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CARNAVAL NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 

Megas 2015—Cliquem na imagem e vejam o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=RFXMb_7Fsbk&feature=youtu.be


Página 2 Nº 30 

ACONTECEU NO JI DE S. ANTÓNIO… A ARTE NO CARNAVAL 

As artes plásticas na educação de infância assentam essencialmente em atividades de fruição, 

experimentação e descoberta, que constituem pilares sobre os quais as aprendizagens futuras e a 

personalidade se vão edificar. Segundo as esferas académicas é fundamental integrar as crianças 

em ambientes onde possa contactar regularmente com a arte. É exatamente nesta perspetiva que 

a educação de infância promove a aproximação a marcos da cultura artística portuguesa e univer-

sal. 
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NA ESCOLA DE S. ANTÓNIO: CARNAVAL É ALEGRIA E FOLIA... 

Carnaval trapalhão com desfile no Bairro de Santo António e para acabar o dia de folia, apresen-
tação de pequenas dramatizações ensaiadas com a professora Marta de Expressão Dramática. 
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NO JARDIM- DE- INFÂNCIA DO RODRIGO... 

Porque o Carnaval é alegria 
nós divertimo-nos em grande 
com a decoração de másca-
ras, a passagem de modelos  
e o “Baile de Mascarados” 

 
A ciência influencia profundamente o mundo moderno. Esta 
nasceu da curiosidade do ser humano e da sua tentativa de 
entender o que o rodeia. A ciência é uma maneira de estar no 
mundo. De  pequenino se torce o pepino! Assim, a familiarida-
de com a ciência deve começar com as idades mais baixas. 
Por isso  aqui fica o registo  das nossas experiências. 
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NA ESCOLA DO RODRIGO ACONTECEU... 

  Passatempo-um ovo por inventar 
 

   A nossa escola participou neste concurso com a elabo-
ração do ovo “Reciclagem “ .A foto foi publicada na pági-
na do Facebook da derovo para votação. 

Dia Europeu da Internet Mais Segura  
 

     A Polícia de Segurança Pública da Covi-
lhã , através do seu Modelo Integrado de Po-
liciamento de Proximidade  , desenvolveu no 
dia da efeméride, 10 de fevereiro , uma  Ação 
de Sensibilização, para os alunos do 3ºano. 
Abordaram  temas como  salvaguarda dos 
equipamentos e de dados pessoais, ilícitos 
cometidos através da Internet e cuidados a 
ter nas redes sociais, entre outros.  

Carnaval 
  No polivalente realizou-se um convívio de Carnaval. Houve desfile e a eleição dos melhores 
mascarados. Foi muito divertido! 
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 JI DE REFÚGIO:  REUTILIZAR  É UMA FORMA DE PRESERVAR O AMBIENTE E TAMBÉM BRINCAR, APRENDENDO 
                                                                                      

2015  ANO  INTERNACIONAL   DA    LUZ   
           

 Objetivo  - promover o conhecimento sobre o papel essencial  que a luz de-
sempenha nas nossas vidas nas  mais diversificadas formas :                                          
Energia,  Educação,  Saúde, Agricultura ,Comunicação…       

 Como eco alunos distribuímos a mensagem  …….Se a energia queres poupar  ……….. 
                                                                                        ……a luz do sol deves aproveitar 

No dia 13 de fevereiro participámos no corso de Carnaval da Neve 2015 ,organizado pelo Clube 
Nacional de Montanhismo, em colaboração com a Câmara Municipal da Covilhã  

Os nossos disfarces tinham como tema 2015 Ano Internacional da luz 
       Representavam o logotipo  

                Sol  
          origem da vida     

                   Bandeiras 
       Internacionalidade ,inclusão  
           (O sol ilumina o mundo) 

             Cores 
             Espetro, Ciência,  
             Arte e Cultura, Educação. 

