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A  PRIMAVERA DE VIVALDI 
     A música está presente na vida das 
crianças desde muito cedo. 
     A abordagem à Música no jardim-de-
infância dá continuidade às emoções e 
afetos  contribuindo para o prazer e bem-
estar da criança. Esta abordagem integra
-se nas vivências e rotinas da sala valori-
zando os interesses e as propostas das 
crianças.  Aprendemos e apreciámos  a 
música de Vivaldi  e demos as boas 
vindas à  PRIMAVERA. 
 

     No jardim-de-infância, a aprendizagem das crianças requer uma 
experiência rica em matemática, ligada aos seus interesses e vida do 
dia-a-dia, quando brincam e exploram o seu mundo quotidiano. 
     Aprendemos a história do chinês que tinha um azulejo e o partiu em 
sete bocados. Tomaram vida e assim nasceu o TANGRAN. 

DIA MUNDIAL DO  
LIVRO INFANTIL 

     Tivemos a visita de 
um encarregado de 
educação  que veio à 
nossa escola contar 
histórias  de um livro. 

 

OBRIGADA  

MÁRCIA! 
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Trabalhos realiza-
dos pelos alunos 

da turma SA4. Tema: Dia Mundial da Árvore, Dia Mun-
dial da Água e a Primavera. 

     Uma singela homenagem a quem tanto contribuiu 
ao longo destes anos, com o seu trabalho, esforço, de-
dicação e carinho fazendo da nossa escola, uma  “ Es-
cola onde os Conhecimentos e Sentimentos andam de 
mãos dadas.” 
     Alunos, professores, auxiliares e associação de pais 
desejam-lhe um futuro risonho…  
 

Bem-Haja  
Márcia 

Lembrar o 25 de ABRIL... 

Turma SA4 

 

No âmbito da Semana da Leitura, recebemos 
na nossa escola, no dia Mundial do Livro Infan-
til, o encarregado de educação de uma aluna, 
que nos veio ler e contar histórias.  

 

 

 

 

A professora bibliotecária, Maria de Fátima 
Cardoso, também dinamizou uma atividade 
para os alunos do 3º e 4º anos: “CADAVRE 
EXQUIS” 

 

 

 

 

 

 

“Porque os livros são as 
janelas do mundo... 

Os livros mudam o pensa-
mento e alimentam os so-

nhos!  
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 ESTOU CONFUSO?!       SINTO-ME … 

      A Área de Formação Pessoal e Social assenta no reconhecimento 

da criança como sujeito e agente do processo educativo, cuja identida-

de única se constrói em interação social. Neste sentido foram promovi-

das, no âmbito da educação para os afetos, atividades que desenvol-

vam a inteligência emocional, estimulando a capacidade /habilidade de 

identificar as emoções; reconhecer em si e nos outros e ser capaz de 

lidar com elas, ou seja, fazer a regulação emocional efetiva.  

      Com a história “O Monstro das Cores”, as emoções foram explora-

das com as crianças, através das cores em que a personagem princi-

pal é um monstro que muda de cor consoante o que está a sentir. 
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     Logo no início do 
período, no dia 13, 
os alunos do 3º ano 
ficaram a saber o 
que era a Proteção 
Civil da Covilhã e 
qual a sua função.  
     O Sr. André Mo-
rais veio, respondeu 
às nossas dúvidas e 
mostrou-nos a impor-
tância desta estrutu-
ra da Câmara Muni-
cipal da Covilhã. 
 

     Começou este período, o projeto 
“Cidadania a Crescer”, uma parceria com 
a UBI. Os alunos das turmas R2/3 e R3 
vão ter as aulas de Oferta Complementar 
com Manuel Maia, aluno do curso de Me-
dicina. Está a ser muito divertido! 
 

     Este mês ainda houve medos! Mas no dia 17, os Super Heróis, vieram ajudar-nos a com-

preendê-los. Desta vez é que deixámos os  MEDOS a tremer! 

