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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

      Dia do Pai… realizámos vários trabalhos e presenteámos com um lindo 
presente. 

É CARNAVAL , É CARNAVAL… todos mascarados, todos enfeitados, vamos para  a rua brincar! 

     Chegada da Primavera/Dia da Ár-
vore ...  
Para assinalar estas datas elaborámos e 
decorámos esta linda  e colorida árvore. 
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   EM MARÇO FESTEJÁMOS O CARNAVAL PARTICIPANDO NO CORTEJO DO “CARNAVAL DA NEVE”. 



Nº 65 

Página 4 
ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

Proteção Civil 

      

     O Sr. André Morais 

esteve na nossa Escola 

onde transmitiu aspetos 

essenciais sobre os ris-

cos e como agir perante 

eles. 

Corso Social do  

Carnaval da Neve 16ª Edição 

Ciência na Escola 

Fundação Ilídio Pinho 

     O nosso projeto “ A 

minhoca, um contributo 

para um futuro mais lim-

po” foi selecionado para 

a fase de desenvolvi-

mento. 

 
 
 

Dias da UBI 

Júnior 

Dia Mundial da Floresta 



Nº 65 

Página 5 
ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

A Área de conhecimento do Mundo  

enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. 

Quem sou  eu? 

Dias da UBI 

Júnior 

 

   Gostámos 

muito da  

Química  

e da Física” 

Divertimo-nos! 

e aprendemos. 

Muitos Parabéns! 

Mulher, Pai, Primavera, Árvore... 

16ª Edição  Prémio Fundação 

Ilídio Pinho “Ciência na Escola” 

  

     “Bungalows de insetos 

viajam pelo nosso país” 

Projeto selecionado  para 

desenvolvimento. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

MODELAR É “GIRO” E AJUDA A TREINAR OS NOSSOS DEDINHOS... 

 

     Assim como, a conjugação e a manipulação de outros materiais promove o sentido estético… 

"A atividade proposta (manipulação de plasticina) encontra-se diretamente ligada à motrici-

dade fina, que é desenvolvida através da utilização das mãos na manipulação de diferentes 

objetos. A plasticina, geralmente de cores diferentes e cativantes, torna-se um material por 

excelência para a promoção dessa competência, sem que seja necessário ser-lhes impos-

to, pois, quando exposta, facilmente a criança manifesta desejo de a manipular. Além da 

motricidade fina, o leque de competências que se desenvolve através duma atividade como 

a moldagem pode englobar a aquisição de noções ligadas ao volume, à forma (diretamente 

ligadas à matemática), à coordenação visual / motora (fundamental para a aprendizagem da 

escrita), entre outras."   
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     O março começou com a animação do Carnaval! Primeiro andámos a brincar com os nos-
sos disfarces e depois apresentámos uma coreografia, cheia de magia e acrobacia! Todos nos 
aplaudiram! 

     A seguir tivemos uma boa surpresa 
com as Animações do João e o espetá-
culo “O Zoo do Joaquim”. Os perso-
nagens eram animais e todos feitos 
com materiais reciclados.  

     Foi muito di-
vertido! O nosso 
bem haja à Junta 
de Freguesia da 
Covilhã e Canho-
so que nos ofere-
ceu este bonito 
momento. 

     Nos dias 21 e 22 de março vieram à nossa Biblioteca as técnicas da B.M.C. contarem um 
belo conto de Vanessa Martins, “Tiago, o colecionador quase– nuvem”. Uma linda história 
cheia de poesia e imaginação. Até sempre BMC! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ — 4º ANOS 

     Para comemorar o “Dia da Proteção Civil” assistimos na 

escola a uma sessão de esclarecimento, orientada por ele-

mentos da Proteção Civil, no dia 28 de fevereiro. Recebemos 

informações e esclarecimentos importantes sobre o tema. 

