... 

 Mais um ano letivo que começou… 
Foram várias as atividades que se desenvolveram na nossa escola nos meses de setembro e outu-
bro, deixamos aqui alguns desses momentos... 

O outono chegou... 

Pequena lembrança para mais tarde 
recordar o início do ano letivo. 

  Dia Mundial da música 
Pequenos talentos da nossa escola... 

Atividade dinamizada pela professora Soraya, 
responsável pelas bibliotecas escolares, 
apresentação do projeto do Blog da Biblioteca 
“tantos livros”. Quanto mais lermos mais es-
trelas vamos ganhar! 

Uma salada de frutas deliciosa para assinalar  o  
Dia Mundial da Alimentação. 
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NO JARDIM DE INFÂNCIA DO RODRIGO ACONTECEU… 

   Foi com muita alegria 
que recebemos os novos 
amigos. E até tivemos 
uma surpresa! 

Com o intuito de sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável e equilibrada proporcionaram-
se diversas atividades durante esta semana. 
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ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO EM SETEMBRO E OUTUBRO 

Dia Mundial da Alimentação 

O DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO foi tratado por todas as turmas e foram preparados su-
mos naturais. “Foi uma atividade muito interessante e tornou-se um incentivo ao consumo de 
fruta e um relembrar da importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Os sumos fo-
ram saboreados ao almoço e estavam deliciosos!” 

Os alunos realizaram 
vários trabalhos sobre 
instrumentos musicais, 
onde a originalidade e a 
criatividade imperaram. 

Comemoração do Dia Mundial da Música 
É OUTONO... 

Construção de puzzle 
sobre o outono.  
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 PROJETO SOBE—Promoção da saúde oral—visita dos higienistas do centro de saúde da Covi-

lhã /atividades desenvolvidas... 

PROJETO SOBE—SAÚDE ORAL E BIBLIOTECA ESCOLAR—NO JI DE S. SILVESTRE 
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COMEMORAÇÕES: dia da música / dia da  alimentação—visita ao Mercado / Atividades 

  Texto: letra Arial, tamanho 11, justificado, apenas títulos a negrito 
 
Contorno cor preta, espessura 1 e 1/2 

NO JI DE S. SILVESTRE O ANO LECTIVO COMEÇOU ASSIM... 
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   “ DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO”  EM  S.SILVESTRE 
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NO JI DA BOIDOBRA: A MINHA PINTURA VISTA PELOS MEUS COLEGAS... 

“Cá em cima, parece um céu” 
Duarte 
“Parece chuva” Beatriz 
“Parece um jardim de infância” 
Kévim  
“Aquilo azul parece uma mesa” 
Matilde 

“Vejo uma bola e um fantoche” 
Rodrigo 
“Estou a ver uma bola gigante” 
Martim 
“Vejo um sapato de salto alto” 
Núria 
“Vejo uma espada” Duarte                                                                                           

“Parecem dois olhos” Inês Vaz 

“Parecem dois espelhos” Gabriel 

“Parecem dois ovos” Rodrigo 

“Parecem duas rodas” Francisco 

“Parecem duas bolas” Núria 

“Parece um rádio” Matilde 

“Está ali uma bota, à pontinha da 

pintura” Rodrigo 

“Vejo uma bola mini” Duarte 

“Estou a ver um pente” Inês Vaz 

“Vejo uma roda gigante” João 

“Parece uma prisão” Inês Vaz 
“Parece uma casa destruída” 
Kévim 
“Aquilo roxo parece uma janela” 
Núria 
“O azul parece uma banheira 
que está ao contrário” Rodrigo 

“Há uma tenda” Núria 

“Tem um sinal” Inês Vaz 

“Vejo um carro” Duarte 

“Parece que está ali uma mi-

nhoca...” Inês Bernardo 

“É um barco e o céu” Núria 
“É uma casa e um sol” Inês 
Vaz 
“Está ali uma televisão” Inês 
Bernardo 
“Parece uma caixa gigante” 
João 

“Vejo um computador” Rodrigo 
“Estou a ver muita chuva” Inês 
Vaz 
“Está ali uma nuvem de chuva, 
que parece que vai atingir uma 
tempestade” Kévim 
“Vejo um coelho” Francisco 

“Naquele canto, está lá uma 
coisa que me parece uma flor” 
Leonor 
“É vermelho e amarelo e tem a 
cor roxa e preta” Gustavo 
“Está ali uma cobra” Inês Ber-
nardo 

Para o indivíduo atingir o seu pleno desenvolvimento, qualquer sistema de educação deve encorajar a 
criatividade. É conhecida a grande relevância das operações cognitivas no processo criativo e como, 
o estímulo da criatividade, leva ao bom nível de desenvolvimento intelectual e à possibilidade de usar 
estratégias de pensamento que rompam com esquemas rotineiros. 
A criatividade deve fluir… nem sempre, os corações precisam ser vermelhos, as árvores precisam ser 
verdes e o céu precisa ser azul. A criança sabe as cores reais das coisas na natureza, mas modificá-
las faz parte da imaginação e do processo criativo, e nesse campo tudo é possível. 
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As nossas colagens de Outono 

ESTE  MÊS  ACONTECEU NA ESCOLA DA BOIDOBRA 

                                A ida ao futebol 

Eu e os meus colegas fomos ver o futebol e foi muito di-

vertido! Fomos de autocarro até lá e quando lá chegámos vimos 

muitos meninos sentados nos assentos. 