      
     No âmbito 
do projeto 
com a BMC 
as turmas 
R1A, R1B e 
R1/2 visita-
ram a Biblio-
teca Munici-
pal e desco-
briram histó-
rias por reve-
lar. Muito mis-
tério! 
Até à próxima 
BMC! 

     E no dia 24, assinalamos o dia da LIBERDADE a 
contemplar a bandeira de Portugal e a cantar o Hino 
Nacional. 

      
     Também a Associação 
de Pais, com o apoio do 
Centro de Saúde, promo-
veu ações de saúde esco-
lar  em todas as turmas. A 
brincar, aprendemos mais 
sobre Alimentação Saudá-
vel. 
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         Descobrir a matemática, leitura e  escrita  explorando o jogo Tangram 
 
 
 
 
 
     É um jogo que desenvolve a capacidade de concentração, a orientação espacial e exercita a 
criatividade. Uma das versões mais conhecidas da história do tangram conta que um chinês cha-
mado Tan deixou cair uma peça quadrada de cerâmica e esta se partiu em 7 partes . 
     Enquanto tentava remontar a peça, ele descobriu várias outras formas.  
     Nós também fizemos o  jogo, e descobrimos muitas  formas, letras e até números, sozinhos 

e em grupo. 
  
   

       
    Era uma  vez 6 gatinhos  que estavam  

     Os coelhinhos e os gatinhos viviam numa quinta, perto de casas                      
e de uma  
 
 

floresta e de um rio mágico onde estava uma  
 
Tartaruga, uma sereia e peixinhos.    
 
                           

     Quando os coelhinhos e os gatinhos estavam quase  a dormir, olharam para o céu e viram 
uma nave espacial.  
     Gostavam tanto de ir nela e descobrir outros planetas. 
 

a brincar às escondidas  com  5 coelhinhos.  
     Os gatinhos miavam e os coelhinhos davam 
Saltinhos. 

     Os seus    donos foram chamá-los, tinham de ir comer.                        

          Com as peças do tangram, construímos figuras e com elas uma história   
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                                                     Eco Escola “Dia Mundial da Terra” 
 
Na nossa escola comemorámos este dia com várias atividades... 

                   “Dia Mundial do Livro” 

Para comemorar o Dia Mundial do Livro, a tur-
ma da Pré contou-nos uma história muito bo-
nita: “O Dia em que a Mata Ardeu” de José 
Fanha. 

 
 

AEC - Expressão 
Plástica 

 Turma do 2º ano  
Em matemática, a turma RE2 está a aprender as medidas de comprimento. Fomos medir os pá-

tios exteriores da escola e chegámos à conclusão que temos espaços com boas dimensões. 

Em abril águas mil 
 



Nº 58 

Página 8 

EB de SÃO SILVESTRE 

   DIA MUNDIAL DO LIVRO NA ESCOLA DE SÃO SILVESTRE 

     No passado dia 16 de Abril, tivemos na nossa escola um Agente da Polícia que conversou 
connosco sobre a vida em sociedade e a necessidade do cumprimento de regras. 

A P.S.P. VEIO À ESCOLA 
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JI de SÃO SILVESTRE 

 EM ABRIL, NO JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SILVSTRE... 

  CHEGOU A PRIMAVERA!... 

      O 25 DE ABRIL 
   DIA DA LIBERDADE 

DIA MUNDIAL DO LIVRO 



Nº 58 

          Página 10 

JI/EB de A LÃ e a NEVE  

A Dr.ª Sandra Barata veio à nossa escola e falámos sobre as relações entre avós e netos. 

Grandes e Pequenos:  
histórias da água 

Ribeiras da Covilhã: 
Visitas à Ribeira da  

Carpinteira e Goldra. Experiências com água. 

