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     Este ano o Magusto da nossa escola foi diferente.  

     Devido ao perigo de incêndio que poderia haver, caso fizéssemos o tradicional magusto no 

campo, e por ser proibido fazer fogueiras nesses espaços, decidimos que o mais seguro seria 

convidar o assador de castanhas vir à nossa escola e mostrar-nos como se assam as saboro-

sas castanhas nos carrinhos. O Magusto decorreu num espaço perto da escola, longe do peri-

go. 

     Para além de ser diferente, foi um dia em que aprendemos, brincamos e convivemos. 

     Gostamos muito deste dia porque foi igualmente divertido, engraçado e alegre. 

     Queremos agradecer aos nossos professores, à nossa auxiliar e à comissão de pais pelo 

empenho que tiveram para que este convívio se realizasse. 

 

                                                                                                                         Os alunos da EB Jardim/Ferro 

Um Magusto diferente 
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O QUE FIZEMOS NO MÊS DE OUTUBRO: DIA DAS BRUXAS E ALGO MAIS…... 

 

 Durante o mês de outubro, tivemos uma experi-

ência fabulosa com a matemática. 

 Descobrimos que algumas das nossas ideias so-

bre o peso, a massa estavam baralhadas. 

 Festejamos o Dia das Bruxas com alguns jogos e 

pintamos alguns desenhos. 

 Mas nem sempre é brincadeira...conhecemos um 

pouco melhor a história do nosso país. 

Laboratório dos Sentidos 

Dia das Bruxas 
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Chegou o outono! 

 Dia das Bruxas 
Com doçura e travessura festejámos este dia com muita alegria e 

animação... 

...Confecionámos o 
doce de abóbora. 

O magusto 
Foi uma tarde muito 
divertida e cheia de 

convívio! 

Biblioteca Fora de Portas… Também fomos “À Caça do Urso” 

JARDIM-DE-INFÂNCIA—SÃO SILVESTRE 
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   HALLOWEEN NA ESCOLA DE S.SILVESTRE 

   MAGUSTO….. QUENTINHAS E BOAS !!!!!! 

ESCOLA BÁSICA — SÃO SILVESTRE 
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 LABORATÓRIO DE PINTURA E MÚSICA 

  As diferentes linguagens artísticas, que fazem parte da educação artística, são meios de 
enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação das crianças. A capacidade de criar 
e apreciar é ainda alargada através do contacto e observação de diferentes modalidades das 
artes visuais em diferentes contextos.  

As atividades propostas proporcionaram experiências e oportunidades de aprendizagens ar-
ticuladas, que ampliam a expressão espontânea das crianças e garantem o direito de todas no 
acesso à arte e à cultura artística. 

JARDIM-DE-INFÂNCIA — RODRIGO 
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 No dia 10 de novembro, com a participação da Associação de Pais, fizemos o nosso 
MAGUSTO! Castanhas quentinhas e caras enfarruscadas! 

Foi uma FESTA! 

 Também fizemos trabalhos de expressão 
plástica e alguns alunos do 1º ano andaram na 
descoberta do arco-íris... 

ESCOLA BÁSICA — RODRIGO 
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Registos do tempo de outono 

O outono de Vivaldi... 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 
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Em novembro aconteceu 

Halloween 

Magusto 

ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 
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Aconteceu no Jardim de Infância de Peraboa ...O Halloween 

Em Articulação com o 1º ciclo e com a Autarquia comemoramos o S. Martinho /Magusto 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 
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 No âmbito da Oferta Complementar, sob o tema Educação 
para a Cidadania, a turma da Escola de Peraboa elaborou uma re-
ceita, transversalmente à disciplina de Português e de Matemática. 

BISCOITOS DO SUCESSO (RECEITA TRADICIONAL DE PERABOA) 

  Ingredientes 
 

- 999 g de trabalho 
- 500 g de obediência 
- 1 kg de respeito 
- 1 chávena de atenção 
- Carinho e compreensão q.b. 
- Pedido de desculpa q.b. 
 

 

 

Modo de preparação 
 

     Na sala de aula começamos por misturar 1 kg de respeito com uma chávena de atenção.      
Deve repetir-se este processo diariamente, respeitando todo o ano os professores, a funcio-
nária e os colegas. 
     Leva-se ao lume esta mistura e adicionam-se 999 g de trabalho e deixamos cozinhar lenta-
mente. A seguir, ralam-se 500 g de obediência, mexendo sempre. 
     Por fim, unta-se a forma com carinho e compreensão, polvilhamos com um pedido de des-

culpas e está pronto a servir. 