Quando acabámos de subir as escadas vimos uma se-

nhora e um senhor com muitas bandeiras com o símbolo de 

Portugal e deram uma bandeira a cada um. Entrámos lá dentro 

e reparamos logo no campo que era enorme e sentámo-nos e, assim passou o tempo. 

Quando Portugal estava quase a marcar era fora de jogo! Quan-

do o jogo estava quase a acabar, nós ficámos muito tristes por-

que a Bulgária tinha marcado e foi assim que a Bulgária ganhou, 

mas não importa porque o que interessa foi ver o jogo e diverti-

mo-nos. 

E depois saímos e agarrámos as nossas coisas e voltámos a 

entrar no autocarro. 

Eu não me vou esquecer nunca deste dia. 

  Beatriz Antunes  

         4ª ano                                                                              
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EM SETEMBRO E OUTUBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE... 

Início do ano letivo 
A 17 de setembro, os alunos do Jardim 

de Infância e os alunos do 1º ano tive-

ram um dia especial, porque realizaram

-se várias danças incluindo “o jogo do 

abraço” Apresentou-se uma lenga len-

ga adaptada “A Minha Escolinha”, de 

Luisa Ducla Soares. Depois, elaborou-

se um painel coletivo com os elemen-

tos da lenga lenga utilizando-se pintura, 

recorte e colagem. 

No dia 18 de setembro, fez-se a apre-

sentação interativa da história O Sapo 

Encontra um Amigo de Max Velthuijs, 

Editora Caminho. Esta história remete 

para vários valores, nomeadamente, a 

amizade, o respeito pela diferença, a 

ajuda, a partilha e a integração.  

Jogo de Futebol 

No dia 6 de outubro, no perío-

do da tarde, os alunos do 1º 

ciclo assistiram a um jogo de 

futebol entre as Seleções Fe-

mininas sub 17 de Portugal e 

Bulgária, no Complexo Des-

portivo da Covilhã. 

A equipa portuguesa jogou 

melhor que a búlgara, mas o 

resultado não foi favorável, 

pois perdeu o jogo por 1a 0. 

Apesar do resultado, gostá-

mos muito de apoiar a nossa 

seleção, de acompanhar as 

jogadoras na entrada do cam-

po e de conviver com os ou-

tros meninos. 

Fazer desporto vale a pena! 

Galardão Bandeira Verde Eco-Escolas 

No dia 14 de outubro, teve lugar, em Torres 

Vedras, a cerimónia de atribuição do galardão 

Bandeira Verde Eco-Escolas 2015 que reco-

nhece o trabalho de qualidade desenvolvido 

pelas escolas, no âmbito da Educação Ambi-

ental para a Sustentabilidade. A nossa  esteve 

presente com a representação de 5 alunos, 

para receber a Bandeira Verde. Nesse dia ti-

vemos oportunidade, em conjunto com os alu-

nos da EB/JI do Refúgio, de vivermos um dia 

pleno de emoções. 
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EM SETEMBRO E OUTUBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE... 

Dia Mundial da Alimentação 

No Dia Mundial da Alimentação, com os 

amigos da escola, fizemos uma Sopa de 

Pedra deliciosa. Adivinhámos e observá-

mos vários legumes, carnes, leguminosas 

e utensílios necessários para fazer a sopa. 

Vimos a história tradicional do Caldo de 

Pedra. Ajudámos a fazer a sopa e ao al-

moço todos a comemos com alegria. Es-

crevemos a receita para  nos lembrarmos 

sempre desta tradição. 

Para o lanche, fizemos espetadas de fru-

tas coloridas e saborosas, seguindo um 

padrão. Recortámos e colámos alimentos 

saudáveis. 

