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     É assim chamado por ser o nono mês do primitivo 
calendário romano – novem. 
     Geralmente chuvoso e cinzento, apresenta, no en-
tanto, belos dias luminosos, o “verão de São Martinho”.  
     É o mês das castanhas e dos magustos, da abertura 
da água-pé, das primeiras noites frias.  
     As árvores despedem-se das folhas, que vão atape-
tar as ruas e os campos.  
     Adivinha-se o inverno. 

2 Escola SaudávelMente 

3 EB Jardim - Ferro 

4 JI/EB da Boidobra 

6 JI/EB do Refúgio 

8 JI/EB de Santo António 

10 JI/EB de São Silvestre 

12 JI/EB de A Lã e a Neve 

14 JI do Rodrigo 

15 EB do Rodrigo 

16 EB Pêro da Covilhã – 4º ano 

17 JI de Peraboa 

18 EB Mª Amália Vasconcelos 

19 Dep. Línguas  Est. Sociais/Inglês 

20 Notícias do 5º5 e 5º8 

21 Notícias do 5º5 e 5º6 

22 Estabelecimento Prisional 

23 Desporto Escolar 

24 Bibliotecas Escolares 

25 Marcha contra a violência 

 

      De Todos os Santos ao Natal, bom é chover e  

         melhor nevar. 

 Dos Santos ao Natal, Inverno natural. 

 

 Se o inverno não erra caminho, tê-lo-ei pelo São 

Martinho.  

 Em novembro, prova o vinho e planta o cebolinho. 

 

  Em novembro põe tudo a secar que pode o sol 

não voltar.  

 Novembro à porta, geada na horta. 

 

 Se em novembro ouvires o trovão, o ano que vem 

será bom.  

 Novembro à porta, geada na horta. 
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ESCOLA SAUDÁVELMENTE 

 
     Em 266 candidaturas, fomos uma das 152 escolas 
e agrupamentos de escolas distinguidas, pela Ordem 
dos Psicólogos Portugueses, com o “Selo 'Escola 
SaudávelMente' – Boas Práticas em Saúde Psicoló-
gica, Sucesso Educativo e Inclusão” 2019-2021. 
     Assim, dia 27 de novembro, no decorrer do Semi-
nário de Psicologia da Educação, a Psicóloga Marisa 
Borrego, recebeu em nome do Agrupamento de Es-
colas Pêro da Covilhã, esta distinção que premeia as 
instituições educativas cujas políticas e práticas edu-
cativas demonstraram um compromisso com a pro-
moção do desenvolvimento, da aprendizagem, da in-
clusão e da saúde psicológica de toda a comunidade 
educativa. 
 
     Mais uma vez, parabéns a toda a comunidade 

educativa! 

 
“São as nossas distinções que determinam o que somos e o que seremos” 

                                                                                                                     Bichara, R.C. 
                                                                                                                          (Pensador) 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

O Magusto do JBC  
Jogar, Brincar e Comer a saborosa castanha assada na nossa Escola. 

Uma tarde diferente e animada 



Nº 70 

Página 4 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

     Com  o projeto “As Mãos no Mundo e o Nosso Amigo Quico”, pretendemos desenvolver as ativida-

des educativas em torno de uma temática atual e com a qual diariamente as crianças tomam contacto. 

Num momento em que os fenómenos da migração e imigração assumem proporções nunca antes ob-

servadas, iremos percorrer um caminho que nos permita analisar e aprender em vários domínios, no-

meadamente no cuidar do outro, no viver em sociedade multicultural, no refletir nos problemas sociais, 

ecológicos e humanos. 

     Posto isto, o mesmo centra-se no cuidar do "outro", "o Quico", que vem de um país diferente, com 

uma história repleta de circunstancias especiais e que nos vão permitir abordar uma vasta área de con-

teúdos. O Quico vai passar os fins de semana com as crianças e suas famílias  para que, possa ter: 

amor, carinho e dedicação de todas as novas famílias que estão ansiosas por recebe-lo. Assume-se 

desde logo como um desafio que enquadra em si mesmo um conjunto de temáticas atuais e que permi-

te dar resposta aos objetivos definidos para o ano letivo. Em suma, este projeto é tido como um meio de 

transformação e crescimento que nos irá acompanhar ao longo de todo o ano letivo.  