DIA D A P ROTEÇ ÃO C IVIL 

     O Carnaval foi comemorado de um modo diferente e especi-
al! 
  Assistimos à atuação do “Mágico Joaquim Barata” que nos en-
cantou com os seus truques de ilusionismo.  
  Durante a divertida sessão, pudemos ser mágicos por um mo-
mento, pois tivemos oportunidade de participar em alguns núme-
ros. 

  Foi espetacular!!!! 

O AM BIENTE AGR ADECE  

     No âmbito do Projeto SOBE - Saúde 

Oral/Biblioteca Escolar  o “Eco –

Escovinhas” orientado por técnicos do  

Centro de Saúde da Covilhã, assistimos a 

uma sessão de sensibilização sobre a im-

portância da higiene oral e  a utilidade da 

reciclagem das escovinhas usadas. 

“Traz as escovas usadas para a escola e deposita-as no 

Eco-Escovão.” 

C ARNAVAL  

D IA DO  P AI  

ÉS O MAIOR  P AI  DO MUNDO!  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

CARNAVAL em Articulação com o 1º ciclo / Lar de Idosos / Comunidade 

     DIA  do  PAI 

     DIA  MUNDIAL da INFÂNCIA/ÁRVORE / FLORESTA … ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: 
OBSERVAÇÃO; PREVISÃO; EXPERIÊNCIA; OBSERVAÇÃO  DOS RESULTADOS 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

 O mês de março, começou com um “grandioso” desfile conjunto com o Lar do Divino Espí-
rito Santo de Peraboa, que trouxe a folia experimentada dos seus alegres utentes a juntar à ale-
gria contagiante dos alunos da nossa escola e do Jardim de Infância. Foi bonito de se ver e muito 
divertido para todos os participantes. 

Realizamos trabalhos no 
âmbito das nossas áreas 

curriculares... 

a...enviamos para todos os Pais muitos mimi-
nhos e prendinhas... 

...festejamos a chegada da Primavera e o dia 
da Árvore, com observação de vídeos e de 
plantas e sementes, realizamos experiências e 
fizemos a nossa Horta, em conjunto com o JI. 
Agora é só regar e colher mais tarde... 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

O que é prometido é devido. 

     Os nossos foliões 

no corso de carnaval 

na Covilhã e na Vila 

do Ferro. 

 Os avós também quiseram 
participar, vindo à escola con-
tar as suas histórias. 
 “Quando eu andava na es-

cola …” 

E os pais! Esses… não podiam faltar. 

     Trouxeram um poema, 

recitando-o ao som da 

viola. 

     Os alunos tam-

bém presentearam 

os pais. 

O Pessoal da saúde veio à nossa Escola 
 
 
     A nossa boca e  
dentes agradecem 

O Dia da Árvore foi intenso. 

 

Semeamos a Nossa horta. 
Foi este o trabalho final de um 

dia diferente. 

Arregaçamos mangas,  
pegamos nos pincéis e tintas  
e pintamos árvores. 

SEMANA DA LEITURA – Uma aventura pelos Livros… 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

Vivam os Palhaços!... 

Viva o Carnaval... 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Dia da Mulher 

Baile e desfile de Carnaval 

Dia da Árvore / Primavera 

Árvores em material  
reciclável 

  Dia 

Do Pai 
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                                                     DIA DO PAI  
 

Convidámos os nossos pais a virem ao  nosso Jardim de Infância 
vivenciar como  “a brincar se aprende “nas várias áreas da sala. 

 
     O dia começou com o professor Helder a ensinar -nos  uma canção “o meu pai é fixe”  

     que cantámos para os pais quando chegaram .  
 
 
 
 
 
 
 

 
          Durante o dia houve MUITOS  momentos lúdicos cheios de sabedoria e afeto. 

Disfarce de Carnaval “ Árvores Ecológicas “ Obrigado a todas as famílias pela colabo-
ração empenho e criatividade. 
 

