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JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO 

Explorámos o livro  “O meu pai é o melhor do mundo“ 
de Maria João Lopo de Carvalho ,autora que veio à 

nossa escola. Os nossos trabalhos partilhados com os pais  

As nossas prendas ...adivinhas ….canções 

Lanche com os pais  

Convidámos  os nossos pais, a virem passar um tempo connosco na nossa sala do Jardim de In-
fância, vivenciar  o nosso dia a dia, partilhar sabedoria com afeto. 
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   ESCOLA EB DO REFÚGIO  EM MARÇO 

Visita de Estudo à Funceramics—Aveiro 
 

No dia 16 de março a nossa Escola fez 
uma viagem até Aveiro. Fomos à Funceramics 
onde fizemos peças em gesso que depois pin-
támos. Também trabalhámos na roda do olei-
ro e vimos um vulcão a entrar em erupção. Na 
Oficina do Doce, aprendemos como se fazem 
ovos moles e provámos essa delícia!  

Semana da leitura/Encontro com a escritora 
 

No dia 1 de março, as turmas da EB/JI do Refúgio, participaram num encontro com a escritora Ma-
ria João Lopo de Carvalho. 

A autora fez a apresentação de alguns dos seus livros. A sessão começou com a apresentação da 
autora que nos falou sobre a sua vida profissional e de como surgiu a maravilhosa oportunidade de 
começar a escrever. 

Seguiu-se o momento das perguntas e cada aluno pôde questionar a escritora e ver assim respon-
dida a sua curiosidade. 

A sessão terminou com muitos sorrisos e fotografias com Mª João Lopo de Carvalho no momento 

dos autógrafos. 

Por fim, a gran-
de surpresa! Fo-
mos ver o mar!!!  

Foi muito bom 
brincar na areia, 
em liberdade! 
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ACONTECEU EM MARÇO NO JI SANTO ANTÓNIO... 

Pais de primeira viagem, pais experientes…Pais!  
O relacionamento é construído com olhares, sorrisos, fazer “coisas” juntos e …surpresas! Falamos 

de afetos que criam laços… 
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Assinalamos  o Dia da Proteção Civil, dia 1 
de março, com uma palestra intitulada:   
“Proteção Civil - O que é? Para que serve?”, 
dinamizada pelo formador André da CMC. 

No dia 16 de março a equi-
pa de enfermeiros do Ser-
viço de Obstetrícia do Cen-
tro Hospitalar Cova da Bei-
ra, veio à nossa escola di-
namizar uma ação de sen-
sibilização e promoção de 
Segurança Rodoviária Ma-
terno Infantil no âmbito do 
projeto Providas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlf7jMictTQ 

 

“Zootropolis” no Cineteatro de Gouveia 

Na impossibilidade de visitar o Parque Ecológico e o Museu Abel Manta, devido às adversas condições 
atmosféricas, a responsável pelo turismo de Gouveia proporcionou, em alternativa, o visionamento do 
filme “Zootropolis” no cinema de Gouveia. Durante a visita à Aldeia Histórica de Linhares da Beira decor-
reu sem alterações “ O assalto ao castelo foi bem sucedido”. 

No âmbito da Semana 
da Leitura recebemos na 
nossa escola a visita da 
escritora Maria João 
Lopo de Carvalho. 

ACONTECEU EM MARÇO NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO... 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlf7jMictTQ
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NO JARDIM DE INFÂNCIA S. SILVESTRE ACONTECEU... 

Conhecimento do Mundo / Expressão e Comunicação: como surgiu o universo? Big bang; O que 

há no universo: Planetas; cometas; estrelas; buracos negros... 

EINSTEIN—CIENTISTA 
BURACOS NEGROS:  

Observação de imagens—Manipulação de instrumentos construção do 
sistema solar: planeta terra: movimento rotação e translação—dia/noite; 

estações do ano. 

ARTE—PINTURA ABSTRACTA: SOFHIE TAUEBER—ARP: CONHECER A OBRA; OBSERVAR OS ELE-
MENTOS QUE CARACTERIZAM A SUA OBRA; CORES; FORMAS; EXPRESSÃO.  