                             E lá fomos ……. de SOL a brilhar com as nuvens no céu a espreitar  

http://www.bprmadeira.org/site/images/BPR/Imagens/ail2015.png
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  Carnaval 
   Na sexta-feira, dia 13, foi um dia muito animado na nossa escola. Fizemos um desfile de disfarces 
bastante original. Para participarmos no desfile o nosso disfarce tinha um tema: “2015 Ano Internacio-
nal da Luz”. Vejam como os nossos fatos eram engraçados, verdadeiras obras de arte!  
Cada sala de aula teve um vencedor que ganhou um pequeno prémio! E todos tivemos um certificado 
de participação! Mas o importante foi que todos nos divertimos muito! 

O CARNAVAL NA ESCOLA DO REFÚGIO 

Os painéis da nossa Escola também ficaram todos catitas com os palhaços coloridos que pintámos, as 
máscaras que fizemos e  a bandeira do Ano Internacional da Luz que elaborámos, sempre no âmbito 
do nosso projeto eco escolas. 

Depois de tanta luz, a  imaginação e a criatividade também se iluminaram e fizemos trabalhos espeta-
culares para decorar a nossa Escola! 
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Máscaras / Desfile de mascarados...Quem és tu, ó mascarado, que vens tão bem disfarçado?   

CARNAVAL NO JI DE S. SILVESTRE 
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   NA ESCOLA DE S.SILVESTRE  FESTEJOU-SE O CARNAVAL 
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DESFILE DE CARNAVAL NO JI DA BOIDOBRA       

TRANSFORMER 

JURADOS 

 

 

 

 

 

 

MINNIE 

PALHAÇO 

BRUXA 

LEÃO 

NINJA II 

CAPUCHINHO 

VERMELHO 

ABELHA 

HOMEM-ARANHA I 

HOMEM-ARANHA II 

NINJA I 

CAPITÃO GANCHO 

PRINCESA II 
PRINCESA I 

VENCEDOR VENCEDOR 
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FEVEREIRO COM MUITA ANIMAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA…  

Parabéns aos vencedores do concurso de melhor mascarado! 
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EM FEVEREIRO, ACONTECEU NO JARDIM DE INFÂNCIA A LÃ E A NEVE... 

 
Hino da Fruta – 2014 / 2015 

 
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, 
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, 
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, 
Lá, lá, lá, lá, lá, lá. 
 
A obesidade é uma doença muito má, 
Todos nós devemos saber, 
Comer fruta três a cinco vezes ao dia, 
Isto é o que nós temos de fazer. 
 
Somos heróis e gostamos de fruta, 
De várias cores e vários sabores, 
Comemos fruta com muita magia, 
Por isso aumenta a nossa alegria. 
 
A obesidade é uma doença muito má, 
Todos nós devemos saber, 
Comer fruta três a cinco vezes ao dia, 
Isto é o que nós temos de fazer. 
 
Base musical número 17, Red River Valley 
Projeto “Heróis da Fruta” 
 
Televoto número: 760457133 

Desfile de Carnaval 

Reciclámos vários materi-

ais: garrafões de água, sa-

cos de plástico, pacotes de 

leite, papéis. 

Água é fonte de vi-
da 

Somos  goti-

nhas de 

água e esta-

mos prontas 

para desfilar 

pela cidade. 

Olá Senhor Calceteiro! 
No dia 19 de fevereiro, observámos o Se-
nhor Francisco, a calcetar a rua. Falámos 
com o ele sobre esta profissão, contámos o 
número de pedras de granito, que levava 
cada fila e vimos quais as ferramentas e 
materiais necessários. Ficámos a saber que 
cada vez há menos pessoas a trabalhar 
nesta profissão. Também aprendemos que 
com pedras se fazem bonitos 
trabalhos. 
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EM FEVEREIRO, ACONTECEU NA EB A LÃ E A NEVE... 

Dia Europeu do 112 

No dia 11 de fevereiro, comemorou-se o Dia Europeu do 112. 
Vieram dois agentes da P.S.P. à nossa Escola, fazer uma ação de 
sensibilização sobre este número. 
Ficámos a saber que o número 112 é utilizado em toda a Europa.  
Os agentes da P.S.P. ensinaram-nos a utilizar corretamente o nú-
mero 112. Este número serve apenas para situações graves de 
acidentes, calamidades, assaltos violentos, raptos e problemas de 
saúde. 
Se marcarmos o 112, por engano, não devemos desligar e expli-
car ao operador que nos enganámos e nunca devemos brincar ou 
fazer partidas. 
No final, fizemos muitas perguntas sobre segurança e fomos es-
clarecidos pelos senhores agentes. 
Esta atividade foi muito interessante para nós, porque ficámos a 
saber que o número 112 é um número de emergência, grátis e 
serve para salvar vidas.  