MOMENTOS DO NOSSO MAGUSTO 

 No dia 10 de Novembro, realizámos o tradicional magusto onde houve muita alegria e 

animação. Fizemos ainda um cartucho para as castanhas aproveitando os pacotes do leite es-

colar. 

ESCOLA BÁSICA Mª AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 
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DIA DAS  BRUXAS 

Quando chega o Outono 
Solta-se a folhinha 
Aparece o vento  
Uma brisa fresquinha. 
Vu, vu, vu,  
Vu, vu, vu,  
Šolta-se  a folhinha  
Vu, vu, vu,  
Vu, vu, vu,  
uma brisa fresquinha  

     EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

         MAGUSTO COM  O 1º CICLO  

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 
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    Para assinalar o mês Internacio-
nal das Bibliotecas Escolares, outu-
bro, recebemos a visita das respon-
sáveis pela  
Biblioteca, as  
Professoras Go-
retti e Maria que 
desenvolveram 
uma atividade 
muito interes-
sante. 

Em dia de Hallowen, umas bruxas e 
bruxinhos andaram na sala do 1º ano 
até fizeram uns morcegos... 

     No dia 30 de outubro realizou-se a nossa IX Feira das Compotas. 

Estavam mesmo deliciosas pois nem uma sobrou! 

 

Hoje dia 11 de novembro 

O magusto vamos fazer 

Castanhas vamos assar 

E ao sol brincar. 

Este dia é especial 

Não é nada anormal, 

Convívio é essencial 

Nada nos pode correr mal. 

ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 
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Halloween 

 As abóboras do “Dia das Bruxas” foram deco-

radas com material reutilizado. 

Semana da Bolota 

Global Action Days - Eco-Escolas 

     Durante a semana de 6 a 10 de novembro, semana 

da bolota, realizámos uma ação de reflorestação de car-

valhos. 

     No final desta atividade, a Bandeira Verde Eco-

Escolas 2016/2017 foi colocada no exterior da Escola, 

bem visível, para que todos sigam o nosso exemplo. ao 

participarem em ações que preservem o Ambiente. Esta 

atividade foi divulgada no “Global Action Days”. 

Magusto 
      Depois de autorizado pela Proteção Civil, o magusto foi uma festa. Fomos à caruma  e os 

adultos fizeram a fogueira. Comemos as castanhas, jogámos e lanchámos com os pais e os 

avós. 

ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA A LÃ E A NEVE 
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 No dia das bruxas divertimo-nos muito. Fizemos doce 
de abóbora para o lanche e para oferecer à família. 

Vamos à caça do urso 
 No Jardim Botânico procurámos o urso por todo o 
lado. E não tivemos medo.  
Na sala participámos na história com  muita alegria. 

Segurança 
     Com os senhores agentes da PSP debatemos o 
tema da segurança. 

 
Participámos na Semana da Ciência e da Tecnologia no Museu de Lanifícios da UBI. 

Dia da Pijama 
 

“Crianças ajudam 
outras crianças.” 

ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA A LÃ E A NEVE 
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     Articulação entre ciclos – Partilha do doce 

    (Re) aproximar gerações, promover as memórias dos mais idosos. 

ENCONTRO INTERGERACIONAL– DOCE DE ABÓBORA COM AS AVÓS – PARTILHA DE AFETOS E SABERES 

 

Educar para a saúde – Motivar para uma Alimentação Saudável. 

Somos verdadeiros “Heróis da Fruta “ 
Queremos ter um crescimento saudável. 

Reviver tradições  
 

     Lenda de São Martinho com formas geo-
métricas (quadrado, triângulo, círculo, retân-
gulo, semicírculo). 

 

      Preparámos o nosso magusto e 
fizemos uma coroa segundo o padrão        
(ouriço, folha, castanha ). 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 
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Dia Internacional Eco-escolas - WORLD DAYS 

OF ACTION  
 

     No dia 10 de Novembro, a nossa escola 
comemorou o Dia Internacional Eco- esco-
las. Visualizamos um PowerPoint sobre 
o prémio recebido em Mafra. Cantámos o 
Hino ,recordámos atividades e o eco código 
e fizemos a “Árvore dos compromissos”. 
 

