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JARDIM DE INFÂNCIA DO REFÚGIO EM 2015/ 2016 

 Matemática 

Costumes e tradições 

Educar pela arte 

 Reviver costumes e tradições  

Gosto pela leitura e escrita 

Contato com escritores e atores 

    Educação ambiental 

     “Tu  tornas-te eternamente responsável  por aquilo que cativas “  

Obrigado pela colaboração e 
envolvimento de toda a comu-
nidade educativa  

Educar para os valores 

A brincar se aprende  

Visitas: Conhecer o 
mundo físico e social 

  Expressões 

     Ano Internacional  das Leguminosas   
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 A  ESCOLA BÁSICA  DO REFÚGIO ACABOU O ANO LETIVO ASSIM... 

Dia Mundial da Criança 
 
Para celebrarmos o Dia Mundial da Criança, fomos ao Circo. Foi muito divertido! 

                                             Atividades realizadas na Semana  Eco Escolas 

Dia da Energia/Palestra                            
Semana  Eco Escolas 

Intercâmbio entre Eco Es-
colas do Agrupamento 

Exposição 

Livro de Receitas Eco Código Palestra sobre Nutrição para 
a Comunidade Educativa 

Encerramento do Ano Letivo 
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ACONTECEU NO JI SANTO ANTÓNIO… MOMENTOS 

Era uma vez (como todas as histórias, esta também começou assim...) um grupo de crianças, todos 

diferentes, mas todos igualmente cheios de energia. Alguns vão sair desta história, no entanto, 

“Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

... É mais um ano que termina, mais uma bonita história para contar!  

Aqui ficam alguns momentos da nossa história… 
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ACONTECEU EM JUNHO NA ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO…  

Dia Mundial da Criança - Circo Royal 

Festa final de ano 
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MAIO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE S. SILVESTRE: 

 
DIA DA MÃE 
 
DIA DA CRIANÇA 

ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL: AUTONOMIA / SOCIABILIDADE / RESPONSABILIDADE 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO: LINGUAGEM ORAL / EXPRESSÕES 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO: SERES VIVOS / ANIMAIS E PLANTAS 
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ESTE ANO LETIVO NO JI DE S. SILVESTRE FOI ASSIM... 

E assim chegou ao fim mais um ano letivo…  

ATIVIDADES NA SALA DE AULA 

Mais uma etapa que chegou ao fim….os alicerces estão seguros para as etapas que se seguem. 

Parabéns e muito sucesso pela vida! 

ATIVIDADES AO AR LIVRE 
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   FIM DE ANO DA ESCOLA DE S. SILVESTRE 
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NO JI DO RODRIGO ESTE ANO PASSOU ASSIM... 

  ...Comemorámos o Dia Mundial da Criança, 

  ...os finalistas foram conhecer a escola do 1º ciclo, 

  … visitámos o Portugal dos Pequenitos. 
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ESTE ANO ACONTECEU NA EB DO RODRIGO... 

Dia Mundial da Criança – Ida ao Circo Dia do Patrono 

Dia da Alimentação 
Outono Puzzle Festejar  o Halloween 

Festejar o S. Martinho 
Concerto de Natal 

Festa de Natal Dia de Reis Carnaval 
Encontro com a Escritora Ma-

ria João Lopo de Carvalho 

Dia Mundial da  
Proteção Civil - 2016 

Dia do Pai Dia da Mãe Páscoa Primavera 

Educação Literária –  
A Ovelhinha Preta 
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AO LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE... 

Eco-Escolas: 

atribuição do 

galardão Ban-

deira Verde 

Dia Mundial da Alimentação: deliciámo-nos com sopa de 

pedra e espetadas de fruta. 

Início do ano: conhecemos a nossa escolinha. 

Dia do Pijama: foi tão di-
vertido! 

Magusto: hasteámos a bandeira Eco-

Escolas e fizemos a publicação no 

site Global Action Days /Eco-Escolas . 

Dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência: não 

à indiferença!  