Desfile de Carnaval 
No dia 13 de fevereiro, os alunos, as professo-
ras e as assistentes operacionais  da Escola 
A Lã e a Neve participaram no desfile de Car-
naval, promovido pelo Clube Nacional de 
Montanhismo. 
O desfile decorreu no período da tarde, 
saímos da escola de autocarro até ao Campo 
de Festas. Seguidamente, desfilámos até ao 
Pelourinho. 
Depois do desfile, fomos até ao Teatro Muni-
cipal ver um concerto dos alunos da 
E.P.A.B.I. Ouvimos a história  “Pedro e o Lo-

bo” e o “Carnaval dos Animais”. 
Os fatos foram confecionados na escola com 
materiais recicláveis: garrafões, sacos de plás-
tico, papel de alumínio e pacotes de leite. 
O tema foi a água, porque esta é um bem es-
sencial à vida e é preciso preservá-la. 
Gostámos muito do desfile de Carnaval, por-
que foi muito divertido. 
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 O carnaval é 

sempre uma festa e 

os palhaços são sím-

bolos de animação da 

nossa vida. Por isso, 

coletivamente, fizemos um bem grande para 

decorar a nossa sala.  

 Também não 

podiam faltar dese-

nhos e as máscaras . 

O carnaval é tempo de 

divertimento. Além de 

desenharmos e pintar-

mos, mascarámo-nos, 

pintámos as nossas 

caras, brincámos e 

desfilámos. 

 E foi no dia 13 de fevereiro, no período da tarde e, 

apesar da ameaça da chuva e do frio, o Jardim de Infância 

e a EB1 de Peraboa saiu à rua para participar no seu desfile 

trapalhão. São acontecimentos como estes que se criam 

raízes, aumenta-se a autoconfiança e aprende-se sem qual-

quer espécie de descriminação. Todos dão o que sabem e 

juntos fazem 

coisas lindas! 

Quem acompa-

nhou o desfile 

pode ver toda a 

criatividade que 

cada criança pôs nos seus fatos, nas escolhas 

mais diversas e imaginadas. 

 

O CARNAVAL EM PERABOA, NO JI 
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O CARNAVAL—EB/JI PERABOA 

   
No dia 13 de março de 2015, cele-
brou-se mais um ano o tradicional 
Carnaval das escolas. Os alunos, 
professores e assistentes operacio-
nais reuniram-se junto às instala-
ções da Junta de Freguesia de Pe-
raboa.  

 
O cortejo carna-
valesco passou 
pelo Centro So-
cial de Peraboa 
e partilhou com 
os utentes des-
ta instituição, 
um momento 
de boa disposi-
ção. 

 
Finalmente, andámos pelas ruas da localidade e confraternizámos 
com os seus habitantes. 



Página 16 
Nº 30 

PERO 1 

PERO 2 

PERO 3 

PERO 4 

PEROS NO CARNAVAL 

 CARNAVAL NOS 4º ANOS EB PÊRO... 
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ESCOLA DE BASKET PÊRO DA COVILHÃ 

Março 2015 

 Informação Desportiva  

 Março de 2015 

 Liga de mini 12 

 Desporto Escolar 

EST AM O S  NO  F ACEB OO K  
WWW . F AC EBO OK . C OM/

PAGES/B ASKET-P ÊRO- DA-
C O VILH Ã  

João Repolho  

João Vieira  

Zé Tourais  

Francisco C.  

Fausto Oliveira  

  

  

Gabinete Técnico: 

 

Liga mini 12 

Covilhã/1 

Desporto 

 Resultado do jogo entre o 

Agrupamento de Escolas 

Pêro da Covilhã e a Escola 

do Tortosendo: 

AEPC 65 x ET 28 
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ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .   