Dia do PAI 
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MARÇO NA ESCOLA DE S. SILVESTRE FOI ASSIM... 

   NA NOSSA ESCOLA ESTEVE A ESCRITORA  MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO 

 SEMANA DA LEITURA  AÇÃO DA PROTEÇÃO CIVIL 
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ESTE MÊS ACONTECEU NA ESCOLA BÁSICA DO RODRIGO 

ENCONTRO COM A ESCRITORA MARIA JOÃO LOPO DE CARVALHO 

DIA MUNDIAL DA PROTEÇÃO CIVIL—2016 

O Serviço Municipal de Proteção Civil, dando seguimento às comemorações do Dia Mundial da Proteção 
Civil, realizou na Escola no dia 9 de março uma palestra onde se mostrou o que é a proteção civil e as 
suas atividades. A palestra foi muito esclarecedora e do agrado de todos.  

O Pai foi felicitado com bo-
nitos postais feitos e deco-
rados pelos alunos. 

DIA DO PAI 

PÁSCOA  
FELIZ 

Esta ação, “Encontros com Escritores”, foi 
promovida pela Biblioteca Escolar do 
Agrupamento, integrada nas Comemora-
ções da Semana da Leitura - 2016. Os 
alunos participaram com entusiasmo. 
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EM MARÇO ACONTECEU NO JI LÃ E A NEVE 

Feliz dia do Pai! 
 

“O meu pai é o melhor do mundo.” 

 
Boa Páscoa para todos 

Há muita alegria, 

flores, coelhinhos, 

ovos,... 

Fizemos experiên-

cias com ovos e 

fizemos ovos com 

vários materiais.  

Adorámos a caça 

aos ovos na horta. 

Recolhemos  materiais e pusemos mãos na terra.  
Semeámos feijões, abóboras, ervilhas, salsa, coentros,  beldroegas e plantámos alfaces, beterrabas, 
espinafres, morangueiros, tomilho e serpão nas estufas de garrafões.  
Gostamos muito da “rega gota a gota”, é muito engraçada.  

Ciência na escola 
 

“Recicla e cresce 
saudável” 
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EM  MARÇO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Ciência na Escola 
“Conviver com a processionária” 

Montagem e isolamento dos 

ninhos para o chapins azuis … 

e trabalho terminado. 

Com a ajuda dos funcionários da CMC, os ninhos  foram colocados nas árvores. Agora, que venham os 

chapins! 

Semana da Leitura 

A escritora Maria João Lopo 

de Carvalho veio à nossa es-

cola. Gostámos de conversar 

com ela e de ler os livros, 

porque as histórias contam 

aventuras de raparigas e ra-

pazes como nós. 

Proteção Civil – O que é? 

Para que serve?  

Aprendemos como atuar em 

situações de perigo, duma ma-

neira divertida. Até houve uma 

demonstração em caso de su-

foco  por engasgamento. 

Brincando com o 

chocolate 

No Grupo de Edu-

cação e Recreio 

Campos Melo 

montámos e come-

mos ovos de cho-

colate. Também 

convivemos com 

pessoas idosas. 
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O Dia do Pai   
não foi esquecido! 

Boa Páscoa 
para todos 

nós! 
As nossas de-

corações 

NO JI DE PERABOA, MARÇO FOI ASSIM... 
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EM MARÇO ACONTECEU EM PERABOA... 

Internet (mais) segura 

 
 Porque a Páscoa se aproxima, pintámos, recortámos e montámos as nossas caixinhas 

que depois foram recheadas de amêndoas e chocolates. 

Para navegarmos na web em segurança e usarmos as redes socias de forma mais consciente e 
responsável, a Escola Segura, na pessoa do senhor agente Amoroso, veio à nossa escola para 
mais uma ação de formação, desta vez sobre segurança na internet / redes sociais. 
 
Aprendemos que nem tudo o que está na Internet é verdadeiro. 
 
