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PEDRA FILOSOFAL 

Eles não sabem que o sonho 

é uma constante da vida 

tão concreta e definida 

como outra coisa qualquer. [...] 

 

Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida. 

Que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança. 

                                       António Gedeão 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

   O BLOGUE DA BIBLIOTECA ESCOLAR:  
http://tantoslivros.blogspot.com/ 

Datas Comemorativas 

  A Biblioteca Desafia-te 
Partilhas: E@D/BE/Estamos ON 
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Para verem isto e muito mais, visitem o blogue! 

Ler é Divertido 

http://tantoslivros.blogspot.com/
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

     Ao longo destes meses, a equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Pêro da Covi-
lhã, consciente do papel decisivo das tecnologias digitais e de trabalho à distância, fundamental neste perí-
odo, tem procurado melhorar a sua presença em linha através do blogue “Tantos Livros”, recentrando e 
projetando o seu serviço e as suas atividades em função dos novos contextos, de modo a apoiar as novas 
formas de trabalho.  
     Com esse propósito, renovámos e atualizámos o blogue, reformulando e  criando novos separadores  
(Saúde Escolar em Casa—PES, A Biblioteca Escolar @ DISTÂNCIA, Partilhas: E@D/BE/Estamos ON ), 
tornando-o mais apelativo e funcional, procurando dar resposta às necessidades de todos aqueles que o 
consultam na tentativa de encontrarem respostas para 
as exigências deste novo tempo. Nesse âmbito, produ-
zimos e partilhámos recursos, informação, conselhos, 
livros, histórias, conhecimentos, filtrados com rigor e 
fiabilidade.  
     Temos estado ON, disponíveis para a comunidade 
escolar e, nesse sentido, divulgámos trabalhos feitos 
pelos alunos, lançamos desafios e disponibilizámos 
material de apoio às aprendizagens, procurando sempre 
auxiliar e não assoberbar com mais trabalho… 
     Continuamos, pacientemente, à espera do vosso 
(nosso) regresso. Temos saudades da nossa Biblioteca 
cheia de gente e de vida … O espaço físico está vazio, 
mas o Blogue continua a fazer a ligação entre  a BE e todos nós. Por tudo isto, agradecemos toda a colabo-
ração e trabalho realizado até ao momento. Agradecemos a todos aqueles que já contam connosco e que 
todos os dias nos visitam no blogue dando sentido ao nosso trabalho. Desafiamos todos os outros, aqueles 
que ainda  não nos veem como aliados, a fazerem-no. Podemos ajudar! Podem contar connosco!  
     Estamos cá, todos os dias, e, para qualquer assunto, podem contactar-nos através do Blogue ou do novo 
email do Microsoft 365 bibliotecaaepc@aeperodacovilha.onmicrosoft.com. Com a abolição do dever de 
confinamento, passaremos, também, a estar durante alguns períodos no espaço físico da Biblioteca da es-
cola sede.  
     Quem quiser proceder à devolução de livros da nossa biblioteca, poderá fazê-lo. Estamos na escola às 4ª 
e 5ª feiras, entre as 8h:30m e as 12h. Por favor, dirija-se à portaria e solicite a presença de uma das profes-
soras da equipa da Biblioteca. Nós recebemos os livros. 

Estamos à distância de um clique, para apoiar e colaborar! 
ESTAMOS CÁ! ESTAMOS ON! 

 
        Cliquem nas imagens e descubram, no lado 

esquerdo, as ilustrações que alunos do 5º2 fizeram 
de alguns poemas de O Pássaro da Cabeça e mais 
versos para crianças de Manuel António Pina para 
o livro digital disponibilizado no blogue da Biblio-
teca!,  
     Clicando na imagem do lado direito podem ouvir 
alguns desses  poemas ditos pelo Apolo, a Catarina, 
a Cristina, o Eduardo, o Emanuel e a Miriam.  