Natal: festa de Natal, no Grupo Desportivo da Mata, com as famílias 

e comunidade escolar.  Natal: reviver as tradições, com a 

confeção de filhós 

Prémios de Mérito /Projeto Ciência 

na Escola/ Fundação Ilídio Pinho: 

“Recicla e cresce saudável” e “ 

Conviver com a processionária” 
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AO LONGO DO ANO, ACONTECEU NO JI/EB A LÃ E A NEVE... 

Desfile de Carnaval: povos do Mundo – Havaianos 

Semana da 
Leitura: apre-
sentação de 
trabalhos aos 
pais. 

Somos “Heróis da Fruta”: expositor com fruta de-

sidratada, 2º lugar distrital do Hino da Fruta. 

Ciência na Escola 

“Conviver com a processionária” 

“Recicla e cresce saudável” 

Brincando com o 

chocolate: Grupo 

de Educação e 

Recreio Campos 

Melo 
Dia Internacional  da Ter-
ra : elaboração de um es-
pantalho 

Encontro Eco-Escolas: 

JI/EB Refúgio e JI/EB 

A Lã e a Neve 

Concurso Geração De-
positrão: elaboração de 
um mural. 

Dia Mundial do Ambiente: caminhando pela floresta. 

Dia Mundial da Criança: 

ida ao circo. 
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NO JI DA BOIDOBRA ACONTECEU EM JUNHO…   

JANTAR DE FINALISTAS 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

PASSEIO 

“ O jantar foi espetacular!” 

“A comida estava muito boa.” 

“Eu gostei muito do peixe e do arroz doce.” 

“A minha mãe disse que foi muito fixe ganhar o 

Diploma.” 

“A canção dos finalistas era muito bonita. Nós 

gostámos muito de aprender esta canção”  

“Encontrei lá amigos da natação.” 
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ACONTECEU NA EB DA BOIDOBRA 

Atividades no SKI Parque 

Dia Mundial da Criança 

 No Dia da Criança fomos pre-
senteados com uma ida ao cine-
ma. Bem haja à Junta de Fre-
guesia da Boidobra por este 
magnífico dia. 
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Visita ao Museu do Queijo 

Os alunos do Jardim de Infân-
cia de Peraboa, visitaram o 
museu do queijo existente na 
mesma freguesia. 
Esta visita aconteceu no dia 
dezasseis de Junho. 

NO JI DE PERABOA FOI ASSIM... 
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ESTE ANO ACONTECEU NA ESCOLA PÊRO DA COVILHÃ– TURMAS DE 4ºANO 

 No dia 6 de junho assistimos ao Es-
petáculo com o Palhaço Fraldinhas, 
seguido de um almoço/convívio. 

 Jantar de finalistas, sarau e entrega das Pastas. 

Participámos no Corta 
–Mato  e a Beatriz Ga-
lhano ficou em  3º lugar 
no escalão Infantis A. 

  Embelezámos os cantei-
ros das salas de aula cul-
tivando muitos tipos de 
plantas. 

Lemos vários livros e fizemos trabalhos inspirados nas 
suas histórias. 

Celebrámos algumas datas especiais. 

Fomos visitar o Planetário e o Ecomuseu a Tor-
redeita. 
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ESTE ANO ACONTECEU NA BIBLIOTECA ESCOLAR... 

Luis Portugal 
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 POESIA NA HORA DO ADEUS! 

  É demais! 

 

Nós vamos dar o salto 

E mudar de escola, 

Levar boas memórias 

Na sacola! 

E lá: na Campos, Frei ou Palmeiras 

Vamos aprender sem fronteiras. 

Tão bom,  

Vai ser crescer! 

Tão bom,  

É aprender! 

Tão bom,  

É mudar! 

Tão bom, 

P’ra outro lugar! 

Tão bom! 

E seis anos lá estudar... 

Então nós passamos 

Enfim!... 

É demais! 

Escolher a escola 

Assim! 

É demais! 

Francês ou Espanhol 

Matrículas p’ra todos. 

É demais… 

Não para de haver convites. 

É demais! 

E ao fim destes dois anos, 

Passar! 

É demais!!!!!  

Rita Lucas, 18 , 6º6 

Concurso de Ortografia—5º ano 

Música dos Apelidos 
Atirei o pau ao Bicho 
Quando o Mota aqui passou. 
Uma Gaiola, toda aberta, 
Onde o Canário entrou. 
 