Fomos alertados para muitos dos perigos “escondidos” na rede e aprendemos algumas formas 
de nos protegermos. 
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NO JI DE BOIDOBRA: DA LEITURA À ESCRITA... E À ILUSTRAÇÃO 

Apresentação do livro “Os Animais não se devem 

vestir”, pela coordenadora das Bibliotecas, pro-

fessora Goretti Delgado. Esta atividade integrou 

a semana de leitura do Agrupamento de Escolas. 

Criação de texto e imagem, a partir do conteúdo 
da história, apresentada na semana da leitura. 

“O Lobo não pode vestir 
umas calças porque, 
quando estava a correr 
para apanhar algum por-
co, rebentava as calças 
com as unhas”RODRIGO 

“Um Tigre não pode ves-
tir uma camisa porque 
quando está zangado 
pode virar a cabeça e 
rasgar a camisa com os 
dentes”. DUARTE 

“A Susie não podia pôr 
brincos porque ela roía 
os brincos”. MATILDE 

“Um Urso não pode cal-
çar as sapatilhas porque 
as garras rasgavam as 
sapatilhas”. ALEXANDRE 

“A Girafa não pode vestir 
uma bata porque rasgava
-se quando estava a co-
mer as folhas das árvo-
res”. NÚRIA 

“O Elefante não pode 
vestir uma camisola por-
que não há camisolas tão 
grandes”. INÊS VAZ 

“A Baleia não pode pôr 
cinto porque ficava preso 
nas plantas do mar” João 

“O Hamster não podia 
usar sandálias porque as 
patas são muito pequeni-
nas”. LETÍCIA 

“Um peixe não podia ves-
tir uma camisola porque 
molhava a camisola to-
da”. LEONOR 

“O tubarão não pode ves-
tir uma camisola porque 
a cauda rasgava a cami-
sola”. FRANCISCO 

“Um golfinho não podia 
pôr colares porque caíam 
para o fundo do mar”. 
INÊS BERNARDO 

“A cobra não pode vestir 
um casaco porque quan-
do andava o casaco ca-
ía”. KÉVIM 

“O crocodilo não podia 
calçar botas porque caí-
am para a água”.  

GABRIEL 
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ESTE  MÊS  ACONTECEU NA EB DE BOIDOBRA... 

A escritora Maria João Lopo de  

Carvalho veio à nossa escola. 

Dia Mundial da Proteção Civil 

Dia do Pai 

Boa Páscoa 
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   NA ESCOLA BÁSICA DE  JARDIM ACONTECEU 

O nosso desfile de Carnaval 
 

No dia 5 de fevereiro do corrente ano, os alunos do 1º ciclo da escola do Ferro, participaram 

no desfile de Carnaval, em conjunto com o Jardim de Infância e o lar de idosos Associação 

Centro Social Sagrado Coração de Maria. Este corso carnavalesco percorreu as ruas da nossa 

vila, à semelhança dos anos anteriores. 

O tema deste ano era alusivo ao Brasil, tendo sido decidido que as meninas iam vestidas de 

baianas e os meninos de índios. A Associação de Pais responsabilizou–se pela distribuição 

dos tecidos aos encarregados de educação e estes ficaram encarregues da confeção dos fa-

tos. 

Alguns pais acompanharam-nos ao longo do desfile, tirando fotografias aos participantes. 

O fotógrafo desta localidade também participou no desfile, fazendo a reportagem fotográfica.  

No fim do desfile e após o lanche, tivemos o prazer de ir brincar no parque. 

O nosso desfile de Carnaval foi muito divertido e os trajes eram muito bonitos. Foi um dia mui-

to alegre.    
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   POESIA NA ESCOLA BÁSICA DE  JARDIM– FERRO 

 

POESIA SOBRE O INVERNO 
 

Os meninos agasalham-se, 
Agasalham-se muito bem, 
E vão para a escola, 
De mão dada com a mãe. 
 

Chegou então o inverno. 
Para por tudo a brilhar, 
Com a neve a cair,  
E os meninos a brincar. 
 