Ciência na Escola 

     No dia Internacional dos Monumentos e Sítios, os senhores 
Trindade, Carapito e  João Teceram Histórias com amor e sabe-
doria, no Museu de Lanifícios da UBI. 

Museu do Grupo Desportivo 
da Mata 

Instrumentos musicais utiliza-
dos no CD Rocas & Fusos. 
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JI/EB de A LÃ e a NEVE  

Dia da Terra 

 
Dez dicas  

para poupar  
energia, em  

casa. 

 
Poupar água e 
energia elétri-
ca, na Escola. 

Recuperação do espantalho “ Palhinhas”. 

25 de abril 
Revolução dos cravos 

Semear e plantar para colher... 
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JI da BOIDOBRA 

... Uma gaivota voava, voava... 
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EB da BOIDOBRA 

Em abril aconteceu... 

     Atividade na tua 

escola!   

Parceria com a  

Escola Secundária 

Frei Heitor Pinto. 

 Trabalhos 

sobre o 25 de 

Abril. 
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EB do JARDIM—FERRO 

Trabalhos realizados no âmbito da comemoração do dia do livro: 
Poema visual 

A Menina Gotinha de Água 

 
     O 25 de Abril foi-nos explicado, assim como os valores que representa: 
 

 Liberdade 
Fraternidade 

Igualdade 
Solidariedade 

Paz 



Nº 58 

          Página 15 

JI de PERABOA 

     Blocos Lógicos / Jogo 
Identificar as Formas: 
cor/ tamanho e  
espessura. 
     Construir Padrões. 

 Abordagem à escrita: Grafismo  25 de abril 
Cravo vermelho 

Símbolo da  LIBERDADE 
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EB Mª. AMÁLIA VASCONCELOS—PERABOA 

     Os alunos de 3º e 4º ano da Escola de Peraboa revelaram a sua 
imaginação através de um exercício de respostas criativas, após a 
leitura e exploração de um excerto da obra “Frederico” de Leo Lionni. 

RESPOSTAS CRIATIVAS... 

- Quem põe o tempo sombrio? 

A noite, quando tem pressa de chegar. 

- Quem sopra os flocos de neve? 

O vento quando está forte. 

- Quem derrete o gelo frio? 

O sol abrasador. 

- Quem apaga a luz do dia? 

A lua, quando manda o sol dormir. 

- Quem acende no céu a lua? 

A luz suave das estrelas. 

DIA MUNDIAL  
DO  

LIVRO 

     Gostamos de explorar a natureza e de explorar animais estranhos. Desta vez pesquisámos 
sobre “A  preguiça” e descobrimos que: 
- Vive no Brasil (América); 
- É o mamífero mais lento do mundo; 
- É herbívoro (come apenas folhas); 
- Não bebe água; 
- Passa até 7 ou 8 dias na árvore; 
- É vivíparo; 
- Deita-se de costas viradas para baixo; 
- Vive cerca de 40 anos; 
- Dorme cerca de 14 horas; 
- Tem o pelo diferente (de baixo para cima); 
- Tem a cabeça flexível (vira até 270º sem mexer o corpo); 

     No âmbito do Dia Mundial do Livro, o alu-
no Ismael Serrano representou a nossa es-
cola no Concurso Nacional de Leitura, fazen-
do-se acompanhar de um cartaz elaborado 
por toda a turma. 
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EB PÊRO –4º ANOS 

Durante o mês de  abril…aprendemos e  relembramos o começo da democracia…E... 

   Depois de relembrarmos o significado da “liberdade”... 
Fomos festejar  o “Dia Mundial do Livro”, com uma visita à  
Livraria Bertrand.. 

Ler é... enriquecer. 

Ler é… sonhar! 

Ler é... a magia que as 
palavras contam. 
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Conferência “Construir a Feli(z)cidade – que caminhos nos unem?” 
 