 
 

EMAIL DA BIBLIOTECA: 
bibliotecaaepc@aeperodacovilha.onmicrosoft.com 

http://tantoslivros.blogspot.com/p/blog-page.html
http://tantoslivros.blogspot.com/p/a-biblioteca-escolar-no-emsino.html
http://tantoslivros.blogspot.com/p/blog-page_2.html
mailto:bibliotecaaepc@aeperodacovilha.onmicrosoft.com
http://tantoslivros.blogspot.com/
https://www.thinglink.com/scene/1323962923915149314
https://www.thinglink.com/scene/1323962923915149314
https://read.bookcreator.com/qpEc2jO8cmd2oFXrUZ55g7SVWhE3/1EBQOsw8TfmAsmEwSFANEw
mailto:bibliotecaaepc@aeperodacovilha.onmicrosoft.com
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  / Noélia Ramos 

 LE ITUR A. . .UMA NO VA OPORTUNIDADE DE VIDA  

  “Muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro”. 
                                                                                                                                 Henry David Thoreau 
  A importância de ler em meio prisional, consiste em proporcionar aos reclusos condições para que eles 
se sintam estimulados a ler e a adquirir o hábito de leitura descobrindo um mundo novo de conhecimen-
tos e de informações. 
  O facto é que através da leitura, abre-se as portas de um novo mundo para o recluso, um mundo cons-
tituído de muitas oportunidades, de uma condição de dignidade e inclusive um instrumento transforma-
dor de vida.  
  Tendo em mente estes pressupostos, o EP da Covilhã tem realizado com regularidade, ações de pro-
moção da leitura. 
  A Biblioteca Municipal da Covilhã desenvolve em parceria com esta instituição o Projeto de inclusão e 

valorização “Nas Teias Contigo”. Este projeto contempla a acessibilidade dos re-
clusos à Biblioteca Municipal, através do Baú de Livros Itinerantes. Todos os me-
ses, o recluso bibliotecário e a Coordenadora Pedagógica registam livros, autores 
ou temas de interesse dos reclusos e fazem a respetiva requisição na Biblioteca. 
Esta iniciativa tem contribuído para aumentar o número de leitores nesta instituição.  
  Paralelamente a esta dinâmica de estímulo à leitura e no âmbito do projeto, as me-

diadoras de leitura da Biblioteca Municipal têm promovido atividades de motivação à 
leitura. 
“A Alma de Sophia” foi uma das sessões realizadas por estas dinamizadoras de 
leitura, que deram a conhecer à população reclusa a vida e obra de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, no âmbito das Comemorações dos 100 anos do aniversário da 
poetisa.  
  As técnicas apresentaram por décadas a vida e obra de Sophia. 
  Leram vários textos da poetisa e apresentaram alguns dos seus livros.  
  A Sessão de Animação de Leitura Encenada “O Sonho de Alcançar Além-Mar”, foi outra das ativida-
des realizadas no âmbito deste Projeto da Biblioteca Municipal, que pretendeu estabelecer uma relação 
mundial (viagem da circunavegação) com a história local da Covilhã Quinhentista.
As técnicas, na leitura de um diálogo divertido, deram a conhecer figuras históricas da cidade da Covi-
lhã e dos descobrimentos portugueses, assim como informaram sobre factos ocorridos neste “Sonho 
Português de Além-Mar”. 
  Interagindo com os elementos da comunidade prisional, no final da sessão, as responsáveis da ativida-
de, pediram aos participantes para identificarem o odor de várias especiarias, trazidas pelos Portugue-
ses nas conquistas de Além-Mar. 
  “Conversa com Camões e Pessoa” foi outra das interpretações realizadas por estas técnicas, duran-
te a qual, falaram das vidas e obras destes importantes autores portugueses e leram alguns dos seus 

poemas. 
  As professoras bibliotecárias do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã também 
têm marcado presença no EP com a realização de Sessões de Animação de Leitura:     
“Camões, um homem do nosso tempo”, atividade onde foi dada a conhecer a figu-
ra de Luís de Camões, a sua Poesia Lírica, salientando especialmente a Poesia Épi-
ca – Os Lusíadas; “Expressões Idiomáticas” foi o tema de outra ação de promo-
ção da leitura realizada por estas professoras; 