       Participámos com os colegas da Escola no concurso 
               “máscaras com frutos “ desafio tetra Pak. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

EXPOSIÇÃO DE FATOS  

“ ARVORES ECOLÓGICAS “ 
     HALL ENTRADA C.M.C 

  CONCURSO ECO ESCOLAS 

“ AS ÁRVORES DA MINHA  

ESCOLA “ 
As árvores da minha 

escola 

SIMULACRO DE INCÊNDIO 

PROJETO  ECO VALOR 

     A nossa Escola aderiu a este Pro-
jeto. A partir de agora recolhemos  
todo o plástico e papel que quiserem 
entregar na Escola. Coloquem no por-
tão grande nos Eco Pontos o material 
que tragam de casa. Por cada saco 
grande que recolhermos ganhamos 
da Resistrela 0,50 cêntimos. 

     Dia 15 de março fize-
mos um simulacro de 
incêndio. Tudo correu 
dentro do normal. Em 
poucos minutos toda 
comunidade estava no 
ponto de encontro. 

FLEXIBILIDADE DO CURRICULO 

      As turmas do 1º 
e 2º Ano realizaram 
atividades no âmbi-
to da Primavera e 
da semana da Poe-
sia que vieram enri-
quecer os placares 
da nossa Escola. 

     Canções  so-
bre a árvore toda 
a Escola  com o 
Projeto  “Toca  
a Baldar “ 

     BRINCÁMOS  AO  CARNAVAL 

DESFILE  PELA COMUNIDADE 

CONCURSO MELHOR FATO “ ÀRVORES ECOLÓGICAS   
 promovido pela Associação de Pais do Refúgio. 

 CONCURSO    MASCARILHAS  ECO ESCOLAS - COMPAL 
AS MELHORES IDEIAS DÃO FRUTOS 
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UM DIA SAÍ À RUA 

ALGO ESTRANHO ACONTECIA 

VI UM SAPO, UMA PRINCESA 

E UM URSO QUE FUGIA. 

CONTINUEI O PASSEIO 

E NÃO QUERIA ACREDITAR 

UM PETER PAN A CORRER 

PARA UM PIRATA APANHAR. 

ERAM ÍNDIOS E BRUXINHAS, 

PALHAÇOS E JOANINHAS, 

FADAS COM SUAS VARINHAS 

QUE PUNHAM TODOS A RIR. 

E EU ENTREI NA BRINCADEIRA 

E PUS UMA CABELEIRA 

PERCEBI QUE, NESSE DIA 

PODERIA SER QUEM QUERIA, 

É QUE ERA CARNAVAL… 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

Carnaval sinónimo de alegria, folia e muita diversão. 
Os foliões desfilaram no Bairro de Santo António. 

Assinalámos o Dia Mundial da Árvore com a 
plantação de duas árvores que recebemos 
em “troca” da nossa árvore feita com mate-
riais reciclados. 

     Trabalhos realizados pelas turmas no âmbito da Introdução à Educação 
Literária para 1º e 2º ano, Educação Literária para o 4º ano. Obras aborda-
das: “A Ovelhinha Preta”; “O Elefante cor- de-rosa” e o “Rouxinol do Impe-
rador”. 

Dia do Pai 

SA2 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COM EM ORAÇÕES   

  O Carnaval foi comemorado nesta instituição 
prisional, com a atuação da Banda “La famille” 
constituída por vários elementos desta Comunida-
de, que interpretou música RAP no pátio do EP. 
  Foram momentos divertidos com um público 
muito animado!   

LANÇ AM ENTO  DO LIVRO  

“O M EU C AM INH AR ”  

 C ARN AVAL  

 D IA INTERNACIONAL D A M ULHER  

“VIOLÊNCI A E  IGU ALD ADE DE GÉNERO”  

AP RESENTAÇ ÃO  DO LIVRO  

“O M EU C AM INH AR ”  

  Em parceria com a Mutualista Covilhanense co-
memorou-se nesta instituição o Dia Internacional 
da Mulher, com a realização de uma palestra 
intitulada “Violência e Igualdade de Género”. 
  Diana Silva da Colabora e Rui Lino do CRI, dina-
mizaram a sessão com a utilização de uma dinâ-
mica interativa com os participantes.  