Está muito frio, 
Para andar no rio, 
Mas claro que o mar, 
Também não podemos nadar. 
 
Juliana J34 

POESIA SOBRE O INVERNO 
 

No inverno há 
Muitos pássaros no ar, 
Só que se esquecem, 
Que os caçadores os podem caçar. 
 

O inverno é muito frio e cai neve no 
rio.. 
No inverno o gato, 
Não sai da lareira, 
Só quer o quentinho, 
 da nossa fogueira. 
 

O inverno é muito frio e cai neve no 
rio. 
 

No inverno, 
não é preciso regar, 
Estão os poços cheios, 
E às vezes até a vazar. 
 

José Luis J34 

POESIA SOBRE O INVERNO 
 

O inverno é frio, 
A chuva cai em cascata, 
E à lareira a gata, 
Na cesta enroscada. 
 

Porque lá fora, 
O nevão cai, 
Vamos logo brincar, 
É um entra e sai. 
 

Lá fora brincar, 
Uma luta de bolas nevadas, 
Ficamos alegres, 
E com as mãos geladas. 
 

Ana Margarida J34 
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EM MARÇO ACONTECEU NA ESCOLA PÊRO DA COVILHÃ– TURMAS DE 4ºANO 

  Encontro com a escritora Mª João 
Lopo de Carvalho 

  Ação de Formação sobre Higiene Oral  

A partir da leitura do texto dramático 
“História de um papagaio” foram elabo-
rados fantoches e feita a dramatização. 

Experiências com a água. 

 Páscoa , tempo de renovação . Para além dos trabalhos manuais alusivos aos símbolos pascais 
foram também confecionadas deliciosas rosquilhas. 

Postais para o Pai. 
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 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISINAL DA COVILHÃ. . .  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

  Realizou-se no dia 1 de março 
uma sessão de promoção da saú-
de intitulada “Gripe/Prevenção” 
com a participação de André Ro-
drigues, aluno do Curso de Enfer-
magem da Escola Superior de Sa-
úde da Guarda e da sua coordena-
dora de estágio, Enfermeira Tere-
sa Ramos. 
  O Técnico de Saúde começou 
por definir a Gripe como uma do-
ença aguda, falou das formas e 
período de contágio, dos sinais e 
sintomas, da vacinação e das me-
didas de proteção da evitar a do-
ença. 
  No final da sessão os dois convi-
dados responderam de uma forma 
clara a questões dos participantes. 

 CICLO DE  COLÓQUIOS  

 SESSÃO DE  PROMOÇÃO DA LE ITUR A  

ENCONTRO COM ESCRITORES —JOÃO MORGADO  

 GRIPE  /PRE VE NÇÃO   SER LIVRE  EM QUALQUE R LUGAR  

  “Ser livre em qualquer lugar”, foi 
o nome da palestra realizada no dia 
11 de março, com a presença do 
sociólogo João Cotrim. 
  O técnico da mente, tal como se 
definiu o palestrante, tentou ao lon-
go de hora e meia, motivar a evasão 
da mente de todos os participantes 
que se encontram detidos nesta ins-
tituição. Tentou também estimular a 
autoestima, a meditação, a alegria 
de viver… 
  Falou do poder do pensamento,  
da capacidade interna e de energias 
positivas. 
  João Cotrim com o seu poder de 
comunicação, conseguiu captar a 
atenção  e promover boa disposição 
entre todos os participantes da ses-
são. 

 COMEMORAÇ ÃO DO DIA MUNDI AL  D A POESIA  

POE TISA NANÁ GONÇ AL VES 

MÚSICO ANTÓNIO DU AR TE  

  João Morgado, foi o escritor que dinamizou 
uma Sessão de Promoção para a Leitura, no dia 15 
de março, para a comunidade prisional. 
  Sílvia Melchior, do Centro de Promoção da Leitura 
da Serra da Estrela fez uma breve apresentação do 
escritor e divulgou os seus livros com a referência a 
algumas citações interessantes. 
   O escritor falou do seu percurso na escrita salien-
tando a visão romancista de alguns dos seus livros, 
nomeadamente “Vera Cruz” e “Indias”, nos quais 
relata factos históricos dos descobrimentos dando 
rosto humano aos heróis da história portuguesa. 
  João Morgado relatou os factos dos seus roman-
ces com tanto entusiamo que motivou a leitura dos 
seus livros aos participantes. 
  No final da sessão o escritor ofereceu 3 dos seus 
livros à Biblioteca dos reclusos. 