 PROJETO “AS MÃOS NO MUNDO E O NOSSO AMIGO QUICO NA FAMÍLIA” 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

                      A fábula do Beija-Flor    
      Era uma vez um Beija-Flor que fugia muito assusta-
do de um incêndio juntamente com os outros animais da 
floresta. Só que o Beija-Flor fazia uma coisa diferente… 
ele levava no seu pequeno bico gotas de água que ia 
buscar ao lago e atirava para o fogo, tentando apagar o 
incêndio. 
      A águia intrigada perguntou: 
      - Ó bichinho, achas que vais apagar o incêndio sozi-
nho com essas gotas de água? Anda, foge enquanto 
tens tempo! 
      - Sozinho, sei que não vou, mas estou a fazer a mi-
nha parte! Preciso deste lugar para viver – respondeu o 
Beija-Flor. 
      A águia, envergonhada, chamou os outros pássaros 
e, juntos, todos entraram na luta contra o incêndio. Ven-

do isto, os elefantes venceram o seu medo, encheram as trombas com água, os macacos pega-
ram cascas de nozes para carregar água. No fim, todos os animais, cada um a seu jeito, acharam 
maneiras de ajudar a combater este terrível incêndio. 
      Pouco a pouco, o fogo ficou mais fraco e do Céu caiu uma chuva que apagou de vez o incên-
dio e refrescou os animais, já tão cansados, mas felizes… 

 

                                 Projeto — Somos Beija-Flor  

    “Somos Beija-Flor” é um projeto de trabalho destinado aos alu-
nos, professores e comunidade educativa que tem como principal 
objetivo sensibilizar os alunos para a problemática relacionada com 
a sustentabilidade do nosso planeta. Terá como ponto de partida e 
exploração da Fábula do Beija-Flor desencadeando um trabalho 
abrangente a todas as áreas do currículo. Pretende- se com este 
trabalho, incentivar todos para o uso inteligente dos recursos natu-
rais ( água, sol e o vento); dar a conhecer formas de poupança de 
energia e da água; estimular ao aproveitamento de embalagens 
dando outra utilidade ao que seria lixo; reciclar separando o lixo nos 
diferentes eco pontos; evitar o desperdício alimentar; proteger a flo-
resta, etc…A união e o espírito de equipa entre todos será também 
um aspeto a ser trabalhado ao longo deste trabalho. 

 

      No âmbito do projeto “Trajetos E7G” dina-
mizado pela Beira Serra e em parceria com o 
Agrupamento Pêro da Covilhã está a ser im-
plementado na escola o projeto  “ Somos Beija-
Flor” com a elaboração do  "Diário do Beija-
Flor".  Pretende-se que seja um elo de ligação 
entre a escola e a família no qual, serão feitos 
registos por escrito, desenho ou imagens de to-
das as atividades realizadas na escola e em ca-
sa, no decorrer deste ano letivo. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

                              
     Pelas atividades desenvolvidas no projeto no ano anterior,   o 
Jardim de Infância do Refúgio, recebeu do PNL uma verba de qui-
nhentos euros, destinado à compra de livros para a Biblioteca Es-
colar. Agradecemos a todas as famílias a sua recetividade e envol-
vimento no projeto. 
 

Educação Musical 

Leitura com arte e movimento 

             Ilustração de canções  e poesias ….reutilizando 

Área do Conhecimento do Mundo 

     Todos os alunos da escola cantaram  as canções, que o professor Hélder nos ensinou, sobre o mar e 
visualizámos alguns vídeos de apelo à conservação e não poluição do mar. 

Dia Nacional do Mar 

Magusto divertido e ecológico Visita ao castanheiro 

Ser Eco… É Proteger o Mar 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

     No âmbito das comemorações do Centenário do nasci-
mento de Sophia de Mello Breyner Andresen a turma RE2B 
trabalhou a obra “A Menina do Mar” e elaborou um lindo 
cartaz que vais ser exposto na Biblioteca Municipal.  

Magusto Escolar 

     No dia 11 de novembro realizámos o tradicional magusto onde não faltaram as castanhas, alegria e 
muito convívio. Agradecemos à Associação de Pais que ofereceu as castanhas e proporcionou que fos-
sem  assadas no tradicional carrinho. As castanhas estavam muito boas e enchemos os  cartuchos  que 
fizemos. 