  No dia 11 de março na Quinta de S. Miguel, reali-
zou-se o Lançamento público do Livro “ O meu ca-
minhar” de Paulo Corono. 
  O autor deste livro escreveu os textos poéticos 
quando se encontrava no Estabelecimento Prisional 
da Covilhã, entre 1999 e 2007.  
  Foi em meio prisional que Paulo Corono descobriu 
o dom da poesia e a aptidão para a escrita.  
  Noélia Ramos, professora no EP e Teresa Reis, 
visitadora/voluntária, ao tomarem conhecimento 
dos textos do Paulo Corono projetaram a sua edi-
ção.  
  Teresa Reis também escritora, trabalhou neste 
projeto ao longo de  vários anos e em 2009, este 
embrião de livro, estava pronto para ser editado.  
  Paulo estava feliz por poder publicar os seus poe-
mas. No entanto muitas coisas sucederam e o tra-
balho ficou esquecido... 
  Paulo saiu em liberdade, seguiu o seu caminho e 
Teresa Reis perdeu-lhe o rasto... 
  Contudo Teresa Reis, “parteira” deste projeto não 
desistiu, procurou o Paulo que se encontrava na 
Suíça e propôs-lhe a edição do livro.  
 Com a persistência da Teresa Reis e o entusiasmo 
e determinação de Paulo Corono o livro “ O meu 
caminhar” foi editado. 
  Foram momentos emotivos que se viveram no dia 
11 de março, dia em que Paulo Corono e Teresa 
Reis, viram o seu sonho realizado. 
  Com a presença de várias entidades da cidade 
que viu o autor nascer, Covilhã, o livro “ O meu 
Caminhar” tornou-se conhecido com a apresenta-
ção que a Teresa Reis fez do livro e do seu autor. 
  Na sessão de autógrafos que se seguiu ao lança-
mento do livro, foi notória a alegria de Paulo Coro-
no... um caso de sucesso de reinserção social. 

  Após o lançamento público do livro “O meu cami-
nhar”, Paulo Corono apresentou a sua obra poética 

à comunidade prisional, no dia 12 de março. 
  Também este momento foi vivenciado pelo autor 

do livro, com muita emoção. Entrar nesta instituição 
numa perspetiva “ do lado de fora”, foi algo novo pa-
ra Paulo. 

  Teresa Reis, mentora deste projeto apresentou o 
autor e o falou da sua obra poética. 
  Para conhecimento do livro apresentado, vários 

reclusos leram alguns textos poéticos e questiona-
ram o autor sobre a sua vida e obra. 
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Dia da Diferença: “No Lugar do outro” 
 

 No passado dia 28 de março, o Agrupamento de 

Escolas Pêro da Covilhã teve a honra de receber o Ra-

fael Ramos. O Rafael é portador de uma deficiência 

motora (não tem as pernas e nem um braço). O Depar-

tamento de apoio à Educação Inclusiva convidou o Ra-

fael, para estar presente no Agrupamento, a fim de par-

tilhar a sua história de vida e apresentar o seu livro: 

“Fé, Amor e Esperança”. Na parte da manhã, esteve 

com duas turmas de 6º ano e de tarde falou aos alunos 

do JI/EB Lã e a Neve. Foram momentos de muita 

aprendizagem, emoção e interação entre o Rafael e os 

alunos. Estes viram em primeira mão que não há im-

possíveis. Mesmo nas contrariedades da vida, há uma 

solução, não há limitação. À noite, o departamento pre-

parou um jantar sensorial e solidário, enquadrado no 

seu Plano Anual de Atividades. Durante o jantar os par-

ticipantes experienciaram comer a refeição com uma 

limitação, ou de olhos vendados, ou os ouvidos tapados 

ou ainda a mobilização de um membro (mão, dedo ou 

braço). Sendo um jantar de carater solidário, a proposta 

foi reverter 1€ do preço da refeição a uma instituição 

escolhida pelo Departamento, a Associação Cordas. 