  Comemorou-se no dia 21 de março, o Dia Mundi-
al da Poesia, com a presença da poetisa Naná 
Gonçalves e do músico António Duarte. 
  A poetisa declamou vários poemas, apresentou 
vídeos com a apresentação dos seus poemas e 
António Duarte cantou poemas e acompanhou a 
declamação com um fundo musical. 
  Vários elementos da comunidade prisional parti-
ciparam nesta sessão com a leitura de poemas da 
poetisa e alguns leram poemas da sua autoria. 
 Esta sessão onde se soltaram palavras e música 
foi do agrado dos participantes. 
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NA BIBLIOTECA ESCOLAR EM MARÇO FOI...SEMANA DA LEITURA 

  Semana da Leitura 

Feiras de Autor nas Bibliotecas do Agrupamento 

  Encontros com escritores 

Nos dias 1 e 2 de março, no âmbito das ativida-
des da Semana da Leitura, a escritora Maria Jo-
ão Lopo de Carvalho deslocou-se às escolas de 
S. António, Rodrigo, Refúgio, S. Silvestre, A Lã e 
a Neve, Boidobra e Pêro da Covilhã para apre-
sentar alguns livros da sua autoria aos alunos de 
JI e 1º  ciclo. 
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NA BIBLIOTECA ESCOLAR EM MARÇO FOI… SEMANA DA LEITURA 

 Dia 4 março, alunos do 5º e 6º anos 

de escolaridade, puderam assistir às 

sessões “Contar as Metas”, dinamiza-

das pelo escritor Sandro William Jun-

queira, no auditório da Escola Básica 

Pêro da Covilhã e integradas na Se-

mana da Leitura do Agrupamento. 

Nos dias 15 e 17 de março, sessões de ESCRITA CRIATIVA para alunos do 5º e 6º anos , com o 

escritor Ivo Rocha, na Escola Básica Pêro da Covilhã. 
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No dia quatro de março, pelas 9:30h, tivemos o prazer de rece-
ber na nossa Escola Sandro William Junqueira. 

Para prepararmos a sua visita, fizemos uma breve pesquisa 
sobre a sua vida e obra. Rapidamente percebemos que é uma 
pessoa bastante talentosa, o que se confirmou quando o conhe-
cemos. 

Sandro William Junqueira nasceu na Rodésia, em 1974. 
Mais tarde, veio viver para Portugal, onde experimentou a músi-
ca, escultura e pintura. Trabalhou também como designer. 

É um dos fundadores do grupo de teatro “A Gaveta”, onde 
trabalha como responsável artístico, ator e encenador. Leciona 
também expressão dramática. 

Recentemente, dedica-se também à promoção do livro e da leitura, visitando escolas e bibli-
otecas, partilhando histórias e saberes com os alunos. 

Da sua bibliografia fazem parte (entre outras) as seguintes obras: 
“A cantora deitada”; “No céu não há limões”; “Um piano para cavalos altos”; “O caderno de 

algoz”… 
Neste encontro, o escritor contou (cantou e encantou), de uma forma lúdica e bastante di-

vertida, a história contada no livro de Alves Redol “A Vida Mágica da Sementinha”, que, por co-
incidência, nós nos encontrávamos a ler e a analisar nas aulas de Português. 

Com este autor, aprendemos que as histórias não têm que começar sempre com “Era uma 
vez…” e, por isso, inventou uma canção intitulada “Eram duas vezes”…, a qual acompanhou 
com a sua guitarra. Nós tentámos acompanhar com as nossas vozes, nem sempre muito afina-
das. 