     No dia 18 de abril realizou-se, no auditório da Escola Pêro da Covilhã, a conferência intitulada 

“Construir a Feli(z)cidade – que caminhos nos unem?”, dinamizada pela Disciplina de EMRC e respetivo 

Departamento Diocesano de EMRC.  

     A iniciativa, dirigida a quantos se (pre)ocupam com a forma de oferecer horizontes para a feli(z)

cidade, desafiou os presentes a cruzar caminhos que, em conjunto, nos permitem construir a felicidade 

individual e coletiva.  

     Oferecer às gerações mais novas as chaves que abrem as portas de uma existência com sentido e 

em profundidade constitui a verdadeira pedagogia da felicidade. Uma pedagogia que une a família e a 

escola no maior serviço que ambas podem prestar à humanização das sociedades: o de ensinar e 

“aprender a falar as diversas linguagens com que se diz o humano e se constrói a feli(z)cidade” (pessoas 

felizes, cidadãos felizes, comunidades felizes!), tomando consciência de que “O mundo que deixamos às 

nossas crianças depende em grande parte das crianças que deixarmos ao nosso mundo.” (citação de 

Frederico Mayor).  

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA 
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XXI Encontro Inter-Escolas de EMRC da Diocese da Guarda: Escola Pêro da Covilhã 
esteve presente  

  
     No dia 22 de março realizou-se, no coração da diocese Egitaniense, o XXI Encontro Interes-

colas de EMRC, sob o lema “Na alegria e na partilha, faz a vida valer a pena!”. 

     O Encontro contou com a participação de centenas de alunos de EMRC, provenientes dos 

diversos pontos da diocese. A concentração foi junto à Sé da Guarda, onde o Sr. Bispo – D. Ma-

nuel Felício – saudou os participantes e deixou uma mensagem de alegria e entusiasmo. 

     A parte da manhã foi dedicada à Partilha: cada uma das escolas foi convidada a realizar um 

gesto de partilha, materializado na oferta de uma tela alusiva ao tema do encontro a cada uma 

das Entidades/Instituições da cidade ali presentes, como forma de reconhecer o trabalho das 

mesmas em prol do ser pessoa. 

     O momento de partilha culminou na realização de uma coreografia intitulada “do coração bro-

ta a alegria”, deixando a mensagem de que todos somos importantes na construção de um mun-

do mais humano e fraterno. 

     Seguiu-se uma caminhada pela cidade até à zona do Estádio Municipal onde se concentra-

ram diversas atividades que apelaram à vivência de uma alegria partilhada. 

     No momento de envio, cada escola colocou simbolicamente uma pena no logotipo diocesano 

da Disciplina, como forma de assumir um duplo compromisso: cultivar, na diversidade, os valores 

que fazem a vida valer a pena e ajudar os alunos a escrever o seu dia-a-dia, na perspetiva de 

uma humanidade que valha a pena! 

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA 
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  Em parceria com a Delegação da Cruz Vermelha da Covi-
lhã, realizou-se nesta Comunidade Prisional, uma palestra 
intitulada “ Cuidados Básicos de Saúde - Higiene Corporal e 
das Superfícies”, integrada nas Comemorações do Dia 
Mundial da Saúde. 
  Esta sessão contou com a presença do Enfermeiro Ale-
xandre Carneiro do Centro de Saúde da Covilhã e dos alu-
nos do 4º ano do Curso de Enfermagem da Escola Superior 
de Saúde da Guarda, Ana Pina e João Pereira. 
  Os técnicos iniciaram esta Sessão de Promoção da Saúde 

com a referência a Cuidados Básicos de Saúde, relacionados com a Alimentação, Exercício Físico, 
Sono e Repouso e Higiene. 
  Abordaram de seguida os fatores determinantes para se ter uma adequada higiene do corpo, rosto, 
cabelo, oral, mãos, pés e íntima, especificando as estratégias e hábitos a ter com estas partes do 
nosso corpo. 
  Referiram também os cuidados de higiene a ter com os espaços comuns e individuais nesta comu-
nidade especifica, salientando que estas condutas são fatores importantes para uma adequada saú-
de pública. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇÕES 

