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JI do REFÚGIO 

           Articulámos com os colegas, fomos Eco Alunos e Heróis da Fruta. 

                                              Articulámos com a Escola  Sede/visitas 
     Biblioteca Escolar, Visita ao Agrupamento  “À Descoberta”, Aulas de  Educação Musical , Festa 
de Finalistas.              

                              Articulámos com a Comunidade local /Visitas  
     Dia da criança, Corso de Carnaval, Hospital Faz de Conta, Museu do Rancho do Refúgio, 
Visita de idosos. 

Articulámos  com  a família 
Festa de Natal, Dia do Pai, Dia da Mãe,  

Exposição de trabalhos feitos com as famílias,  Arraial.      

   Ao longo do ano  foi assim...     “ A brincar aprendendo “   sozinho ou em grupo...                                                                                                       
 
 
 
 
 

   A  pensar, a resolver problemas, a imaginar, a criar, a conviver, a respeitar, a partilhar. 
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EB do REFÚGIO 

 

                                                     Festa de Final de Ano 
     No dia 22 de junho, houve festa para comemorar o final de mais um ano de trabalho.  
     Foram confecionados queques/manjericos. Estavam deliciosos!  

 Atividades Eco Escolas 
 

Alunos, professores e auxiliares celebraram em conjunto a Semana Eco Escolas. Fizeram-se muitas 
atividades interessantes e aprendeu-se muito. 
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JI de SANTO ANTÓNIO 

 

Dia Mundial da Criança 

Atividade: “À  Descoberta” 

Arte no JI 
     Meninos do Mundo 
elaborados pelas crian-
ças e bonecos de trapo 
confecionados pelos 
pais. 

Atividades de 
encerramento 
do ano letivo 
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EB de SANTO ANTÓNIO 

A Missão UP/Unidos pelo Planeta  

     Um projeto educativo, inserido na estratégia de responsabilidade social da Galp, sobre eficiência 
energética. Este projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar 
para a prossecução de ações na escola e nas suas casas, que promovam um 
consumo mais eficiente da energia. Tendo aderido a este projeto, a Escola 
Básica de Stº António ficou classificada em 3º lugar e, no passado dia 8 de 
junho, os alunos do 3º e 4º anos deslocaram-se ao Porto a fim de receberem 
os respetivos prémios. 

     No Dia Mundial da Criança, participámos nas ativida-
des dinamizadas pela Câmara Municipal da Covilhã no  
Complexo Desportivo  da Covilhã. 
 

   Atividades de encerramento do ano letivo 

   * pinturas faciais, insufláveis; 

   * sessão de palhaços; 

   * despedida dos finalistas da pré e do 4ºano, na escola e no Agrupamento. 

     Palestra sobre “Protetores Solares”, pre-
venção de problemas de saúde causados pe-
la exposição solar e tipo de alimentação a pri-
vilegiar nestes dias. A atividade foi dinamiza-
da pela farmacêutica e nutricionista da Far-
mácia Holon.  
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JI de S. SILVESTRE 

Comemorámos o Dia Mundial da Criança                          

“À Descoberta” participámos nas diversas oficinas propostas no âmbito do projeto. 

Dia Mundial do Ambiente - separámos lixo e fizemos a sua reciclagem. 

Arte Urbana: realizámos uma visita ao centro histórico da cidade da Covilhã, visitando as obras de arte. 

Encerrámos o ano letivo com a festa na escola e o com o jantar de finalistas no Pavilhão da Anil. 
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EB de S. SILVESTRE 

FESTA DE FINALISTAS 

   
 
                                                                                                 ATÉ PARA O ANO... 
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JI do RODRIGO 

Na expressão artística é fundamental que, para além de experimentar, executar e criar, 
as crianças tenham oportunidade de apreciar e de dialogar sobre aquilo que fazem e o que 
observam. 