O meio que nos rodeia 
 
Como somos meninos 
“Eco-Escolas”, segui-
mos os trilhos da mon-
tanha à descoberta da 
fauna e da flora. 
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Chegou o Outono 

 Para trabalhar a temática do Outono, 
começámos por um pequeno diálogo acerca 
das modificações da paisagem e mudanças no 
tempo (diminuição da temperatura e aumento 
da humidade). Saímos para o exterior para que 
as crianças tomassem consciência das modifi-
cações que ocorriam. Para difundir a necessi-
dade de sabermos observar e respeitar a natu-
reza, não deitando nada para as matas, para 
de certa forma evitarmos incêndios.  Alertei-os 
ainda para a tomada de consciência do que a 
natureza nos devolve (oxigénio, madeira, corti-
ça, bolotas ...) e os frutos (castanhas, nozes, 
uvas, romãs ...).  
 Em seguida as crianças apanharam fo-
lhas, folhas essas que foram utilizadas para a 
elaboração de atividades divertidas nas dife-
rentes vertentes.  
 Assim nos vamos divertindo com muita 
cor e entusiasmo. 

ASSIM COMEÇOU O ANO LETIVO NO JI DE PERABOA... 
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TURMAS DE 4ºANO– ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ 

  Os alunos decidiram embelezar os 
canteiros das salas de aula cultivando 
vários tipos de plantas 

  Com material reciclado foram construí-
dos estes simpáticos “porta materiais” 

 O outono com as suas belas cores foi a  inspiração para 
estes trabalhos 

 A maior flor do mundo– trabalho 
elaborado a partir da leitura do livro 
de José Saramago. 

 Dia da cidade 
 Dia Mundial da Alimentação 
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A BIBLIOTECA ESCOLAR CELEBROU ASSIM O MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR—MIBE 

Formação de utilizadores e Bibliopaper  para os quartos e quintos anos 

O Dia da Biblioteca Escolar é celebrado na quarta segunda feira do mês de outubro. Este 
ano celebrou-se no dia 26 de outubro. 
Este dia tem como objectivo destacar a importância das bibliotecas escolares na educação, 
assim como promover o gosto pela leitura. 
A data foi comemorada pela primeira vez em outubro de 1999. 
 
Outubro—Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
 
As bibliotecas escolares desempenham um papel muito importante nas escolas e são um 
veículo de transmissão de conhecimento, não apenas através dos livros mas também das 
actividades que desenvolvem. 



Página 18 
Nº 35 

O objetivo deste projeto é incentivar os alunos  a ouvir/ler histórias, com a família (ou sozinhos, no caso 
dos mais velhos, que já sabem ler) e reproduzir o que ouviram/leram, de modo a compreender a história. 
Para além disso, começam a usar as tecnologias (e conhecem o blogue da Biblioteca) como ferramenta 
para a aprendizagem. 

Depois é publicado o resumo da história, feito pelo aluno (nos comentários, no final da 'postagem' com o 
titulo Estrelas da Pêro - PARTICIPAÇÃO); É publicada uma estrela prateada no blogue com o seu nome 
e entregue na sala de aula uma estrela para se expor na parede. Por cada 5 histórias (e 5 estrelas prate-
adas), os alunos recebem uma estrela dourada (com um pequeno prémio de participação) para os incen-
tivar a continuar… 

Contamos com a vossa colaboração, 

A equipa da Biblioteca Escolar 

PROJETO «ESTRELAS DA PÊRO» DA BIBLIOTECA ESCOLAR  
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ATIVIDADES ESCOLARES E CULTURAIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ  

   O ano letivo 2015/2016 iniciou nesta instituição no dia 18 
de setembro, após uma campanha de sensibilização no 
seio da população prisional, para a frequência dos Cursos 
de Educação e Formação de Adultos - E.F.A.  
  No dia do começo das atividades escolares foram apre-
sentados os professores de cada Curso e entregues os 
certificados aos alunos que concluíram com aproveitamen-
to o ano escolar 2014/2015. 
  Estão a funcionar na sede do E.P. 4 Cursos E.F.A. Esco-
lares: E.F.A. B1, E.F.A. B2, E.F.A. B3 e E.F.A. Secundá-
rio e um Curso de Competências Básicas, na Quinta de 
S. Miguel.  
   Estes Cursos da responsabilidade do Ministério da Edu-
cação são assegurados pelas 2 Escolas Associadas, 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã e Escola Se-
cundária Campos Melo. 
  Paralelamente a esta oferta formativa funciona também 
neste ano letivo 1 Clube de Artes da responsabilidade de 
um professor da Escola Secundária Campos Melo. 

 Atividades Escolares 2015/2016  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

 Dia Mundial da Música/Concerto  

Quarteto de Clarinetes  

  Para comemorar o Dia Mundial da Música – 1 de outubro, realizou-se nesta 

instituição um Concerto dirigido a toda a Comunidade Prisional. 

 Esta atividade foi da responsabilidade da EPABI, com a apresentação musical 

do “Quarteto de Clarinetes” orientado pelo professor desta Escola, Bruno Sil-

va. 