DIA 25  DE  ABRIL 1974  

P ALESTR A 

“CELEBR AR ABRIL”  

DIA MUNDI AL  DA S AÚDE  

P ALESTR A 

”CUID ADOS B ÁSICOS DE  SAÚDE -  HIGIENE  CORPOR AL E  DAS SUPERFÍCIES”  

  A Biblioteca Mu-
nicipal da Covilhã 
tem contribuído 
para motivar o 
gosto pela leitura 
no seio da comu-
nidade prisional, 
com a cedência 
mensal do Baú de 
Livros Itinerantes, 
sugeridos pelos 
elementos desta 
população. 
  Neste mês, o 
Baú conteve 26 
livros de histórias 
de vida, poesia e técnicas de comunica-
ção.  
  Quando o Baú de Livros chega a esta 
instituição, o entusiamo dos leitores por 
conhecer e requisitar os novos livros é 
notório. 

BAÚ DE  LI VROS ITINER ANTES  

  António Assunção, foi o 
orador convidado para re-
alizar uma sessão de infor-
mação e reflexão sobre o 
Dia 25 de abril de 1974 
“Celebrar abril”, integra-
da nas comemorações 
desta data histórica de 
Portugal. 
  O professor historiador 
incentivou os participantes 
a refletir sobre os motivos 

que justificaram a celebração desta data, enunciando as 
principais mudanças sociais e politicas ocorridas após o 25 
de abril de 1974 em Portugal, salientando sobretudo as con-
quistas ocorridas na saúde, educação, cultura, liberdade e 
democracia.  
  Debateu e diferenciou os conceitos de liberdade, - expres-
são, cívica, física e interior.  
  Falou da guerra colonial, da figura de Salazar, da revolução 
pacífica do 25 de abril. 
  A sessão foi muito participada e interessante pois as estra-
tégias utilizadas pelo orador motivaram a reflexão e a intera-
ção entre todos os participantes. 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL da COVILHÃ 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

CONCURSO  
NACIONAL  

DE  
LEITURA 

2018 
(Fase Municipal) 

      A nossa escola comemorou o Dia Mundial do Livro (23 de abril) em grande,  participando na Festa 
da Leitura! A festa fez-se na Biblioteca Municipal com a Fase Municipal do Concurso Nacional de Lei-
tura 2018. A sessão foi concorrida e plena de vivacidade, divertimento e muitas leituras.  

Livros a concurso! 

    Os nossos leitores concorrentes foram: 
    1ºciclo 
       - EB de Peraboa - Ismael Serrano 
       - EB do Ferro - Mariana Gomes 
       - EB do Rodrigo - Maria Inês Farromba 
       - EB  São Silvestre - Rodrigo Costa 
       - EB de Santo António - Gabriela Marques 
       - EB A Lã e a Neve - Cláudia Simões 
       - EB Pêro 2 - Inês Neves 
    2ºciclo 
            - João Oliveira - 6º8 
            - João Rocha - 6º1 

    Na parte da manhã, os concorrentes aplicaram-se na realização 
das provas e, apesar do nervoso miudinho, todos brilharam, desde 
os mais pequenos aos graúdos… Para a Prova Oral ficaram apu-
rados os nossos dois concorrentes do 2ºciclo… 
 
     O João Oliveira do 6º8 foi o eleito para representar o municí-
pio da Covilhã na Fase Intermunicipal que decorrerá na cidade da 
Guarda, no dia 22 de maio. PARABÉNS! 

     Os alunos e professores envolvi-
dos participaram ainda na Manifesta-
ção Literária, animando algumas 
ruas e avenidas da cidade...  