MAGUSTO ESCOLAR    No dia 13 de novembro realizámos o tradicional magusto onde não faltaram as casta-
nhas, alegria e muito convívio. Agradecemos aos pais a contribuição que deram com as castanhas e à As-
sociação de Pais que foram assar as castanhas e proporcionaram um lanche para toda a comunidade 
educativa. 

 Projeto -“Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino  Básico” 

 

A Direção-Geral da Educação (DGE) está a promo-
ver este projeto “Iniciação à Programação no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico”, com o apoio 
da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e a aca-
demia de código. Este ano letivo, a turma do 2º ano- RE2  aderiu a este 

projeto. Às 6ª feiras os alunos têm uma aula de  1 hora na sala de informática. O projeto pre-
tende ser um contributo para o desenvolvimento de capacidades associadas ao pensamento 
computacional, à literacia digital e fomentar competências transversais ao currículo. Os con-
ceitos a ele associados devem reforçar não só o domínio da computação, mas também con-
ceitos-chave noutros domínios de aprendizagem (leitura, escrita, matemática, ciências, músi-
ca, arte, etc.).É importante tornar as aprendizagens cada vez mais significativas e contextuali-
zadas, desafiando os alunos a desenvolverem competências multidisciplinares, reforçando a 
confiança nas suas capacidades. O focus na programação é relevante, mas mais importante é 
centrar o processo nas ideias, na criatividade, na colaboração e na resolução de problemas, 

assumindo uma perspetiva pedagó-
gica motivadora. Este projeto está a 
ser interessante, porque além de  
experimentarem estes novos conteú-
dos,  os alunos também podem trei-
nar  e aperfeiçoar em casa os conte-
údos apreendidos na sala com o  
apoio dos encarregados educação. 

ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGntSlgczXAhWIiRoKHToSDasQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fecoescolas.abae.pt%2Fplataforma%2Findex.php%3Fp%3Dwda&usg=AOvVaw2jaktrsUYsgEBZ8MuPyRDf
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGntSlgczXAhWIiRoKHToSDasQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fecoescolas.abae.pt%2Fplataforma%2Findex.php%3Fp%3Dwda&usg=AOvVaw2jaktrsUYsgEBZ8MuPyRDf
http://www.anpri.pt/
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  No âmbito do Projeto do Voluntariado da Cruz Vermelha da Dele-
gação da Covilhã realizou-se uma Sessão de Promoção da Saúde 
intitulada “ Comportamentos Aditivos”, com a presença da Enfer-
meira Teresa Ramos. 
 A técnica de saúde definiu “Comportamentos Aditivos”, classificou  
as drogas, falou das causas que levam ao consumo de drogas, re-
feriu os malefícios das  drogas licitas (tabaco, álcool, cafeína, medi-
camentos...).Salientou as consequências do consumo das drogas 
ilícitas (ecstasy, heroína, Lsd, cocaína....).  
  No final divulgou as linhas de apoio e os locais que podem ajudar 
os dependentes de consumos aditivos.                            
   

 SESSÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE  

   No dia 16 de novembro os Enfermeiros do Centro de Saúde 
da Covilhã, Alexandre Carneiro e Ricardo Santos realizaram 
uma Sessão de Informação sobre as Doenças da Próstata 
para os elementos da Comunidade Prisional. 
  Os técnicos de saúde apresentaram a anatomia e fisiologia 
da próstata, falaram sobre as principais doenças da próstata - 
prostatite aguda e crónica, hiperplasia benigna, adenocarci-
noma... 
  Para cada uma das doenças, os enfermeiros informaram os 
participantes  sobre o diagnóstico, sintomas, tratamento, pre-
venção, valores do PSA, toque prostático... 
  Esta sessão foi realizada em colaboração com a Cruz Ver-
melha Delegação da Covilhã. 

 JOGOS TRADICIONAIS  

   A Coordenadora Pedagógica, os Técni-
cos de Reeducação e o Adjunto do Esta-
belecimento Prisional da Covilhã, realiza-
ram uma manhã de jogos tradicionais: tra-
ção da corda, corrida de sacos, de andas, 
de ski, jogo da cadeira, do pião e da ma-
lha.  
  Foi uma manhã divertida! 
 

PRE VE NÇ ÃO  

DOENÇ AS PROSTÁTICAS  

 CLUBE DE ARTES 

   O Clube de Artes a funcionar no Estabelecimento Pri-
sional há vários anos, tem contribuído para amenizar e 
humanizar alguns espaços desta instituição. 
   Os participantes desta formação realizaram vários pai-
néis para decorar o seu refeitório. Durante este mês foi 
finalizado um novo trabalho que  veio decorar este es-
paço com as “cerejas” da nossa Beira, que se veio jun-
tar a outros painéis com outros frutos. 
  