  Integrado no plano de atividades do EP da Covilhã, foram diversos os escritores que 
estiveram nesta instituição, para apresentarem os seus livros à comunidade prisional, 
falarem das suas motivações para a escrita e das suas vidas e obras: José Simões, 
João Morgado, Rogélia Proença, António Assunção, Teresa Reis, António José da Sil-

va, Nazaré Gonçalves, António Pinho...todos eles deixaram na bi-
blioteca do EP algumas das suas obras, para serem lidas pelos ele-
mentos da comunidade prisional. 
  “A Tertúlia de Autores da Cidade da Covilhã” foi outro dos pontos altos da pro-
moção da leitura, que contou com a presença de 7 escritores que falaram sobre os 
seus livros e responderam às questões apresentadas pelos reclusos. 

https://www.pensador.com/autor/henry_david_thoreau/
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APESAR DA PANDEMIA CONTINUAMOS  A 

TRABALHAR E A FAZER COISAS GIRAS 

Comemorámos o Dia da Mãe Comemorámos a Páscoa 

Comemorámos o Dia da Liberdade  com material reciclado 

Concorremos ao Concurso   
     Prevenção Rodoviária 

Fizemos  trabalhos  relativos ao ambiente 

Fizemos  teatros em família 

Fomos cozinheiros e pasteleiros    Fomos artistas    Fizemos jogos criativos 

   Fizemos marcadores 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

História: “A Lagartinha Comilona” 

“O Cuquedo”— Animais selvagens e domésticos  

A minha família 

João e o pé de feijão 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE 

 Muitas atividades foram realizadas nestes tempos de E@D 

 A Maior Flor do Mundo  A Princesa e a Ervilha 

 Eco-Escolas 

Poliedros 

 Composições  

e padrões 
Tabuada geométrica 

 25 abril 

 Plantas e animais 

 Diários de campo 

 Dia da Mãe 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

DISTANCIAMENTO SOCIAL, MAS A TRABALHAAAAR! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

À distância... continuamos a Descobrir... 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

O que andam a fazer os alunos da EB1 do Rodrigo, neste tempo de confinamento? 

Alguns andam a descobrir a 

germinação e a plantação por 

estaca, para não terem sauda-

des dos seus carvalhitos que 

deixaram na escola…. 

 
...outros comemo-
ram o Dia Mundial 
da Árvore e agra-
decem tudo o que 
ela nos dá! 
 

Alguns alunos descobriram “O tesouro”, um livro, de Manuel António Pina e a importân-
cia da LIBERDADE, agora, que não podem sair de casa! 

E TODOS adoram a MÃE e a FAMÍLIA! 

Mas logo 
que o “bicho 
mau” desa-
pareça, 
abrem a Es-
cola e fazem 
uma grande 
FESTA! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 

De volta ao Jardim de Infância! … 
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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

Doce história de uma cereja 
 

 Meteu-se dentro da terra 

 Uma sementinha castanha... 

 Ai cereja! 

 

 Dessa semente nasceu 

 Uma grande cerejeira... 

 Ai cereja! 

 

 E pequenina nasceu 

 Uma flor devagarinho... 

 Ai cereja! 

 

 Depois num abrir mansinho 

 Nasceu uma bolinha verde... 

 Ai cereja! 

   

 Não era verde  mas alegre, 

Tão alegre e tão doce 

 Ai cereja! 

 

 Esconde-se o fruto perfumado 

 Pelo sorriso da manhã... 

 Ai cereja! 

 

Pandemia 
 
 
 Ficar em casa 
 Por causa da pandemia, 
 Aprendemos a lavar as mãos 
 Muitas vezes ao dia. 
 
Temos que nos manter ocupados 
Andar de bicicleta, 
Com os irmãos  e pais 
Para ficarmos atletas. 
 
Não vamos à escola 
As aulas são na televisão,                
Com a professora online 
Temos que ter muita atenção. 
 
Todos conseguimos aprender 
Com a ajuda dos professores e pais.        
E esta pandemia 
Nunca esqueceremos mais. 
 
   
Quando à escola regressarmos 
Vamos saltar e brincar, 
E os amigos abraçar 
Para mais tarde recordar. 
 