ATREVE-TE A LER! 
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PEQUENOS ESCRITORES 

OBJETOS DE MAGIA 

 

A flauta mágica 
 

   Um dia, estava a andar no campo, quando encontrei uma flauta transversal. A flauta era toda laranja, 

mas também tinha algumas riscas brancas. Quando comecei a tocar, pensei que gostaria de ter um car-

ro novo e, assim do nada, apareceu um à minha frente! Assim que lhe toquei, desapareceu e percebi 

que aquela flauta era mágica e que o seu poder era a ilusão. 

   Primeiro, pensei que seria ótimo para que os meus amigos pensassem que era rica, mas depois per-

cebi que isso estava errado e tentei arranjar situações em que pudesse usar aqueles poderes. Quando 

estava a pensar sobre aquela flauta, vi um polícia a tentar apanhar um criminoso e pensei que o podia 

ajudar. 

   Uma placa que dizia: ´´Esquadra da polícia`` desapareceu assim que toquei a flauta. Tocando a flauta, 

provoquei uma ilusão: a esquadra tinha desaparecido. O ladrão entrou nela, sem saber o que se estava 

a passar, e os outros polícias apanharam-no. O polícia inicial agradeceu-me e fez de mim uma polícia. 

   Desde esse dia, comecei a enganar os ladrões que iam sempre parar à esquadra. E, assim, fui sem-

pre a melhor polícia e vivi feliz para o resto da minha vida. 

Mariana Marques, 5º 6 

 
A Espada do Herói 

 

   No dia seis de fevereiro de dois mil e quinze fui a Inglaterra, porque o meu pai tinha uma conferência 

de negócios lá. No dia seguinte, fomos passear e fizemos um piquenique ao lado de um lago. Três horas 

depois, fui nadar no lago e uma mão apareceu. Logo me apercebi que era Freia, uma druida do Reino de 

Camelot. Ela já estava morta, mas a sua magia poderosa permitia que estivesse em contacto com o nos-

so mundo.  

   Eu perguntei porque é que tal magia estava a ser usada e Freia explicou-me que eu tinha de usar a 

Excalibur (a espada mágica e lendária do rei Artur), para derrotar a Morgana, a irmã maléfica do rei Artur, 

pois, com a sua magia, a Morgana ressuscitou e jurou vingança a Inglaterra. 

   A espada tinha uma pega castanha e uma lâmina com caligrafia antiga. Os seus poderes são a indes-

trutibilidade e incendiar qualquer pessoa que toque na lâmina, excluindo eu.  

   Eu e o meu pai voltávamos para o hotel, quando reparamos que do céu descia Morgana. Deu-se uma 

feroz batalha e consegui cansá-la com a ajuda do exército inglês, até que lhe espetei a espada no cora-

ção, salvando Inglaterra. 

   O meu pai desmaiou mal viu Morgana. Quando acordou, pensou que tinha sido um pesadelo, sem se 

aperceber que eu tinha sido um herói. 

Pedro Magrinho,  5º 6 
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PEQUENOS ESCRITORES 

   O Dia Alegre 

 

   No dia anterior ao meu aniversário fui para a Aldeia da Amizade ter com a minha família. Quando 

cheguei, todas as crianças foram ter comigo e deram-me um grande abraço e a minha família deu-me 

muitos beijinhos. 

    No dia do meu aniversário, recebi uma flauta que os meus pais me ofereceram: ela era bonita, bege, 

castanha e tinha poderes especiais. Ao tocá-la pus a aldeia alegre: as crianças, os adultos e os ani-

mais começaram a dançar. No dia seguinte, fui tocar lá para fora, as crianças andaram à minha volta a 

brincar e a cantar, os adultos também saíram, mas para dançar. 

   Certo dia, um produtor musical chegou à Aldeia da Amizade e ouviu-me tocar. Falou comigo e per-

guntou-me se eu queria ir para Londres fazer uma carreira musical. Fui contar aos meus familiares e 

eles ficaram orgulhosos e surpreendidos; e deram-me autorização para seguir a minha carreira artísti-

ca. 