Se a organização do espaço e dos materiais da sala, a sua diversidade, qualidade e 
acessibilidade são determinantes para as oportunidades de exploração e criação das cri-
anças no domínio da educação artística, também o espaço exterior do jardim de infância 
pode ser utilizado para a realização de atividades. 
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    Junho começou com o melhor dia do ano: O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA! A convite 
da C.M.C., houve BRINCADEIRA TODO O DIA no Complexo Desportivo da Covilhã. 
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JI e EB de A LÃ e a NEVE 

 Visita de estudo a Belmonte 
Visitámos os museus e  

o castelo. 

Dia  
Mundial  

da  
Criança 

 
Complexo 
Desportivo 

Dia Mundial  
do Ambiente 

 
Caminhámos pelos 
trilhos da  floresta. 
 
Colhemos legumes e 
morangos na horta. 

 

A criança e o 
ambiente 

Na Biblioteca, 
divertimo-nos e 

aprendemos 
como defender 

o ambiente.  
 



Nº 60 

          Página 11 

JI e EB de A LÃ e a NEVE 

Leite Escolar 
Beber leite é bom! 

     Escrevemos mensagens, 
incentivando os colegas para 
beberem leite.  

     Visitámos a quinta do 
“Manuel Leiteiro” e vimos or-
denhar e tosquiar as ovelhas. 
Também conhecemos outros 
animais da quinta. 

À Descoberta 
Visitámos a Escola Pêro da 

Covilhã 

Encerramento das atividades letivas 
Cantámos, representámos e  recebemos diplomas. Festa  

de Finalistas 



Nº 60 

          Página 12 

JI da BOIDOBRA 

Registos do Dia Mundial da Criança 

Atividade “À Descoberta” 

A Festa dos Finalistas 
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EB da BOIDOBRA 

Em junho aconteceu... Festa dos Finalistas 

Marchas Populares  

da Covilhã 
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EB JARDIM— FERRO 

A nossa viagem até Lisboa 

Museu dos Coches 
Mosteiro dos Jerónimos 

MUSEU da PRESIDÊNCIA da REPÚBLICA 

A FESTA de FINAL de ANO 

Os alunos finalistas 



Nº 60 

          Página 15 

JI  de PERABOA 

Projeto “À  Descoberta” - Escola Sede 

Visita ao Museu do Queijo 

Festa de Encerramento:  
Atividades em articulação 
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EB Mª AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

     Nos últimos dias do ano, realizá-
mos uma troca de experiências musi-
cais, com música cigana e não ciga-
na, acabando por nos juntarmos numa 
só voz, que é como quem diz… numa 
só dança. 

INTERCÂMBIO MUSICAL 

ENCERRAMENTO DO ANO 

    Foi muito bom termos a oportunidade de “pôr as mãos na massa” e aju-
dar no processo de produção de queijo artesanal. Ah! E, no dia seguinte, 
provámos o queijo que fizemos... 

     No último dia de aulas, em conjunto com os alunos do Jardim de Infância, ouvimos e dramatizámos a 
história “Há pegadas no arco-íris”, depois ilustrámo-la com a pintura de um painel bem representativo do 
que ouvimos. 

Desejamos a todos umas ótimas férias! 
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4º ANOS da EB PÊRO 

Em junho:  

Passeamos e celebramos o nosso dia e…chegaram as férias! 

Visitamos o Planetário de Torredeita  
 e tivemos a visita do Pequeno Príncipe…. 

Dia Mundial da Criança 
    Celebramos o nosso dia com  jogos 

e  assistimos a um concerto. 