  No decurso deste momentos musical foi assinado um protocolo de Atuação en-

tre o E.P. representado pelo seu diretor, Luís Couto e as 2 Escolas Associadas, 

 Visita Imagem 

Peregrina Nossa 

  No dia 10 de outubro, a 

Imagem Peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima esteve 

presente nas instalações da 

Quinta de S. Miguel para 

abençoar esta instituição e 

os reclusos que lá se encon-

tram. Foi um momento de fé 

intenso e emocionante. 

 Jogos Tradicionais  

  A Coordenadora Pedagógica e 

os Técnicos de Reeducação orga-

nizaram no dia 9 de outubro, uma 

manhã de jogos tradicionais, du-

rante a qual os reclusos participa-

ram na corrida de sacos, corrida 

de andas, corrida de ski, tração da 

corda, pião, malha e burro. Foi 

uma atividade muito participada e 

animada. 

Dia Mundial da 

Alimentação  

Palestra “Alimentação 

Saudável”  

  No âmbito do Projeto do Volunta-

riado da Cruz Vermelha e das Co-

memorações do Dia Mundial da 

Alimentação, realizou-se nesta 

instituição, uma Palestra intitulada 

“ Alimentação Saudável”, com a 

colaboração da Enfermeira Ana-

bela Lopes e 2 alunas da U.B.I. 

Curso de Medicina, Ana Araújo e 

Carla Sousa.   As técnicas de saú-

de falaram das funções da alimen-

tação, roda dos alimentos, hábitos 

alimentares corretos e alimenta-

ção e prevenção de doenças. 
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A DISCIPLINA DE INGLÊS CELEBROU O HALLOWEEN NA ESCOLA  

On 31st October people celebrate 

HALLOWEEN. 

     Children like to dress up in scary costu-

mes, such as witches, ghosts, vampires or 

mummies. 

      They knock at doors and say  

“TRICK OR TREAT!” 

   People give them sweets, candies, choco-

lates. 

      Other symbols: bat, black cat, skeleton, 

spider and pumpkin – Jack O’ Lantern. 

Have a merry and scary Halloween! 

        Exposição no polivalente da 
nossa escola, para comemorar esta 
festividade. 
        Parabéns aos alunos pela 
adesão e empenho nos trabalhos.  



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

 INÍCIO DO ANO ESCOLAR  

RALLY PAPER—PROVA DE VINHOS E QUEIJOS—JANTAR CONVÍVIO 

Casa do Pessoal e Equipa de Recursos Humanos 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

  A Casa do Pessoal e a Equipa de Recursos Humanos do 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, promoveram o 

convívio entre os colaboradores desta instituição escolar 

no inicio deste ano letivo, 15 de setembro, com a realiza-

ção de  algumas atividades.    

  No Rally Paper que decorreu durante a tarde, participa-

ram várias equipas  que se empenharam em realizar as 

tarefas propostas com muita animação. 

   No final da tarde houve espaço para  A Prova de Vinhos 

e Queijos, que ocorreu na sede da Casa do Pessoal e 

contou com a presença do  Presidente da Câmara Munici-

pal da Covilhã, que em companhia dos colaboradores des-

te Agrupamento, degustou vinhos e queijos patrocinados 

pela Adega da Covilhã e pelos Queijos Braz. 

  O dia terminou com um jantar convívio no refeitório da 

Escola sede deste Agrupamento e a entrega de prémios 

aos participantes do Rally Paper. 

  A organização destes eventos congratula-se pela partici-

pação que estas atividades tiveram, assim como, o esforço 

que estes dois órgãos do Agrupamento fizeram para unir e 

promover o convívio entre todos os colaboradores desta 

unidade de ensino. 

Casa do Pessoal e Equipa de Recursos Humanos 
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

  A Casa do Pessoal e a Equipa de Recursos Humanos do 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, promoveram o 

convívio entre os colaboradores desta instituição escolar 

no inicio deste ano letivo, 15 de setembro, com a realiza-

ção de  algumas atividades.    

  No Rally Paper que decorreu durante a tarde, participa-

ram várias equipas  que se empenharam em realizar as 

tarefas propostas com muita animação. 

   No final da tarde houve espaço para  A Prova de Vinhos 

e Queijos, que ocorreu na sede da Casa do Pessoal e 

contou com a presença do  Presidente da Câmara Munici-

pal da Covilhã, que em companhia dos colaboradores des-

te Agrupamento, degustou vinhos e queijos patrocinados 

pela Adega da Covilhã e pelos Queijos Braz. 

  O dia terminou com um jantar convívio no refeitório da 

Escola sede deste Agrupamento e a entrega de prémios 

aos participantes do Rally Paper. 

  A organização destes eventos congratula-se pela partici-

pação que estas atividades tiveram, assim como, o esforço 

que estes dois órgãos do Agrupamento fizeram para unir e 

promover o convívio entre todos os colaboradores desta 

unidade de ensino. 

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