Havia um Prado com uma Cruz 
Onde Jesus se pregou. 
E junto à Costa 
Havia um Pires que se quebrou. 
 
E o carro Brito p’ra Santarém viajou. 
E foi lá que, paradinho, ele ficou. 
Com um Machado, bem afiado, 
Esta história terminou! 
 
(Brincadeira com os apelidos de alunos 
do 6º6) 

Beatriz Martins, 7 
Rita Lucas, 18 

             1º lugar:   
Matilde Dinis de Almeida, nº 21 – 5º7 

              2º lugar:  
Maria José Branco Silva,  nº24 – 5º1 

             3º lugar  (ex-aequo): 
Afonso Gomes, nº3 – 5º9 
Ângelo Damião Valentim, nº3 – 5º1 

DEPARTAMENTO  DE  LÍNGUAS NESTE ANO LETIVO... 

   Os alunos de 5º ano, nas aulas de Português; reali-
zaram alguns exercícios de Ortografia (escrita e com-
pletamento de palavras) e, após duas fases, eis os 
resultados: 

  Parabéns aos premiados! 
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PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO I 

Retirado de: http://colegiomarista.org.br/rosario/arq/
img/pequenos_escritores_logo.jpg  
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“Mais vale tarde do que nunca” 

     “Mais vale tarde do que nunca”- parece que ninguém se farta, é sempre a todo o tempo e a 

toda a hora, mas o que quer isto dizer? 

          Bem, vou por palavras. “Mais” é mais , é adicionar, uma maior quantidade. “vale” vale, 

vale, ah já sei, ou então não, estou confusa, tanto pode ser “vale” de valor, de dinheiro, ou os 

vales por onde passam os rios, que baralhação. Vou continuar. “tarde”, tarde é o que está a 

ficar, o sol está a pôr-se e tenho de jantar. Bem, esta foi fácil. “do”, outra também fácil. “do” é 

uma  preposição contraída, formada pela preposição “de” com o determinante artigo definido 

“o”. “que” bem, esta não sei. “nunca”, deixa ver, deixa ver, ah já sei, nunca é nunca, nunca, ja-

mais, em algum caso. 

            Bem, parece-me que acabei, mas continuo sem saber o significado da junção de tantas 

palavrinhas. 

Vou ordenar as coisas; “Mais ”-adicionar, aumentar; ”vale”-vale de valor, de dinheiro, 

valor, ou vale por onde passam os rios, o que por vezes não acontece; “tarde”- anoitecer, fazer

-se tarde; “do”- preposição contraída; “que”- não sei; “nunca”- nunca, jamais alguma vez. 

Tanto para nada. Tanto raciocínio para nada, para ficar outra vez confusa. 

O pai é que diz isso, ele é que não para de dizer “Mais vale tarde do que nunca”. 

Ele explicou-me que é preferível as coisas acontecerem mais tarde que nunca chega-

rem a acontecer. 

           E agora, já à beirinha do sono, apercebo-me que “Mais vale tarde do que nunca”. 

 

 Leonor Macedo Vicente  nº 21  6º4 

PEQUENOS ESCRITORES DO AGRUPAMENTO II 

Adaptado de: http://mlb-s1-p.mlstatic.com/livro-pequenos-escritores-20291-MLB20186992979_102014-F.jpg  
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 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .  

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

  Com a colaboração da Cruz Vermelha Delega-
ção da Covilhã, a Higienista Carla Ascensão e o 
Enfermeiro Alexandre Carneiro do Centro de 
Saúde da Covilhã, realizaram um rastreio oral à 
população prisional.  
  Após a análise dos problemas individuais da 
boca dos participantes deste rastreio, os técni-
cos de saúde irão orientar os utentes que ne-
cessitem de realizar alguns cuidados orais para 
o Centro de Saúde. 
  Esta sessão de promoção da saúde oral foi de 
elevada importância, pois alguns dos elementos 
desta população, nunca tinham sido submetidos 
a quaisquer cuidados de higiene oral e ficaram 
alertados para os problemas e comportamentos 
para ter uma boca saudável. 