Se eu pudesse: 

     Transformava o vírus numa Flor, e o Mundo 
passaria a ser um Grande Jardim. 

     Faria desaparecer o vírus e corria 
para  junto dos meus amigos. 

J3/4 Jardim 

 J12 Jardim 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

“ESCOLA E FAMÍLIA “ JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

     Ensinar não é 

transferir conhecimen-

to, mas criar as possi-

bilidades para a sua 

própria produção ou a 

sua construção” 

Paulo Freire 

VAMOS FICAR BEM! 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

Trabalhos realizados em maio 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

             Educação Artística   - Professor Hélder 

 FOI NA LOJA DO SAPO ZÉ 

       Jogos interativos  
Plataforma Escola Virtual 

                          Aulas  Síncronas  

             Ensino à distância  (E@D)           

                                                              

            Parabéns pela colaboração !                                                

     Por email enviámos  histórias, canções, rimas, lengas-lengas em Power Point, áudio, vídeos 
e registos  que permitiram o desenvolvimento nas diferentes áreas e domínios, usando instru-
mentos e estratégias diversificadas, recursos das crianças em casa e o envolvimento e criativi-
dade de pais e filhos.  
     Estes são alguns dos trabalhos de retorno. 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Trabalhos dos nossos alunos (feitos em casa) em tempos de Pandemia 

Trabalhos em Origami 
     A turma RE2B esteve a praticar uma nova arte! O origami, a arte de dobrar papel. Como trabalha-
mos o tema dos animais e plantas aproveitamos para fazer flores e animais em origami aproveitando 
o papel reciclado. Foi muito divertido!  
. 

Dia da família 
     Nas nossas aulas síncronas, não nos esquecemos de 
falar de um tema tão importante como a família! Aqui ficam 
alguns dos desenhos feitos pelos alunos da RE2B 

Origami  
     A turma de 1º ano também fez 
trabalhos em origami. 

Turma RE3 
     Os alunos do 3º ano fizeram vários trabalhos alusivos a vários temas Dia da Terra, Dia da Mãe…    
São muito criativos e trabalhadores! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

OS DIAS, OS MESES, AS ESTAÇÕES DO ANO… OS CALENDÁRIOS QUE AS CRIANÇAS QUISERAM  CRIAR !  

...ENQUANTO ESTIVEMOS EM CASA... 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

     “Os ovos misteriosos” Introdução à Educa-

ção Literária e Expressão Plástica. 

As rochas - Expressão plástica e Estudo do Meio 

25 de abril sempre... 

Expressão plástica 

Sólidos Geométricos 

As plantas 
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EB/JI  DE SÃO SILVESTRE 

NO 3º PERÍODO TODOS NOS REEINVENTÁMOS!! O ENSINO À DISTÂNCIA ESTÁ A DECORRER.  

ESPREITEM A NOSSA JANELA VIRTUAL! CONSEGUIMOS DAR VIDA A TANTAS COISAS!... 

     Fizeram-
se descober-
tas incríveis!! 

     Os mais peque-
ninos trataram de 
encher de cor e de 
cheiro a nossa Pri-
mavera que teima-
va em não chegar! 

     Demos vida às sementes. Trabalho de família. 

Vejam a nossa sementeira!! 



Nº 75 

Página 20 
EB/JI  DE SÃO SILVESTRE 

     A propósito da história “ A casa da Mosca Fosca” demos 

vida aos animais.  Vejam o lindo resultado! 

Ficam alguns trabalhos de desafios em casa! Cada um à sua maneira põe a criatividade a funcionar! 

DIA DA MÃE — MÃE TERNURA, MÃE AMIGA, MÃE AMOROSA, MÃE CARINHOSA!  

DEMOS VIDA A CADA PRESENTE, COLOCANDO MUITO AMOR EM CADA TRABALHO REALIZADO! 

Aulas à 

distância criam 

 sorrisos! 
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 INGLÊS NO PRIMEIRO CICLO  
Escolas: Pêro, Refúgio, St. António, Ferro e S. Silvestre 

DAYS OF THE WEEK AND MONTHS OF THE YEAR 

     Na disciplina de 
Inglês, os alunos 
foram desafiados a 
criarem um cartaz 
atrativo sobre os 
dias da semana e 
os meses do ano.      
Aqui ficam alguns 
exemplos. 