Dia Nacional do Mar 

 
     No dia 16 de Novem-
bro comemoramos o Dia 
Nacional do Mar, visioná-
mos alguns vídeos sobre 
a poluição dos oceanos e 
com a ajuda do professor 
Hélder cantámos a can-
ção adaptada “O Mar en-
rola na areia”.   

                         
 
 

     No dia 15 de novembro a 
nossa Escola participou no 
exercício nacional que a Pro-
teção Civil promoveu, “ A Ter-
ra Treme”. 
 Foi um exercício interessante 
porque todos os alunos e pro-

fessores cumpriram as regras a tomar em caso de sismo. 

     No dia 28 de Outubro a Drª Marta Al-
çada da Resiestrela   veio à nossa Esco-
la para nos alertar  mais uma vez para a 
valorização do tratamento dos resíduos 
sólidos. Foi muito interessante e educati-
vo. 

                    
 
 
 

     O Núcleo da Esco-
la Segura ofereceu-
nos o livro “Leo e o 
mundo das coisas vi-
vas”. A nossa Bibliote-
ca ficou mais rica. 

 

     Para relembrar 
as tradições do 
Halloween a tur-
ma RE2A elabo-
rou um Castelo 
Fantasma com 
material recicla-
do. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

Em outubro/novembro aconteceu: 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

     Trabalhos realizados pelo alunos do 4º ano no âmbito da Edu-

cação para a Cidadania, tema “ A sustentabilidade do Planeta”. 

     Foi com apresentação da 

história do Dani, em fanto-

ches, que as enfermeiras do 

UCC abordaram o tema “ 

Transporte Seguro “ ação de 

sensibilização para os alunos 

do 2º ano. 

     No dia 11 de novembro comemoramos o Dia 

de S. Martinho com o tradicional Magusto. 

     No dia 15 de novembro pelas 11:05 horas, participámos no exercí-

cio de sensibilização para o Risco Sísmico - a Terra Treme, exercitá-

mos os “3 gestos que salvam” BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR .  

Halloween, na Expressão Artística e no Inglês... 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

NO ÂMBITO DO PROJETO DE OUTONO FORAM RECOLHIDOS MATERIAIS DA ÉPOCA E REALIZADAS VÁRIAS ATIVIDADES. 

 

 
 
O projeto Halloween 
nasceu nas aulas de In-
glês. Com a colaboração 
de todos, eis o produto 
final! 

MAGUSTO 

   HALLOWEEN  
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

 

 

Praticamos os três movimentos 
 

 
 
 
 
 
 

E finalmente… No âmbito da Educação Lite-
rária, 
tivemos a visita da escritora Celeste Almei-
da Gonçalves com a apresentação do livro 
“Os direitos vão à escola” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castanhas quentinhas 

No lume a estalar 

Pelo São Martinho 

Vou comer até me fartar. 

CONTAMOS COM A PRECIO-

SA COLABORAÇÃO DA 

APEE. 

O NOSSO BEM-HAJA!  

ATIVIDADE SÍSMICA- A TERRA TREME 
Fomos ao Serra Shopping assistir à ativi-
dade promovida pela Câmara Municipal 
com a colaboração dos Bombeiros, GNR , 
Cruz vermelha e  PSP. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Celebrámos o  

outono 

Dia Nacional do Pijama 

Procurámos materiais na Natureza... 

...depois, fizemos 

um trabalho com 

folhas, ramos, 

caruma e bolotas. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Projeto Albi Escolas 

     No dia 7 de novembro, tivemos a visita da equipa Albi Escolas que nos transmitiu muitos en-

sinamentos sobre a preservação ambiental e prevenção rodoviária. Por fim apareceu a mascote 

Albi. 

Super Fotografia dos Heróis da Fruta  

    Magusto 

     No dia 11 de novembro, fizemos o magusto com a par-

ticipação dos pais, avós e alguns elementos do Grupo 

Desportivo da Mata que nos cedeu as instalações. 

     Fez-se a fogueira, e assaram-se as castanhas. Depois, 

fizemos jogos, apresentámos a Bandeira Eco-Escolas, 

cantámos o hino Eco-Escolas e por fim participámos no 

lanche partilhado. 