ESTABELECIMENTO PRISIONAL 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 
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PROJETO MISSÃO AMBIENTE 

     A partir de hoje, 27 de novembro de 2017 e até 6 de abril de 2018 este Agrupamento faz 

parte do Projeto Missão Ambiente. O projeto consiste em recolher embalagens vazias e medi-

camentos fora de uso e entregar numa das farmácias atribuídas ao nosso Agrupamento de 

Escolas. 

     Espera-se que os pais, familiares e toda a comunidade envolvente dos alunos pertencen-

tes ao Agrupamento, façam a entrega dos resíduos de medicamentos que recolherem em ca-

sa, nas farmácias que nos foram atribuídas. Não é preciso indicar o nome do Agrupamento, 

porque todas as entregas feitas nas Farmácias atribuídas serão contabilizadas a favor deste 

Agrupamento. 

     Esta é a lista das farmácias que foram atribuídas ao nosso Agrupamento: 

FARMÁCIAS ENDEREÇO

Farmácia Abreu Estrada Municipal 41, 6200-811 VALES DO RIO

Farmácia São Cosme Alameda da Europa, Lt.15-Fr.D,E, 6200-546 COVILHÃ

Farmácia Pedroso Rua Comendador Campos Melo 11 - 13, 6200-066 COVILHÃ

Farmácia Parente Rua 1º Dezembro 32, 6200-032 COVILHÃ

Farmácia Crespo Avª Infante D. Henrique Edif Studio Residence Lj C, 6200-506 COVILHÃ

Farmácia Popular Avenida Viriato 171, 6200-725 TORTOSENDO

Farmácia Moderna Praça da Liberdade 20, 6200-753 TORTOSENDO

Farmácia do Rio Estrada Municipal, Sítio do Cemitério, 6200-623 PESO

Farmácia Estrela Av. 1º de Maio Nº 45, 6215-517 UNHAIS DA SERRA

Farmácia Moderna Rua Dr. José Carvalho 12, 6215-328 PAUL

Farmácia Sena Padez Av. Eugenio de Andrade Lote 65, 6230-291 FUNDÃO

Farmácia Diamantino Rua dos Três Lagares 16, 6230-421 FUNDÃO

Farmácia Silvares Avenida do Brasil, 6230-633 SILVARES FND

Farmácia Melo Av. Visconde Valongo, 6270-486 SEIA

Farmácia Bento Leal Barroca Grande, 6225-051 ALDEIA S FRANCISCO ASSIS

Farmácia Portugal Rua Rebelo da Silva 11-13, 1000-253 LISBOA

Farmácia São João Praça da Carreira 29, 2765-472 ESTORIL

FARMÁCIAS ATRIBUÍDAS AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ

     Foram-nos atribuídas também farmácias afastadas e até localizadas noutros distritos que vão 
recolher os resíduos de medicamentos que aí forem entregues e, assim, ajudar e contribuir para 
que possamos ser um dos vencedores desta ação. 
     Mas, atenção, deve ser feito um alerta importante: apenas os adultos podem fazer as entre-
gas nas Farmácias, uma vez que as crianças se devem manter afastadas dos medicamentos. 
    Contamos consigo para dinamizar esta ação e contamos com todos para proteger o ambien-
te! 
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     No âmbito da Campanha Nacional  " Pequeno no tama-
nho Grande no Coração", promovida pela Associação Por-
tuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, país e avós da esco-
la da Boidobra participaram da confeção de botas e gorros 
que serão distribuídos pelas unidades de Neonatologia do 
país.  
     Esta campanha é extensível a toda a comunidade edu-
cativa do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã.  
     Os interessados podem contactar a Escola da Boidobra 
ou a Biblioteca Escolar da escola sede. 
                                    Contamos com a Vossa participação. 
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O teste dos unicórnios 
 

Num reino muito distante, havia um unicórnio chamado Floribell que gostava muito de passear 

pela floresta encantada. 

Um dia, a rainha ordenou que todos os unicórnios fizessem um teste, para ver se sabiam o bási-

co, e se chumbassem eram expulsos do reino e perdiam o chifre ficando apenas um pégaso. 