    Quando parti para Londres, senti muitas saudades das pessoas da aldeia, então tirei uma foto para 

levar comigo os bons e os maus momentos. 

     Em Londres, segui a minha carreira, pediram-me autógrafos, arranjei a melhor amiga do mundo: a 

Kyara. 

     E assim foram os meus dias maravilhosos ! 

    Carlota Rebelo, 5º 6 
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PEQUENOS ESCRITORES 

A Flauta Mágica 
 

   No outro dia estava no jardim a olhar para a vizinhança, quando o carteiro pôs uma caixa no correio. 

Fui ao correio e essa caixa era para mim, mas não tinha remetente! Quem a teria enviado? 

Dentro da caixa estava uma flauta … Comecei a tocar a flauta e dela saía um som normal, igual ao das 

outras flautas. Fiquei desiludida, mas não me preocupei. 

   À noite, no meu quarto, toquei a flauta outra vez e os móveis, as cadeiras, a mesa… pareciam ter ga-

nho vida. Parei logo de tocar, pois estava com medo. Fiz uma demonstração para os meus pais, mas 

não aconteceu nada. Comecei a desconfiar que algo não estava bem. Quando tocava na rua ou perto 

dos meus pais, a flauta tocava como as outras, mas no meu quarto os objetos ganhavam vida! 

   Só depois de algum tempo é que percebi que a flauta só funcionava quando eu estava sozinha. Entre-

tanto, fui contar aos meus colegas e eles disseram que eu era maluca . 

   Quando o dia acabou, fui para o quarto e adormeci. Quando acordei, percebi que, afinal, tudo foi um 

sonho !!!! 

Benedita Lourenço, 5º 6 

A bateria especial 
 

   Na véspera de Natal estava muito ansioso porque estávamos quase a abrir os presentes. Agora só 

tínhamos de nos disfarçar de Pai Natal para que os mais novos (os que acreditam no Pai Natal) não 

ficassem tristes. O silêncio tomou conta da casa até que: 

  - Oh, oh, oh, sou o Pai Natal! – disse o meu tio disfarçado. 

  - É o Pai Natal? - perguntou-me o meu irmão. 

  - Sim, David. – disse-lhe. 

   Então lá fomos abrir os presentes. Chegou a minha vez e era uma bateria, mas não era uma bateria 

qualquer, era uma bateria especial. Depois de alguns dias de pesquisa, consegui o que pretendia: sa-

ber tocar a bateria porque esta não trazia o livro de instruções. Era mesmo especial porque se fizésse-

mos uma combinação de notas musicais, ela lançava raios “laser”: só havia cinco em todo o mundo e 

eu tinha uma!! 

   Pus-me a tocar até que parti um vidro. “Ups!” O que é que eu fiz! Os meus pais entenderam logo, en-

tão puseram-me de castigo, ou seja, durante um mês não poderia tocar na bateria. 

Um mês depois... 

  - Já posso tocar? - perguntei. 

  -  Sim, podes, mas tem cuidado. – disseram em uníssono. 

  - Ok!  

Arménio Coelho, 5º2  



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net 
 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   

CASA do PESSOAL do AGRUPAMENTO de ESCOLAS PÊRO da COVILHÃ 
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No dia 19 de abril, a Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã organizou 
mais um momento cultural e cívico com o intuito de Recordar e  Afirmar abril.  
     A jornalista Ana Eugénia moderou o debate entre jovens nascidos após o 25 de abril de 
1974 e as experiências vivenciadas por quem assistiu a todas as mudanças que aquela revo-
lução provocou em Portugal. 
     A parte musical esteve a cargo de alguns elementos da Banda Filarmónica Recreativa Cor-
tense, que interpretou vários temas musicais alusivos à efeméride.  
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