  Teresa Ramos, Enfermeira do Centro de Saúde da Covi-
lhã, foi a técnica responsável pela sessão de promoção da 
saúde, realizada  no âmbito do Projeto do Voluntariado da 
Cruz Vermelha/ Delegação da Covilhã, para a comunidade 
prisional. 
  Cancro da Próstata, foi a temática desta palestra inte-
grada no Ciclo de Colóquios, que vem ocorrendo nesta 
instituição. 
  Apresentação e caraterização da anatomia do aparelho 
reprodutor masculino, funções, patologias, fatores de ris-

co, sintomas de alerta, formas de diagnóstico, valores do PSA e tratamento 
das doenças da próstata, foram as temas abordadas nesta sessão de sensibilização. 

  CICLO DE COLÓQUIOS  

A Professora Noélia Ramos 

  23ª VISITA  

FRATERNIDADE MISSIONÁRIA DE 

CRISTO JOVEM“OUVIR O SILÊNCIO”  

  Os elementos da Fraternidade Missionária de 
Cristo Jovem visitaram os reclusos deste E.P. 
no dia 4 de fevereiro, pelas 15h na Quinta de S. 
Miguel e pelas 16h na capela desta instituição.  
 O Padre Joaquim, as irmãs Isabel e Arminda e 
o Sr. Carlos transmitiram a esta população re-
clusa mensagens de coragem, fé e esperança.  
 No final da visita foram distribuídas algumas 
peças de vestuário e artigos de higiene aos par-
ticipantes desta 23ª Visita.  

  CICLO DE CINEMA  

“Redirected”- Reenvia-
dos, foi o filme escolhi-
do para o Ciclo de Cine-
ma que se projetou no 
dia 17 de fevereiro, na 
sala de convívio dos re-
clusos com uma assis-
tência de 33 espetado-
res.  
  Após a projeção do 
filme que cativou a aten-
ção do público, houve 
espaço para um breve 
diálogo sobre o seu con-
teúdo  e avaliação da 
sua qualidade técnica. 
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PEQUENOS ESCRITORES 

      O Principezinho 
Era uma vez um menino que era príncipe. Vivia 
num pequeno planeta, tratando de três vulcões e 
da sua rosa.  
A flor era muito bela, vaidosa e muito orgulhosa e 
foi esse orgulho que arruinou a tranquilidade do 
planeta do pequeno príncipe e o levou a começar 
uma viagem que o trouxe à terra, onde encontrou 
diversas personagens, a partir das quais conse-
guiu descobrir o segredo do que é realmente im-
portante na vida.  
Ao longo da sua viagem visitou vários planetas 

semelhantes ao seu, mas com habitantes muito 

diferentes. 

Esta é uma história sobre a AMIZADE e pretende 

chamar a atenção para o facto de os Homens já 

não terem tempo de 

fazer AMIGOS, pois é 

preciso «cativá-los», 

«cuidar deles» e, na 

sociedade atual não 

há tempo para isso!!! 

A mensagem mais 

importante: 

Só se vê bem com o 
coração. O essencial é 
invisível aos olhos.  

Ana Rita, Francisco, Juliana e Ricardo—6º9 

      Do sonho à realidade 
 

No dia 21 deste mês, os alunos de 6º ano deslo-
caram-se ao Teatro Politeama  para assistirem ao 
Musical de Filipe LaFéria,“ O Principezinho”. 
O espectáculo, baseado na obra da literatura uni-
versal de Antoine de Saint –Exupéry, cativou e 
deslumbrou adultos e 
crianças que lotaram a 
sala. 
As personagens, a luz, a 
cor e a música, num cur-
to espaço de  tempo,  
preencheram o nosso  
imaginário e deram corpo 
a valores que perpassam 
por toda a obra: a amiza-
de, a partilha e a confian-
ça. 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A mensagem principal do musical e da obra “ O 
Principezinho” é que não importa as idades pois 
todos  temos uma criança dentro de nós, que não 
devemos deixar morrer. 
Este é um espectáculo mágico, simplificado com 
algumas mensagens que chegam às crianças 
através da música, das personagens e sua carac-
terização, e através de textos simples e diverti-
dos. 
Crianças e adultos não devem perder a oportuni-
dade de assistir a este musical pois é uma história 
muito bonita que deve ser sentida com o coração 
e não deve ser apenas vista  com os olhos.  
 