 RASTREIOS  

 ORAL  TENSÃO ARTERIAL E GLICÉMIA  

  No dia 22 de junho realizou-se 
a Visita de Estudo, com os parti-
cipantes das atividades escolares 
que decorreram neste ano letivo, 
nesta instituição prisional. 
 Alunos, Professores, Guardas 
Prisionais, Técnico de Reeduca-
ção e Adjunto da Direção, visita-
ram o Museu do Pão e o Museu 
Natural da Eletricidade em Seia.  
  No decurso da viagem até Seia 
os participantes da atividade tive-
ram oportunidade de admirar as 
belezas da Serra da Estrela, 
acompanhando as informações 
que a Coordenadora Pedagógica 
ia fomentando sobre a fauna, flo-
ra, recursos naturais e turísticos 
desta serra. 
  No final da Visita de Estudo o 
agrado dos participantes pela 
atividade esteve patente nos 
seus rostos. 

 VISITA DE ESTUDO   CICLO DE COLÓQUIOS  

“BENEFÍCIOS DO DESPORTO”  

  A Enfermeira Clara Saraiva, responsável pelo 
Projeto de Voluntariado da Cruz Vermelha / De-
legação da Covilhã, realizou no dia 14 de junho 
um rastreio à glicemia e à tensão arterial a to-
dos os elementos desta população prisional 
que quiseram participar nesta atividade de pro-
moção para a saúde. 
  Os reclusos realizaram os respetivos testes, 
ficando esclarecidos sobre os resultados. Os 
participantes que demonstraram resultados fora 
da média, foram encaminhados para consultas 
médicas, para averiguar as causas desses si-
nais de alerta de saúde manifestados neste 
rastreio. 

  “Benefícios do Desporto” foi a te-
mática da palestra realizada para a 
Comunidade Prisional no dia 3 de ju-
nho. 
  Esta atividade foi da responsabilida-
de da Mariana Mendes e João Santos 
alunos de mestrado do Departamento 
de Desporto da Universidade da Beira 
Interior.     
  Mariana Mendes começou por apre-
sentar a definição de Desporto defini-
da pela Carta Europeia de Desporto. 
Referiu a realidade atual da população 
portuguesa perante o desporto. No-
meou os benefícios do desporto na 
saúde. 
  João Santos falou dos mitos do Des-
porto, fez recomendações para a práti-
ca desportiva e apresentou exemplos 
práticos de exercícios e atividades 
desportivas que se podem realizar no 

seio desta população prisional. 
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GINÁSTICA DE GRUPO / GINÁSTICA ACROBÁTICA 

O Grupo Gímnico do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, do Desporto Escolar, findou mais um 

ano letivo, deixando todos os responsáveis pelo grupo muito orgulhosos de todo o trabalho desenvolvi-

do, enaltecendo-se o empenho e dedicação das nossas jovens ginastas. 

O Grupo de Ginástica de Grupo participou, sempre com grande brilhantismo, nos seguintes eventos: 

-Primeiro Encontro Distrital de Desportos Gímnicos e ARE, no dia 17 de fevereiro; 

-Campeonato Distrital de Desportos Gímnicos e Atividades Rítmicas Expressivas, no dia 19 de março; 

-II Encontro de Ginástica das Beiras, organizado pela Associação Estrelas 3 Pontas, no dia 14 de maio; 

-VIII Sarau Gímnico do Paul, no dia 27 de maio; 

-Pá Ante Pé—A Caminho da Pêro (Atividade de Receção ao 1º Ciclo), no dia 8 de junho; 

-VII Mini Olimpíadas, no dia 9 de junho. 

O Grupo de Ginástica Acrobática, par feminino, constituído pelas alunas Lana Fazendeiro e Rita Carra-

pato, participaram nos eventos atrás descritos e no XXI Sarau Cultural da Escola Campos Melo, no dia 

13 de maio. 

Deixamos um agradecimento à professora Ana Seixas pela sua colaboração no esquema gímnico e aos 

familiares das nossas alunas pela disponibilidade demonstrada sempre que solicitados. Bem hajam. 

Parabéns a tod@s. 