Os unicórnios ficaram tão assustados, que foram logo para casa estudar. Mas, como sempre, a 

Floribell pensava que não precisava de estudar e foi para a floresta. 

Passado uma semana, a rainha entregou os testes e disse: 

-Têm todos uma hora para terminarem o teste. Quando terminarem, entregam-me os testes e 

depois de eu os corrigir, podem ir-se embora. 

Começaram todos a fazer os testes, menos a Floribell que não sabia nada. 

Pouco a pouco, todos acabaram o teste, mas a Floribell ainda não tinha feito nem uma pergunta. 

Quando acabou o tempo, teve de entregar o teste, mas ainda conseguiu fazer uma pergunta. 

Ela entregou-o e saiu dali muito triste, pois tinha chumbado no teste. 

Foi expulsa do reino e ficou sem chifre, obrigando-a a ir para o reino dos pégasos para sempre. 

Já aí, pensando na sua história aprendeu uma lição de vida que, na sua mente, se resumia numa certe-

za: “Mais vale prevenir do que remediar”, ensinamento que depois seguiu para sempre na sua vida. 

                                              Mariana Marques, 5º 6 

“MAIS VALE PREVENIR DO QUE REMEDIAR” 

O meu acampamento 

Lá estava eu a preparar a minha mochila, para o acampamento quando a minha 

mãe perguntou: 

-Filha, não te esqueças de levar o teu quispo, a manta e o repelente. 

Eu não liguei; achei que isso não iria ser necessário. Quando cheguei ao acampa-
mento, já estavam a jantar. Eu sentei-me e lá fui despejar a mochila, até que come-
çou a chover e eu disse : 

- Mas nós estamos no verão, como é que é possível?! 

O meu chefe disse: 

- Meninos, vistam os quispos. 

Eu virei-me para ele e digo: 

Mas eu esqueci-me do quispo… Lá estavam todos agasalhados, enquanto eu estava ao frio. 

Já era hora de ir para a cama, quando o meu amigo João tirou a sua manta do saco e disse: 

-Então, não trouxeste uma manta? 

Mais uma vez, eu estava com azar. No dia seguinte, fomos caminhar para a floresta: os meus 

amigos tinham repelente enquanto eu tinha sido picada pelos mosquitos. E lá disse:  

“Mais vale prevenir do que remediar”                                                           Sofia Farinha, 5º 6 

PEQUENOS ESCRITORES 
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Uma viagem inesperada 
 

    Numa manhã de inverno, a Alice e o Pedro estavam a fazer as malas porque iam passar as férias de 

Natal com os avós a Leiria. Estavam contentes porque iam nessa tarde, de autocarro, e iam chegar na 

manhã seguinte. 

    Enquanto preparavam as malas, a Alice diz ao irmão : 

    - É capaz de chover e fazer frio, por isso, vou levar um casaco e um guarda-chuva e talvez uma manta. 

- Que exagerada! Vai lá agora chover e fazer frio, olha o calor que está! - disse o Pedro indignado – 

Eu cá vou levar calções e t-shirt . 

       - Tu é que sabes, mas eu vou preparada – respondeu a Alice chateada.     

       - Vais ver, até aposto 10 euros como não vai chover. 

        Depois da discussão, os dois irmãos saíram a correr para não perderem o autocarro. 

         A meio do caminho, o autocarro parou no meio do nada, com um pneu furado. Pouco tempo depois, 

o motorista do autocarro chegou ao pé dos passageiros e disse: 

         - Pedimos desculpa, mas terão de abandonar o autocarro por algum tempo. 

         Os dois irmãos irritados saíram do autocarro e sentaram-se numa pedra ao lado dele e, de repente, 

um frio gélido passou por ali e começou a chover imenso. A Alice agarrou de imediato o guarda-chuva e 

numa camisola e vestiu-a. O Pedro, arreganhado e todo molhado, perguntou à irmã: 

        - Emprestas-me a manta?  

        - Não – respondeu a Alice -, respondeste-me torto agora é a minha vez! 

        O Pedro irritado sabendo que a irmã tinha razão prometeu a si mesmo que dali em diante ia sempre 

prevenir-se. 

        Passados uns dias, ele pensava: Na próxima viagem vou pensar na minha irmã, na minha aventura 

e no ditado popular: “Mais vale prevenir do que remediar “.                                   Mariana Mendes nº 20, 5º 2                                                                                                                    

A abelha e a vespa 

 A dona abelha não tinha coletado pólen na primavera e no verão, para dar à abelha-rainha e pa-

ra a colmeia sobreviver no outono e no inverno. 