Aprendemos também duas palavras novas inventadas por ele: “tigros” e “cansura”, tendo-
nos explicado, a título de exemplo, que “tigros” são os tigres que se escondem nos campos de 
trigo. É claro que nós achámos muita piada a esta explicação! 

Gostámos muito desta iniciativa, pois, para além de nos termos divertido muito, foi bastante 
enriquecedora. 

Obrigado pela sua visita!  
 

Encontro com o escritor Sandro William Junqueira 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS: SEMANA DA LEITURA  



Página 22 
Nº 40 

      DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS   -   PORTUGUÊS 

PEQUENOS ESCRITO- Afonso de Sá Baio Cardoso e Gomes, jovem piloto luso

-angolano, que representa o Team MotoGomes, resi-

dente em Coimbra, é tido como uma das grandes pro-

messas do Motocross português. 

Nasceu em Coimbra a 27 de agosto de 2006 e é filho 
de Marta Baio e Paulo Gomes. Tem dois irmãos: 
 • Salvador, que se iniciou este ano em Moto-
cross e Supercross; 
 • Gustavo, o mais novo dos irmãos. 

A Biografia de … Afonso Gomes  

O jovem piloto frequenta o 4º ano de escolaridade, no Colégio Bissaya 
Barreto, em Coimbra. 
Cedo mostrou interesse por este desporto motorizado. Começou a andar 

de mota aos 2 anos e meio, sendo que, oficialmente, começou a sua car-

reira em 2013. 

Afonso Gomes disputou, em 2015, a jornada portuguesa que pon-

tua para o Europeu de Motocross 65cc, conseguindo o pleno pela 

conquista dos títulos nas duas competições nacionais a que se pro-

pôs participar: Motocross e Supercross, feito também conseguido 

em 2013 quando havia vencido os mesmos campeonatos, na altura 

no escalão A, aos comandos de uma moto 50cc. 

“Estou muito contente. Este ano consegui dois títulos e evoluí muito. Sabia que me bastava gerir 

esta prova para ser campeão, mas preferi arriscar e lutar pela vitória na prova. Assim o título ainda 
soube melhor! Quero agradecer o apoio de toda a minha família, amigos e patrocinadores, este 
título é de todos!”- disse.  

A festejar o título SX 2015!! 

Com a prima (eu)!! 

A celebrar a vitória de uma corrida!! 

Afonso também apareceu no jornal!! 

Catarina de Sá Baio Pires   --  Nº10 ,  6º4 
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   DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS   -   INGLÊS 

 Bunny  Egg 

 Chicks 

 Flowers 

 

           
             
 

   May little chicks and  flowers  
 

    bring into your life  
 

     the joys of Spring.  



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.com/ 
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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casa do pessoal  
Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 R AID FOTOGR ÁFICO  

CAMINH AR , DESCOBRIR E  FOTOGR AFAR  

FREGUESIAS RUR AIS CORTES E  BOUÇA  

  A Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
realizou no dia 12 de março, um Raid Fotográfico pelas Freguesias 
Rurais das Cortes e Bouça. 
  A receção aos participantes foi feita na Escola Básica Pêro da Co-
vilhã, os quais se dirigiram para a aldeia das Cortes onde foram re-
cebidos pelo Dr. José Armando Serra dos Reis. no Centro de Dia 
desta localidade. Nesta instituição onde os participantes degustaram 
um pequeno almoço regional. Em seguida assistiram à visualização 
de um documentário sobre a ADERES e a sua intervenção na região 
em que está implementada. 
  A atividade prosseguiu com o percurso pelas ruas e zonas pedes-
tres da localidade, com a observação das margens da ribeira e das 
paisagens envolventes entre as Cortes do Meio e a Bouça.  
  Após a caminhada e o registo fotográfico das belas paisagens des-
tas freguesias rurais, os participantes recuperaram energias com um 
magnifico almoço servido na Banda Filarmónica das Cortes. 
 A Casa do Pessoal do A.E.P.C. agradece a colaboração de todos 
os parceiros que proporcionaram a realização deste evento de con-
vívio e lazer.  
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