Hastear a Bandeira Eco-Escolas 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

 

A Missão Pijama é uma iniciativa criada pela Mundos de Vida, em 2012, com a finalidade 

de sensibilizar o país para o "direito de uma criança crescer numa família", promover o acolhi-

mento familiar de crianças e reduzir o número de crianças institucionalizadas. 

        A nossa escola associou-se a esta iniciativa de forma a desenvolver uma  atitude críti-

ca e interventiva e de partilha relativamente ao que se passa no mundo, promovendo a res-

ponsabilidade social  e a solidariedade para com os outros. 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     Novembro foi tempo para as saídas à mata! Com o apoio da CMC, dos vigilantes do ICNF, 
dos Guardiões da Serra da Estrela e alguns alunos da Escola Quinta das Palmeiras, esquivamo
-nos da chuva e fomos plantar os nossos carvalhos e azinheiras. Todos metemos as mãos na 
terra e até fizemos atividades radicais!  
     Viva o projeto “Rodrigo– Escola Guardiã”! 

     No dia de S. Martinho,  a Associação de Pais pôs dança 
no nosso magusto, com convidados especiais! Primeiro as-
sistimos a uma pequena apresentação de dança e no final 
fizemos uma coreografia com todos à roda. Foi muito anima-
do e as castanhas estavam muito boas! 

     Também em novembro fo-
mos ao TECER, aprender co-
mo se faziam antigamente os 
tapetes. Foi divertido! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ—4º ANOS 

ESTE  MÊS  ACONTECEU NA  ESCOLA…. 

  Festejámos o Halloween... 
   No dia 7 de novembro, os alunos das turmas de 4º ano, parti-
ciparam com entusiasmo no Corta Mato – Desporto Escolar. 
     Os alunos Pedro Silva e Kyara Santos,  da Pêro 4, foram 
apurados para representar o Agrupamento de Escolas,  na fase 
seguinte do Corta Mato, que terá lugar em Castelo Branco no 
dia 24 de janeiro de 2020.  

 Sessão Leitura 

    
     As turmas do  4º ano participaram no 
Exercício Nacional de Sensibilização para 
o Risco Sísmico, que teve lugar no dia 15 
de novembro, no Serra Shopping.  
     Vimos uma mostra de viaturas e de pro-
cedimentos de segurança, levados a cabo 
pela Equipa da Proteção Civil. Os alunos, na 
área da restauração do Serra Shopping , 
após um lanche oferecido pela organização, 
ouviram um sinal sonoro de alarme, tendo 
realizado o exercício “A Terra Treme“, de 
acordo com instruções de um técnico da 
Proteção Civil. Este exercício. teve o propó-
sito de alertar os alunos e a população em 
geral, para os perigos provocados pelos sis-
mos, bem como sensibilizá-las para como 
agir antes, durante e depois, da sua ocorrên-
cia. Recordámos o que se deve fazer se 
ocorrer este fenómeno natural: BAIXAR; 
PROTEGER; AGUARDAR. 
     Todos os alunos e professores participa-
ram na iniciativa, que foi um êxito. No final 
os responsáveis pela Proteção Civil e CMC, 
distribuíram brindes a cada criança. 

   Corta Mato 

   Para comemorarmos  o “Dia Internacional dos Direitos da Criança” , no dia 20 de novembro de 
2019,  participámos  numa Sessão de Leitura, com a presença de Celeste Gonçalves, autora do livro 
“OS DIREITOS VÃO À ESCOLA”. Foi uma sessão muito animada e divertida. 

“ A Terra Treme “ 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

Hallowen—Dia de Bruxas 

Visita ao “Hospital Faz de Conta “ 

Dia de S.Martinho -  Magusto  / Articulação com o 1º Ciclo 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

     Acabou Outubro...e começou Novembro de uma forma muito assustadora... 

...mas depois chegou o Dia de São Martinho, o Professor Hélder, as músicas, ensaio, com a 
preciosa ajuda do nosso artista Jaime, em conjunto com o JI muitas atividades desenvolvemos 
e por fim as castanhas assamos e comemos ...mas mais uma vez traziam “bicho”... 

     No dia 15 a Terra Tremeu, mas nós está-
vamos bem preparados para tal aconteci-

mento e nada de grave nos aconteceu. 