Festa de Encerramento  
do Ano  Letivo 

      No dia 22 de  junho, celebramos o final 
do 3º período, com uma grande festa. 
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EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA 

EMRC no eixo dos afetos 

     No dia 12 de junho, os alunos de EMRC do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã realizaram 
uma visita de estudo ao Lugar dos Afetos e à Ria de Aveiro. 
     Inspirado na obra intemporal de Graça Gonçalves, o Lugar dos Afetos convida cada visitante a tri-
lhar o caminho que conduz ao coração de si mesmo e ao coração dos outros. Ao longo desse caminho, 
os alunos foram desafiados a contemplar, refletir e interiorizar a linguagem enigmática e simbólica dos 
afetos, expressa nos mais pequenos detalhes de cada espaço e de cada fase da vida.  
     Neste lugar repleto de simbolismo, cada uma das cores, formas e aromas transporta-nos ao eixo 
das relações afetivas, oferecendo pistas para uma vivência mais harmoniosa, significativa e feliz.  
     Fez ainda parte do programa da visita a realização de um percurso de moliceiro na Ria de Aveiro, 
tendo os alunos manifestado muito agrado com as atividades realizadas. 
     Os alunos foram acompanhados pelas docentes de Educação Moral e Religiosa Católica (Dina Pin-

to), Educação Musical (Ana Machado), Educação Musical e Matemática (Ângela Castilho), Educação 

Visual e Educação Tecnológica (Ana Pimentel) e pela Psicóloga (Marisa Borrego).    
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EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA 

     Atualizar a arte das iluminuras: “deixa esta mensagem 
IluminAR.TE!” 
     Como forma de levar os alunos a compreender o papel 
que tiveram as iluminuras na Idade Média, procurando reco-
nhecer o seu valor e importância na construção de cultura e 
instrução dos povos, os alunos do 5.º e 6.ºanos foram convi-
dados a criar, ou simplesmente a ilustrar um quadro a partir 
de estilos distintos de iluminuras (correspondentes a diferen-
tes épocas históricas). 
     A partir de mensagens bíblicas ou princípios éticos univer-
sais, mostrou-se a natureza intemporal daquilo que nesta arte 
se transmite, possibilitando um trabalho de verdadeira atuali-
zação de aspetos relativos à história e à cultura.   
     Para além da exposição dos trabalhos realizados, foram 

produzidos diversos postais que serviram de mote ao Encon-

tro Diocesano de alunos de EMRC realizado na Cidade da 

Covilhã, no dia 10 de abril, além de inspirarem outras iniciati-

vas de cariz social. 

Projeto de Voluntariado «Feliz Aniversário»!  
 

     Durante o presente ano letivo, com uma regularidade men-
sal, os alunos de EMRC do 5.º e 6.ºanos da Escola Pêro da 
Covilhã, concretizaram um projeto de celebração e valoriza-
ção da vida dos idosos que se denominou “Feliz Aniversário!”.  
     Este projeto consistiu na elaboração de mensagens de 

aniversários personalizadas, em que, a cada nome, os alunos 

voluntários procuraram fazer corresponder diversos adjetivos, 

sempre de forma elogiosa e criativa. A cada uma das mensa-

gens, os alunos juntaram singelas lembranças, que elabora-

ram com cuidado, ternura e imaginação. Durante as desloca-

ções ao Lar da Santa Casa da Misericórdia para distribuição 

das mensagens e presentes, foram muitos os sorrisos que 

estes voluntários conseguiram imprimir em cada rosto, não só 

dos diretamente visados (aniversariantes), como também dos 

restantes utentes, mostrando o poder contagiante de um ges-

to positivo. 
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  No dia 30 de maio reali-
zou-se uma Sessão de 
Informação sobre “A Pro-
blemática de Género”, 
que teve como orador o 
professor Carlos Neves, 
docente deste EP/Escola 

Secundária Campos Melo. 
  Carlos Neves, começou por refletir com os par-
ticipantes sobre a obsessão da igualdade entre 
homens e mulheres, falou da mudança da pala-
vra sexo por género, explicou o conceito de ho-
mofobia e apresentou as teorias de vários auto-
res sobre a problemática de género. 

A Coordenadora Pedagógica - Noélia Ramos 

VIS ITA DE  ESTUDO  

P ALESTR A/ A PROBLEM ÁTICA DE  GÉNERO  

O Dia de Stº António, 13 de junho foi comemora-
do no Estabelecimento Prisional da Covilhã, com a 
brilhante atuação no pátio desta instituição, da Tuna 
Médica da Universidade da Beira Interior, que inter-
pretou temas tradicionais da música portuguesa e de 
outros países. 
 Foi uma tarde agradável e divertida que quebrou a 

rotina institucional desta comunidade. 