     Fizeram vídeos em que cantavam os dias e os 
meses seguindo a música (primeira imagem- 3º 
ano), outros fizeram uma apresentação dos dias 
e meses (segunda imagem-4º ano). 

Outros decidiram fazer jogos e cartazes interativos sobre o tema.  
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 INGLÊS NO PRIMEIRO CICLO  
Escolas: Pêro, Refúgio, St. António, Ferro e S. Silvestre 

     Em Inglês, os alunos do 3º e 4º anos foram desafiados a apresentar uma refeição saudável.  

     Entre vídeos, fotos, pinturas, composições de imagens e apresentações PowerPoint, os alunos 

deliciaram-nos com bons exemplos de uma alimentação saudável.  
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS— PORTUGUÊS 

Pequenos escritores 

LIPOGRAMA - texto escrito em que, propositadamente, não entram determinadas letras 
do alfabeto. A letra que não podia existir no texto é a letra S 

 Valorizar a vida 
O coração é um órgão 
Que bate e não para 
Quando para, fica a dor 
Porque o amor vem do coração. 
 
A amizade verdadeira 
Não é traída por ninguém 
Quando é valorizada 
Toda a gente fica bem. 
 
O mundo em que vive 
Gente que tem vida e luz 
Acarinham com doçura 
A coragem e o amor. 
 
Pandemia que veio trazer 
Alguma frieza e dor 
Juntam agora força 
Com orgulho vencedor. 

Ana Lúcia Grilo 5º6 

O tempo que aí vem… 
Com o evoluir do acontecimento, é já notório um aumento no mendigar, 

O que realmente aí vem… não poderei adivinhar, contudo, pelo que vou vendo e ouvindo, o tempo que aí 

vem não é para melhorar… 

Tempo difícil de enfrentar, forte a nação que o encarar! Viver o dia-a-dia na expectativa de que tudo irá mu-

dar, a verdade é o que ficou, ficou, e o que virá requer firmeza…  

Carolina Pinto 5º6 

A Natureza 

A natureza é bonita, 

É o lugar onde todo o animal habita. 

A natureza é amiga, 

Deu-me tudo o que eu queria. 

Para a proteger 

Muito material vou reciclar 

E do ambiente cuidar. 

Miguel d’Almeida 5º5 

 O meu quarto 
  
Em cima da minha carteira 
Há uma caneta 
E debaixo uma gaveta 
  
  
Em cima da minha prateleira 
Há uma garrafa 
E na minha tela há uma girafa 
Amarela pintada em aguarela 
  
  
À direita da minha almofada 
Há uma tomada 
Que tem um fio 
Que é de um abajur macio 
 

Carolina Figueiredo 5º6 

5º5 e 5º6 

 
No meu quarto 
tenho um animal 
que come tudo 
e nada lhe faz mal  
 

É um porquinho-da-índia  
O nome dela é Pandora  
Come erva, feno e alface  
Que é o que ela adora  
 

No dia em que a ganhei  
Fiquei muito feliz 
Até chorei de alegria  
Parecia um chafariz   

                                                                                

Mª Leonor Valentim 5º6 
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     No âmbito do estudo do texto poético foram lançados vários desafios às turmas 5.º7 e 5.º8. 
Os alunos deram asas à sua imaginação e à sua criatividade e… Quando as crianças sonham, a 
obra nasce! 

       
   Ser criança… 
Ser criança é alegria  
Brincar, saltar, pular 
E rir cada vez mais 
Com muita euforia. 
 
Mesmo  neste tempo de pandemia, 
É viver intensamente feliz, 
Com muita brincadeira e fantasia. 
 

Beatriz  e Francisco Macedo; 5.º7 

 
Ser criança é  
Sorrir, chorar e brincar  
É correr e saltar  
Sempre, sempre sem parar.  
  
Ser criança é  
Ser feliz  
Falar o que se pensa   
Sem saber o que se diz.  