     Tivemos ainda a visita dos nossos sem-
pre bem vindos amigos da Escola Segura-
GNR, que nos vieram presentear com um 
livro e mais uma vez nos vieram ensinar e 
dar muitos conselhos úteis. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS  E  ESTUDOS SOCIAIS  -  INGLÊS 

       Thanksgiving Day is a holiday in the United States of America. It’s celebrated on Novem-
ber 28th and since 1863. It’s na importante holiday like Christmas or Easter. 

      This day is also known as turkey day because one of the main traditions of this day is ea-
ting turkey. 

       It is a day for people manifest gratitude  to God  for all the blessings received  

throughout the year and it’s also a day to be with the family and remember loved ones. 

 People celebrate Halloween on the evening and night of 31st October. 
Children dress as witches, vampires, skeletons, monsters or ghosts and 
play trick-or-treat. They carve jack-o’-lanterns.  

They watch horror films ans tell scary stories. They sometimes go to costu-
me parties. 

THANKSGIVING 28TH NOVEMBER 

Trabalhos expostos no Polivalente   

Texto e trabalhos dos alunos do 5º9  

HALLOWEEN 31ST OCTOBER 
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NOTÍCIAS D0 5º5 E 5º8 

No âmbito do “Dia das Acessibilidades” as turmas 5º5 e 5º8 participaram num Peddy 

Paper cujo objetivo foi sensibilizar os jovens e a sociedade para o tema das acessibilidades, 

pois este é um dos fatores de exclusão social das pessoas com deficiência motora ou mobili-

dade reduzida.  

Para tornar a atividade mais impactante, convidámos a APPACDM para se juntar a 

nós nesta iniciativa, tendo o convite sido prontamente aceite. 

Acompanharam-nos, então, uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas e outra 

com a ajuda de um andarilho. 

Visitámos vários espaços (Biblioteca Municipal, PSP, Central de Camionagem, a nos-

sa escola…) e preenchemos o documento enviado pela Associação Salvador. 

Explicámos a razão da nossa visita e fizemos algumas sugestões para tornar os espa-

ços mais acessíveis. 

Em alguns espaços, por se encontrarem totalmente acessíveis, demos apenas os pa-

rabéns pelo bom exemplo. 

No entanto, verificámos que ainda há muito a fazer tanto ao nível da sensibilização da 

comunidade em geral, como das entidades responsáveis por implementar as medidas que 

tornem a nossa cidade mais acessível. 
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NOTÍCIAS D0 5º5 E 5º6 — THANKSGIVING-DAY 

No âmbito da disciplina de inglês, as turmas do 

5º5 e 5º6, comemoraram o                  

     “ ”. 

Os alunos apresentaram trabalhos alusivos à da-

ta, que se encontram expostos na sala 4 do pavilhão A. 

 

                                                  Ana Paula Silva 
                                              Professora de Inglês 
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A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 AÇÕES  DE P ROM OÇ ÃO D A S AÚDE 

  Nicole Cravo, Enfermeira do EP da Covilhã, realizou 2 ações de 
sensibilização sobre a Prevenção da Gripe, na Quinta de S. Mi-
guel e no EP sede. 
  A técnica de saúde começou por caracterizar a doença e infor-
mar os participantes sobre a importância da vacina da Gripe. 
  Explicou a diferença entre gripe e constipação e apresentou as 

medidas para a prevenção da gripe. 
   

 PREVENÇ ÃO D A GR IP E 

  O Dia Mundial da Diabetes, dia 14 de novembro, foi 
comemorado nesta comunidade prisional em parceria com 
a Mutualista Covilhanense, com a realização de duas Ses-
sões de Promoção da Saúde “ Vamos falar da Diabetes” e 
Rastreio à Glicemia - EP sede e Quinta de S. Miguel. 
  João Matias, Farmacêutico da Mutualista Covilhanense 
informou os reclusos sobre as causas da doença, os tipos 
de diabetes, os valores de referência, os sintomas, compli-
cações, tratamento, alimentação, importância do exercício 
físico, efeitos adversos e medição da glicemia. 
  O Presidente, Vítor Fazendeiro e Vice-presidente, João 
Farias da Associação de Diabéticos da Serra da Estrela, 
deram o seu testemunho, como doentes da Diabetes, refe-
rindo o modo como lidam e agem com a doença.  
  No final da sessão, a Enfermeira do EP, Nicole Cravo e  
as alunas do Curso de Medicina da Universidade da Beira 
Interior, realizaram um rastreio à glicemia à população prisi-
onal e aos funcionários desta instituição. Os resultados 
apurados no rastreio foram encaminhados para os Serviços 
Clínicos do Estabelecimento Prisional . 