Apurou-se um donativo de 65€. Esta Associação está 

sediada no Tortosendo e tem como objetivos principais, 

o acompanhamento às famílias e crianças com necessi-

dades educativas especiais e proporcionar terapias di-

ferenciadas, atendendo a um amplo grau de perturba-

ções neurológicas, físicas, cognitivas, emocionais e co-

municacionais. No final do jantar estivemos “à conversa 

com…”, o Rafael. Através de uma entrevista, falou da 

sua história, dos seus ideais, objetivos e planos para o 

futuro. Apresentou o seu livro e aproveitou para auto-

grafar os que foram vendidos. O departamento agrade-

ce a presença do Rafael, que é um exemplo de persis-

tência, otimismo, superação e resiliência. 
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Um grupo de professores de Matemática das Escolas da Covilhã (em baixo identificado), juntamente com a 

senhora vereadora da Cultura, enquanto representante da Câmara Municipal da Covilhã, promoveu, organizou e 
comemorou de forma bem visível o dia do PI 2019 (14 de março de 2019).   
 Considerando que: 
1. O PI é o número mais famoso do mundo (segundo o Guiness Book). 
2. Existe um dia do PI (14 de março) que é celebrado em todo o mundo. 
3. A cidade da Covilhã (e o próprio concelho) tem características muito específicas que são uma autêntica ode 

ao número PI (o símbolo da cidade; a ponte pedonal;…). 
4. Na Covilhã há uma forte tradição na arte e na cultura e nela coexistem todos os níveis de ensino, desde o pré

-escolar ao superior.   
5. A Covilhã, cidade neve e dos lanifícios, tem todos os requisitos para potenciar o conhecimento da matemáti-

ca e o gosto pela matemática, quer nos seus jovens, quer na população adulta. 
6. É de toda a utilidade e pertinência que a Covilhã comemore o dia do PI de uma forma organizada e unificado-

ra. 
7. A Covilhã também merece o estatuto de “Cidade da Matemática”, pois nela se trabalha a matemática, se in-

vestiga matemática, se divulga e promove a matemática, e se conecta a matemática com as ciências, o des-
porto, as artes e as letras. 

Para a concretização dessas ideias realizaram-se as seguintes atividades: 
1.Concurso “Poema ao PI”, seguindo-se um concurso para “Musicar os poemas selecionados”. 
2.Concurso “Estátuas ao PI”. 
3.Concurso “Bolos decorados com PI’s”. 
4.Diversas Atividades nas escolas, a partir do início do ano letivo 2018/2019: 
a)Foram Elaborados textos com palavras que tinham tantas letras quantas as indicadas pelos primeiro 
b)algarismos do PI (por exemplo, PI=3,1415…, a composição de palavras poderá ser “mãe, o Luís é lin-
do” 
c)Foram Localizados nos algarismos do PI sequências de dígitos (por exemplo, em que ordem se en-
contra o número 25121987 – uma data religiosa (dia de Natal de 1987)). 
d) Realizaram-se “PI Paper’s”. 
e) Realizaram-se “flash mob’s”. 
f) Palestras. 

5. Usaram-se umas (ou várias) paredes da cidade ou de escolas para elaborar obras de “street art” alusivas 
    ao PI e à matemática com materiais recicláveis ou apenas pintura. 
6. Realizaram-se palestras (em espaços existentes na cidade).   
7. Realizaram-se Espetáculos comemorativos do PI (concertos; dança; teatro;…). 

            8. Durante Pi dias ( 3 dias, 3 horas, 22 minutos) Iluminou-se a Ponte Pedonal, devido à sua configuração 
        ser muito próxima da letra PI.  