 A dona abelha, para não sair da colmeia, decidiu pedir pólen à dona vespa. 

 Quando a dona vespa vê a abelha à porta da sua casa diz: 

 - Deixe-me adivinhar, quer pólen outra vez! 

 - Adivinhou mesmo, até estou impressionada, foi logo à primeira e, então, você aceita dar-me 

pólen, não aceita dona vespa? - disse a abelha. 

 - Mas é claro que não! Dou-lhe pólen todos os anos porque você é uma preguiçosa e, para 

aprender, este ano não lhe dou pólen - protestou a vespa, fechando a porta. 

 A abelha foi perdoada pela rainha, mas se voltasse a esquecer-se do pólen, seria expulsa da col-

meia.  

“Mais vale prevenir do que remediar.”                                                                        Pedro Magrinho, 5º 6 
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CORTA MATO 2017/2018 

  Realizou-se o Corta Mato escolar e contou com a presença de 220 jovens alunos  divididos en-

tre o 1ºciclo e o 2ºciclo. Foi uma manhã bem passada com os jovens desportistas a darem o me-

lhor deles para conseguir ganhar as medalhas e conseguirem o apuramento para o Corta Mato 

distrital. Fica aqui o registo dos pódios e dos grandes campeões da Escola Pêro da Covilhã. 

DESPORTO ESCOLAR 
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BASQUETEBOL NA ESCOLA 

  Basquetebol é na Escola, apresentamos as nossa equipas que já participaram em três torneios a 
nível nacional. Foram 15 jogos com grande emoção, aprendizagem e interiorização de regras impor-
tantes. O espirito de grupo está sempre presente e se ganhar é importante mais importante é perce-
ber que se pode praticar desporto mais a sério e ao mesmo tempo ter sucesso escolar. Continuamos 
a observar novos talentos, se gostas de basquetebol vem ter connosco e experimenta treinar com as 
nossas equipas. 
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    “Thanksgiving  Day”  

   On the 4th Thursday of November, 

   traditionally, families  and  friends  get  

    together for a special meal, They say  

   “Thank you” for the good things in their 

                                lives. 

         Thanksgiving lunch - Para celebrar esta festividade, o grupo disciplinar de Inglês 
levou a efeito um almoço convívio com a ementa tradicional: peru assado com arroz de legu-
mes e uma sobremesa com doce de abóbora. 
 
        Alunos e professores tiveram o seu almoço de “Thanksgiving” no passado dia 23 de no-
vembro, na cantina da nossa escola.  

     -  Pumpkin soup 

   - Roast turkey with rice 

and vegetables 

      - Pumpkin pie 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

     A parceria entre as nossas Bibliotecas Escolares e a Biblioteca Municipal da Covilhã, per-

mitiu a realização de ações de formação “Biblioteca-te: o valor da informação” onde participa-

ram as turmas do 5º ano que integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 



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

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

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR  -  PAFC 

   

     As turmas 2, 4, 6 e 8 do 5º ano foram aleatoriamente 

selecionadas para integrar o Projeto (piloto) de Autono-

mia e Flexibilidade Curricular  (PAFC). 

     Após auscultação dos interesses e preocupações dos 

alunos e pela sua pertinência, optou-se pelo tema global 

“Ambiente”, a partir do qual estão a ser desenvolvidos 

vários trabalhos de grupo. Com o objetivo de potenciar 

oportunidades de vivências, com recurso a diversas fon-

tes, espaços e entidades, foram já desenvolvidas as se-

guintes atividades: 

     - Palestra orientada por agentes da GNR (SEPNA e 

EPNA), dando a conhecer as ações desenvolvidas na 

região relativas à prevenção e intervenção nas várias 

vertentes ambientais. 

     - Deslocação à Biblioteca Municipal para a ação de 

formação “Biblioteca-te: o valor da informação”, com o 

objetivo de dotar os estudantes de competências neces-

sárias para utilização adequada das fontes de informa-

ção disponíveis e sensibilizá-los para a prevenção do 

plágio através da correta citação e referenciação das 

fontes consultadas.   

     - Sementeira de bolotas e castanhas para posterior 

plantação no Parque Natural da Serra da Estrela, com o 

intuito de envolver os alunos na reflorestação da serra. 

 

A Equipa de Trabalho: Célia Fonseca; Idalina Neto; Isabel Teófilo e 

Rui Venâncio. 
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