Beatriz Barbeiro e Raquel Vaz—6º9 
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ALGUMAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR NESTE MÊS... 

A Biblioteca Escolar com o intuito de 

promover e dinamizar a leitura, disponi-

biliza semanalmente “SUGESTÕES DE 

LEITURA”. Esta atividade tem desperta-

do o interesse de muitos alunos que re-

quisitam e leem os livros sugeridos. 

Para assinalar o carnaval, a Biblioteca Escolar, promo-
veu o Concurso “LIVRO MASCARADO” 
A todos os participantes será entregue um certificado. 

Os vencedores serão contemplados com um prémio. 



Página 21 

DESPORTO ESCOLAR  2014/2015 

CALENDÁRIO DE JOGOS / CONCENTRAÇÕES / PROVAS 2014/2015 
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 Realizou-se no passado dia 13 de fevereiro, na Zona de Lazer de Castelo Branco a Fase Final 

Distrital do Corta-Mato Escolar, tendo o nosso agrupamento participado com uma comitiva de 29 alunos. 

Salientamos o brilhante comportamento e empenhamento de todos os alunos que representaram o nos-

so agrupamento, apresentando aqui os resultados obtidos. 

 Destacamos ainda que os alunos: Ana Margarida Pereira e Joaquim Netto irão participar no pró-

ximo dia 7 de março no Corta Mato Nacional que se realiza na Guarda a partir das 10.00 horas. 

 Cliquem na imagem e vejam o video. 

DESPORTO ESCOLAR: CORTA MATO DISTRITAL 2015 

A Coordenadora do Desporto Escolar, 
Ana Lopes  

https://www.youtube.com/watch?v=aN2XY28JVks&feature=youtu.beC:/Users/Master/Documents/Activ%20Software
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DESPORTO ESCOLAR –” MEGAS“ 2015 

No dia 25 de fevereiro realizou-se o Mega Sprinter  km e salto 2015, fase escola, tendo partici-
pado cerca de 140 alunos que obtiveram, anteriormente, o apuramento nas suas turmas.  Os 
Megas são uma iniciativa já habitual do desporto escolar, organizada pelo grupo de Educação 
Física que, para além de propiciar uma experiência competitiva formal aos alunos, contribui 
para a descoberta de jovens com potencial no que respeita à velocidade, resistência e capaci-
dade de salto. Desta participação saem os representantes da escola à fase distrital a realizar 
no dia 16 de março no Complexo Desportivo da Covilhã a partir da 10:00 horas. 
Cliquem na imagem e vejam o filme fotográfico. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFXMb_7Fsbk&feature=youtu.be
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CAFÉ COM CINEMA casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

  No dia 13 de fevereiro, a direção da Casa 
do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã, promoveu uma agradável noite 
de convívio e cultura na sua sede - Café 
com Cinema”. 
 Os associados e amigos da Casa do Pesso-
al começaram por beber um café e disfrutar 
de uma animada conversa. 
 Seguiu-se a exibição da curta metragem      
“ Sussurro” do realizador Fernando Cabral. 
  O realizador Luís Batista, docente deste 
Agrupamento e sócio desta Associação, fez 
uma breve introdução à sua curta metragem   
“Verão 96” seguindo-se a sua exibição. 
  Após a visualização das curtas metragens 
houve espaço para um extenso debate, com 
a participação do realizador, produtor e atri-
zes do “ Verão 96”. 
  Os participantes desta sessão avaliaram os 
trabalhos apresentados com muita qualidade 
e salientaram a necessidade de os divulgar 
em outros espaços e associações.  

ASSOCIA-TE 
PARTICIPA NAS ATIVIDADES 

CASA DO PESSOAL 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

A DIREÇÃO 



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ 

tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

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

mailto:executivopero@gmail.com
http://tantoslivros.blogspot.comC:/Users/Master/Documents/Activ%20Software