  O Estabelecimen-
to Prisional da Co-
vilhã realizou no 
dia 21 de junho a 
Visita de Estudo, 
com os alunos que 
frequentam ações 
educativas nesta 
instituição. A Visita 
de Estudo que ti-

nha como objetivo principal conhecer o patri-
mónio histórico e cultural da Covilhã teve o se-
guinte programa: Jardim da Goldra, subida no 
elevador da Goldra, visita guiada ao Museu de 
Lanifícios/UBI, subida no Funicular de Stº An-
dré, visita à Praça do Município, Estátua do 
Pêro da Covilhã e do Rei D. Luís , Arte Urbana, 
Jardim Público, descida no Elevador Jardim e 
Ponte da Carpinteira. Foi uma manhã saudável 
com um passeio a pé extenso e aquisição de 
conhecimentos sobre o património desta linda 
cidade da Covilhã!!!   

COMEMOR AÇÕES  

DIA DE  PORTUG AL ,  CAM ÕES E  DAS C.  PORTUGUESAS  

  Comemorou-se nesta instituição o Dia de Portugal, 
Camões e das Comunidades Portuguesas, com a 
realização de uma Sessão de Animação de Leitura 
intitulada “ Camões, um homem do nosso tempo” . 
  Esta atividade foi realizada pelas Professoras Biblio-
tecárias do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, 
Goretti Fragoso e Maria Cardoso. 
  Para salientar a importância da comemoração deste 
dia, Goretti Fragoso fez uma retrospetiva  das datas e 
do nome dado às comemorações do 10 de junho, ao 
longo da história de Portugal.  
  Maria Cardoso apresentou Luís de Camões referindo 
as suas principais características. Leu alguns textos 
da sua Poesia Lírica fazendo a ligação com temas 
musicais que cantam estes poemas. 
  Referenciou de seguida a Poesia Épica de Camões – 
Os Lusíadas. Este foi um dos momentos mais inte-
ressantes da sessão, pois a Professora descreveu 
com precisão, dinamismo e entusiasmo alguns episó-
dios dos Lusíadas de tal forma envolvente ,que os 
participantes entraram com facilidade na aventura épi-
ca dos sonetos de Luís de Camões, como se de um 
filme ou representação teatral se tratasse. 

DIA DE  STº  ANTÓNIO  

SESSÃO DE  MUSICOTER APIA  

  A sessão de Musicote-
rapia realizada pelo En-
fermeiro Alexandre Car-
neiro do Centro de Saúde 
da Covilhã e pelas alunas 
estagiárias do 4º ano do 
Curso de Enfermagem da 

Escola Superior de Saúde da Guarda, Joana 
Martins e Renata Ferreira, decorreu no dia 25 
de junho.  
 Após a abordagem da importância da Musico-
terapia no tratamento de doenças, Joana Mar-
tins ensinou técnicas de relaxamento com a 
utilização da respiração e da música. 
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Finalmente, chegou o mês de Junho e o final do ano letivo! Vá-

rias atividades foram promovidas pela escola por esses dias. A escola 

sede recebeu alunos da Pré e dos 3º e 4ºanos de escolaridade de to-

das as escolas do Agrupamento. Todos os alunos do ensino Pré-

Escolar, com a atividade “À descoberta…” (5 e 12 de junho) e os alu-

nos do 4ºano, no Pé ante Pé, a Caminho da Pêro (6 e 13 de junho) 

tiveram oportunidade de visitar a escola sede e de participar em vários 

ateliers dinamizados pela BE/CRE e pelos diferentes grupos discipli-

nares. A Biblioteca Escolar, no âmbito da atividade Pé ante Pé, dina-

mizou, para os alunos dos 4ºanos, a atividade “Criativar”(criação de 

cadavre exquis (desenho)) e uma sessão de leitura encenada do livro 

O Lápis Mágico de Malala de Malala Yousefzai (em articulação 

com o Departamento de Línguas-professora Dora Martins) dinamizada 

pelos alunos do 5º10.  
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AGRUPAMENTO EM FESTA     