  
 Bernardo Marques; 5º7  

 
Ser criança é ser feliz 
É viver a vida 
Livre e colorida 
Como os lápis de giz 
 
É ter amigos para a vida 
Que nunca vamos esquecer 
É ter sonhos, ilusões 
Que nos ajudam a viver 
 
É poder andar na escola 
Para aprender a escrever e 
a ler 
É uma grande aventura 
Que nunca se deve perder 
 

Laura Ramos, 5.º7 

 
Ser criança é ser amado 
Ser criança é ser feliz 
Ser criança é ser respeitado 
É seguir uma diretriz 
 
Ser criança é ter direitos 
Ser criança é ter deveres 
Ser criança é ser saudável 
Ser criança é ter prazeres 
     

 M.ª João Marques, 5.º8  

        Ser criança é… 
 
Brincar ao acordar 
Brincar ao deitar 
Ambicionar ser crescido 
Apesar de só quase agora ter nascido 

 
É pedir um beijo à mãe 
Sempre que caio e me aleijo 
Ou correr para os seus braços 
Sempre que a vejo 
            

 Ivo Santos; 5.º7 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS— PORTUGUÊS 



DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS— PORTUGUÊS 

Clara Rodrigues 

Apolo Gaspar 

Beatriz Silva 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS— PORTUGUÊS 

   DAC – a partir da leitura de “A Menina Gotinha de Água” – Papiniano Carlos 

Era uma vez uma gotinha de água que vivia no mar com as suas irmãs gotinhas.  

              Num belo dia de sol ela evaporou e começou uma grande viajem até as nuvens on-

de, com a força do vento, viajou por muitas terras sempre na companhia das suas irmãs.  

Certo dia, quando a nuvem se encontrava cheia de gotinhas e com frio, estas decidiram 

cair na terra para dar de beber às flores, aos animais e às terras secas. Todos ficaram muito 

agradecidos. De seguida, decidiu continuar o seu ciclo de vida indo aos locais subterrâneos 

da terra onde encontrou uma saída, numa fraga que brotava de uma fonte. Esta levou-a ao 

ribeiro onde conheceu muitos animais, mas sempre acompanhada das suas irmãs.  

             A sua viajem foi longa passando por montes, vales, albufeiras, barragens e rios.  

             Os rios tornaram-se cada vez maiores, estava a caminho da sua casa, o mar. Ela es-

tava muito feliz e pronta para mais uma viagem. 

Inês Morais 
5º6 

Poesia é… 
 

                  Poesia é ter inspiração para transmitirmos os nossos sentimentos. 
                                                                                                    (Mª de Lurdes Almeida – 5.º8) 

 
        
A poesia é … um novo começo, em que nos podemos expressar à vontade, sem medo! 
                                                                                                                                   (Mª João Marques – 5.º8) 

 
                        A poesia é uma chave mágica que abre o coração. 
                                                                                          (Matilde Cunha – 5.º8) 
                                                 
                                                    A poesia é uma forma de amar os outros através de versos. 
                                                                                                                               (Rodrigo – 5.º8  
 

                   Para mim, a poesia é uma forma de nos inspirarmos! 
                                                                          (Leonor Amaro  - 5.º7) 

 

Para mim, a poesia é um tipo de texto onde conseguimos expressar a nossa imaginação e 
também brincar com as palavras.                                                               (Laura Ramos – 5.º7) 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS EST. SOCIAIS—HGP 

  Este ano, devido à situação de emergência de saúde pública que vivemos, não foi possível 

aos alunos exporem os seus trabalhos sobre o “25 de Abril” e “Dia do Patrono” na Escola.  

 Assim, e no que respeita ao “25 de Abril”, como alguns alunos já tinham realizado o seu 

trabalho para ser exposto, enviaram as fotografias dos mesmos e algumas foram publicadas na pá-

gina do Agrupamento, no espaço reservado às notícias. Outras foram partilhadas na Plataforma 

Teams, de cada turma. Os alunos que ainda não tinham realizado o trabalho foi-lhes atribuída uma 

tarefa diferente sobre o tema. Nomeadamente, acrósticos, pesquisa de poemas relacionados com o 

tema, PowerPoint sobre os murais do “25 de Abril”, textos de opinião sobre algumas atitudes toma-

das, comentário de alguns poemas relacionando-os com a matéria em estudo, crucigramas, pala-

vras cruzadas, …A matéria foi lecionada a partir dos trabalhos realizados. 