 DIA M UNDIAL D A D IABE TES  

P ALES TR A 

“VAM OS  FALAR  D A DI ABE TES”  

R AS TREIO À G LICEM IA  



      
     Realizou-se na Escola Pêro da Covilhã nos dias 22,23 e 24 de novembro a fase final dis-
trital em virtude da equipa do NBC/Pêro da Covilhã ter ficado em primeiro lugar na fase re-
gular. 
     A equipa feminina do NBC/Pêro da Covilhã sagrou-se bicampeã Distrital de Basquetebol 
com os seguintes resultados: 
  
                           NBC/Pêro da Covilhã x ABA/A.Esc.Afonso Paiva        95 - 15 
   
                           NBC/Pêro da Covilhã  x Unidos/ABC                           89 - 13 
 
     O NBC/Pêro da Covilhã é um projeto ligado ao Desporto Escolar do Agrupamento de Es-
colas Pêro da Covilhã que faz a sua competição no desporto federado. Com este resultado 
iremos representar o Distrito de Castelo Branco no campeonato Regional (Castelo Branco, 
Leiria e Santarém). 
  
Os jogos estão no canal youtube - Nùcleo de basket Covilhã. 
                                                                                                          

                                                                                                               JPRepolho 
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http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=equ&id=37322


BIBLIOTECA ESCOLAR 

 “Sophia em Folhas de Papel” 
      Porque a “respiração de novembro” trouxe-nos Sophia de Mello Breyner An-
dresen... 
      Porque Sophia, uma das maiores poetisas portuguesas, nasceu há cem anos... 
      Porque “As coisas que passam ficam para sempre numa história exata.”... 
 a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã juntou-se às 
comemorações do centenário do nascimento desta “mulher poeta de primeiríssima 
qualidade” promovidas pela Biblioteca Municipal da Covilhã, dando o seu contri-
buto para a exposição de ilustrações intitulada “Sophia em Folhas de Papel”. 
       A obra eleita pelo 5º2 foi “A Árvore” e a leitura deste conto na aula de Portu-
guês deu os seus frutos nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica. Os 
alunos criaram uma árvore tridimensional onde expuseram as suas ilustrações e as 
frases que consideraram mais bonitas deste belo conto oriental de Sophia. 
       Os alunos do 1º ciclo também participaram com ilustrações espetaculares de 
outros contos: 
                 - Pêro 1 - Os Três Reis do Oriente; 
                 - Pêro 2 - Os Ciganos e A Noite de Natal; 
                 - Pêro 3, EB1 do  Refúgio e EB A Lã e a Neve - A Menina do Mar.  
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    Histórias e contos de Sophia 
 
     No âmbito das celebrações de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, no dia 13 de no-
vembro, a turma do 5º9, acompanhada pela 
professora Sandra Serrano, deslocou-se à 
Biblioteca Municipal para assistir a uma 
atividade de leitura com música do conto “A 

Árvore” por alunos do 2ºciclo do Conserva-
tório de Música da Covilhã. Foi uma experi-
ência fantástica! 



Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   
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MARCHA CONTRA A VIOLÊNCIA / PROJETO PARLAMENTO JOVEM 

“Marcha Contra à Violência”, dinamizada pela entidade  
“CooLabora” - 25 de novembro de 2019 

      
     No corrente ano letivo, o Agrupamento de Es-
colas Pêro da Covilhã integrou o projeto Parla-
mento dos Jovens, este ano subordinado ao tema 
“Violência doméstica e no namoro: da sensibiliza-
ção à ação” (Ensino Básico).  
     Este projeto tem como objetivos basilares edu-
car para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política, dar a conhecer a As-
sembleia da República, promover o debate demo-
crático e estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da von-
tade da maioria. Os trabalhos serão desenvolvi-
dos por alunos do 6ºano, na disciplina de Assem-
bleia de Turma. 
     Neste âmbito, O Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã fez-se representar, pelas turmas de 6º 
ano, na Marcha Contra a Violência no Namoro or-
ganizada pela CooLabora, nesta manhã do dia 25 
de novembro de 2019. Cada turma foi responsá-
vel por elaborar cartazes de repúdio à violência.  
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