A Comissão Dinamizadora 

Carlos Farias (docente na Escola Secundária Quinta das Palmeiras) 
Manuel Joaquim Saraiva (docente aposentado da UBI) 
Regina Gouveia (vereadora da Cultura da CMC) 
António Bento (docente na UBI) 
Guida Dias (docente na Escola Secundária Campos de Melo) 
Helder Vilarinho (docente na UBI) 
João Girão (docente no Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã) 
Rogério Berrincha (docente no Agrupamento de Escolas do Teixoso) 
Rui Costa (docente no Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto)  
Sónia Pais (docente no Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve) 

Consulte a página : 

https://cidadedopi.wordpress.com 
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14  de março / Dia do Pi 

Na nossa escola, as turmas do 6º ano foram 
participantes muito ativos nas atividades efetua-
das. 

Realizaram trabalhos de investigação sobre o 
Pi, elaboraram textos com mnemónicas, produzi-
ram maquetas em diferentes materiais, colabora-
ram na recolha de tampinhas para o projeto do Pi 
reciclável, … 

     Após o momento musical alguns alunos em 
representação das suas turmas fizeram a apre-
sentação de trabalhos executados por eles, 
sobre o que eles pensavam sobre o Pi. 

No dia 14 de Março, iniciaram-se as comemorações com uma pequena introdução pelo Coordenador do Depar-
tamento de Matemática e Ciências Naturais, professor Júlio Marques ao que se seguiu um momento musical de 
Guitarra Portuguesa executado pela nossa aluna do 6ºano turma 1, Maria Leonor Silva, que também é aluna do 
Conservatório de Música da Covilhã para as turmas que estavam acompanhados pelos respetivos professores de 

     Após a apresentação dos dos trabalhos deu-se início à conversa “O Pi visto pelas crianças” com os alunos do 
6.º ano, onde o professor João Girão, aproveitando os trabalhos e as dúvidas dos alunos fez referência a alguns 
mitos, dúvidas e curiosidades em volta deste importante número. 

     Após a conversa cantou-se os 
parabéns ao Pi c comeram-se os 
bolos do Pi fatiados. 

     Durante o mês de março estiveram expostos na nossa 
escola grande número de trabalhos realizados pelos alu-
nos. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Entretanto, foi elaborado na nossa escola um Pi feito 
com garrafões e tampinhas plásticas para reciclar, e colo-
cado num dos jardins da nossa escola. 

     Em relação aos trabalhos (maquetas) apresenta-
dos a concurso é de realçar a obtenção do 1º pré-
mio, pelas alunas Alice Serra, Isabela Faria Maria 
Leonor Silva e Sara Batista com o trabalho intitulado 
“O percurso infinito do Pi” e 3º prémio também no 
escalão júnior pela aluna Leonor Pinto de Jesus, 
com o título “Pitástico”. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

     Ao longo do mês de março, no 
âmbito do Projeto SOBE,   a equipa 
de Saúde Escolar do Centro de 
Saúde da Covilhã, dinamizou ses-
sões de Higiene Oral aos alunos do 
4ºano da Pêro.  Além  de se revelar 
o segredo para uma boca  limpinha 
e uns dentes perfeitos, apelou-se à 
reciclagem das escovas de dentes! 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  
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Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS/ BIBLIOTECA ESCOLAR 

      
   Nos últimos quatro anos, a Biblioteca Escolar e o Departamento de Matemática e Ciências Ex-
perimentais do  Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã tem participado no concurso LITERA-
CIA 3Di, promovido pela Porto Editora. 
      No dia 20 de março, o  Agrupamento  foi representado, na fase distrital realizada em Castelo 
Branco, pelos alunos melhor classificados em cada uma das áreas de literacia: Henrique Ramos 
Magalhães da turma 5º3 (prova de Matemática) e pela  Sofia Gamboa Fiadeiro da turma 6º1 
(prova de Ciências). 
     Para além da realização das provas, estes alunos receberam prémios e certificados de parti-
cipação nesta fase. 
      Aguardamos com expectativa os resultados obtidos pelos nossos alunos e desejamos que 
possam ter um lugar na grande final, agendada para o próximo dia 17 de maio em Lisboa. 
      

Literacia 3Di—O desafio pelo conhecimento 
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