 No que respeita ao “Dia do Patrono”, os alunos realizaram trabalhos de pesquisa individuais 

e estão a apresentá-los à turma. Depois de apresentados são publicados no Teams de cada turma. 

 Os alunos têm sido bastante criativos e manifestam interesse por esta forma de aprender e 

transmitir saber. 

                O 25 de abril 
 
Abril de setenta e quatro 
Trouxe um grande aparato 
Homens e mulheres na rua 
Quando já não havia lua 
Foram gritar liberdade, 
Que a todos trouxe igualdade, 
Um sonho outrora escondido 
Por muitos bem protegido 
Num país sem igual  
De nome Portugal. 
Naquela manhã revelado, 
Pela rádio e pelo soldado 
Que a arma trazia ao peito, 
Como sinal de respeito, 
E um cravo lá foi plantado 
Pela senhora do mercado. 
Canções pelo ar soavam 
Há muito tempo escritas 
As bandeiras abanavam 
Obras de muitos artistas. 
A censura terminou 
O regime ao fim chegou 
Chegou então a democracia 
Época de muita alegria. 
 

Dinis Florentim   6º4 

Miguel, 6º9 

Renata Pacheco, 6º4 

NOTÍCIA 



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

Nº 75 

        Página 28 

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   

. https://prezi.com/v/is0d1enmsjlt/cidade-olimpica-roma-1960/ 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  E@D  PROGRAMA EDUCAÇÃO OLÍMPICA 

https://aeperodacovilha.sharepoint.com/:p:/s/
Educao_Fsica_56_Analopes/

EXZv9fO2JQtFj3fj4m2vynoB7lQotG9XTpgpFa-
hJ6beDg?e=t8ngNW 

https://aeperodacovilha.sharepoint.com/:p:/s/EducaoFsica555657/
EeByPRk7k2NPtOK34XpN8hIBMcqErIOQdYa0Ld1bgo3VtQ?e=RlhprC 

Ivo 5º7 

     Apresentamos aqui alguns dos trabalhos  

produzidos até ao momento. 

     Este ano seria Olímpico no Mundo e na nossa Escola. O Agrupamento  aderiu  em 2017 

ao PEO (Programa de Educação Olímpica,). Estando implementado o E@D  devido à Covid-

19, neste 3º período, quisemos através da plataforma Teams  manter vivo o tema motivando 

os alunos para um conhecimento mais aprofundado da História dos Jogos Olímpicos da Anti-

guidade e da era moderna, dos valores e símbolos. Ao mesmo tempo, motivamos os alunos  

para a promoção de estilos de vida saudável  incentivando-os à prática  de atividade física em 

casa. 

DEPARTAMENTO DE  EXPRESSÕES—EDUCAÇÂO FÍSICA 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/
https://www.loom.com/share/05aa31c07fd1492f94cb1616cf056861
https://prezi.com/v/is0d1enmsjlt/cidade-olimpica-roma-1960/
file:///C:/Users/MC/Documents/(11) Pinterest_files
file:///C:/Users/MC/Documents/(11) Pinterest_files
file:///C:/Users/MC/Documents/(11) Pinterest_files
file:///C:/Users/MC/Documents/(11) Pinterest_files
https://aeperodacovilha.sharepoint.com/:p:/s/EducaoFsica555657/EeByPRk7k2NPtOK34XpN8hIBMcqErIOQdYa0Ld1bgo3VtQ?e=RlhprC
https://aeperodacovilha.sharepoint.com/:p:/s/EducaoFsica555657/EeByPRk7k2NPtOK34XpN8hIBMcqErIOQdYa0Ld1bgo3VtQ?e=RlhprC
https://aeperodacovilha.sharepoint.com/:p:/s/EducaoFsica555657/EeByPRk7k2NPtOK34XpN8hIBMcqErIOQdYa0Ld1bgo3VtQ?e=RlhprC