Festa de finalistas 
 

     No dia 22 de junho os finalistas do pré-escolar e do 4º ano, tiveram a sua festa de finalistas 
com  a apresentação de vários momentos culturais, entrega de pastas/diplomas e por fim, um 
jantar convívio com avós, pais, padrinhos, irmãos e professores. 

 
Boas Férias! 

     No final da tarde do dia 14 de junho de 2018, realizaram-se as VIII 
Mini Olimpíadas da Escola Básica Pêro da Covilhã, iniciativa destina-
da aos alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade. 
     Participaram nesta atividade cerca de 350 alunos que competiram 
nas provas de corrida de barreiras, corrida de estafetas, lançamento da 
bola, lançamento do peso, basquetebol (3x3), voleibol (2x2) e futsal 
(3x3). Assistiram ao evento cerca de 600 pessoas entre convidados e 
comunidade educativa. 
     Os princípios do ideal olímpico: excelência, amizade e respeito esti-
veram sempre presentes no decurso da atividade, revelando-se como 
valores fundamentais na competição que premiou 150 alunos nas dife-
rentes provas em disputa. 
     Parabéns a todos os alunos participantes pelo seu envolvimento nas 
atividades, assim como a toda a equipa que organizou e desenvolveu o 
evento.  



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

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

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã recebe donativo da Missão Continente  

     Um projeto dedicado à promoção da alimentação saudável va-
leu à Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covi-
lhã um donativo da Missão Continente de 13.525 euros, valor en-
tregue no passado dia 14 de junho. 
     O projeto designa-se “Crescer com Saúde Alimentar” e destina
-se a «promover, estimular, reeducar, alertar, sinalizar e corrigir» 
comportamentos junto do público jovem para melhorar e adotar 
estilos de vida mais saudáveis. 
     O Agrupamento tem vindo a introduzir algumas alterações a 
nível da alimentação fornecida às crianças e pretende intensificar 
esse trabalho de forma a prevenir a hipertensão ou a obesidade 
infantil. Já  há algum tempo que as saladas são servidas sem sal 
e este projeto vem entroncar naquilo que se entende como um 
dos caminhos corretos. 
    Estão previstos rastreios, palestras e conversas, entre outras 
atividades, a participação médicos, dentistas, chefes de cozinha, 
psicólogos, enfermeiros, escritores de diversas áreas relaciona-
das com a alimentação, nutricionistas e núcleos de estudantes da 
área da saúde.  
     Os promotores pretendem modernizar a cantina da escola e 
criar um jardim de plantas aromáticas que podem ser utilizadas 
como condimentos na alimentação que é fornecida às crianças. 
As obras vão decorrer durante o período de férias escolares para 
que, em setembro, tudo esteja a postos.   
      No decorrer da cerimónia de entrega do prémio, o responsá-
vel do projeto “Missão Continente” referiu que foram apresenta-
das cerca de 300 candidaturas a nível nacional, tendo sido seleci-
onados 22 projetos. André Geraldes referiu que o facto de este ter 
sido o projeto mais votado em todo o país deve ser encarado co-
mo um motivo de orgulho para o Agrupamento: “se este projeto 
foi escolhido a nível nacional é porque tem muita força, com gran-
de visibilidade e deve ser um motivo de orgulho.” 

Fados ao Luar 
 
     No próximo dia 6 de junho, 
a CPAEPC promove mais uma 
festa de verão cumprindo um 
dos seus objetivos: promover o 
convívio entre a comunidade 
educativa do Agrupamento de 
Escolas Pêro da Covilhã. 

Venha festejar o verão! 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