Professores Responsáveis pelo Grupo 
António Reis e Ana Cristina Lopes 

FIZERAM PARTE DO GRUPO GÍMNICO AS SEGUINTES ALUNAS: 

Rita Carrapato (6º5); Filipa Sousa (5º2); Lana Fazendeiro (6º6); Leonor Oliveira (5º8); Joana Melo 
(5º7); Ana Cabral (5º4); Ana Sena (6º4); Carolina Rato (5º7); Mariana Rabasquinho (5º2); Maria Car-
reira (5º2); Carmo Cruz (5º2); Inês Mouta (5º8); Bruna Silva (5º2); Francisca Albuquerque (5º2); Laura 
Monteiro (5º7); Maria Felizardo (5º8); Matilde Marques (5º7); Rita Neves (6º1); Francisca Aleixo (5º3); 
Joana Alçada (5º9); Francisca Antão (5º8); Laura Baltazar (5º2); Marisa Rodrigues (5º2); Maria Fre-
ches (5º1); Margarida Gamas (5º7); Leonor Casteleira (5º2); Maria Caninhas (5º8); Maria Gomes (5º7).  
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FUTSAL — INFANTIS B MASCULINOS 

No dia 24 de maio, em Proença-a-Nova, realizou-se a Final Distrital de Futsal - Infantis B Masculinos, 

com a participação das seguintes equipas: Agrupamento Escolas Pêro da Covilhã;  Escola Básica e Se-

cundária de Alcains; Escola Básica João Franco—Fundão e Escola Básica e Secundária Pedro da Fon-

seca—Proença-a-Nova . 

Na parte da manhã a equipa de Proença venceu a equipa de Alcains e a nossa equipa venceu a equipa 

do Fundão, após um encontro épico, com vitória por 5-4. 

Na parte da tarde realizaram-se os jogos para atribuição dos 3º e 4º classificados, tendo a escola de Al-

cains vencido a Escola do Fundão. 

Na grande final perdemos com a Escola de Proença-a-Nova, tendo os nossos atletas acusado o grande 

esforço feito no jogo da manhã. 

Fomos Vice Campeões Distritais, após termos vencido brilhantemente o nosso grupo e termos disputado 

a final. 

Uma vez mais foi um orgulho treinar os nossos jovens que elevaram bem alto o nome do nosso Agrupa-

mento.  

Parabéns a todos. 

Os jogos decorrem com grande espírito desportivo e de camaradagem entre todos os intervenientes. 

PARABÉNS AOS NOSSOS CAMPEÕES  

Professor Responsável pela Equipa 
António Reis 

FIZERAM PARTE DA EQUIPA OS SEGUINTES ALUNOS: 

Bruno Ponte (6º9); José Jesus (6º6); Tiago Pinto (6º9);  Ricardo Mesquita (5º9); Rodrigo Monteiro 
(6º8); João Formiga (5º3); David Afonso (6º6); Rodrigo Afonso (6º10); Dylan Cameira (6º9); Guilher-
me Paula (6º7); José Azevedo (5º9); Vasco Cunha (5º9); Rui Martins (5º3); Gonçalo Patrício (6º9); 
Eduardo Monteiro (5º6); Lourenço Seabra (5º9); André Barros (6º5); Guilherme Costa (5º7). 

AGRUPAMENTO ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ—VICE CAMPEÕES DISTRITAIS 
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VII MINIOLIMPÍADAS DO AGRUPAMENTO 

O Departamento de Expressões, com a colaboração da Comunidade Educativa, organizou no passa-

do dia 9 de junho de 2016 pelas 18:00 horas, as VII Miniolimpíadas do Agrupamento de Escolas Pêro 

da Covilhã, iniciativa destinada aos alunos do 5º e 6º ano de escolaridade. 

Esta iniciativa visa a formação pessoal e social do indivíduo como ser participante na sociedade glo-

balizada. 

Sendo os Jogos Olímpicos o maior evento desportivo mundial de confraternização entre os povos de 

todos os continentes, pretende-se, mais do que competir, ir de encontro ao ideal olímpico, que se ca-

racteriza pela assunção dos seguintes valores fundamentais: respeito, excelência e amizade. 

Este evento procura promover a atividade desportiva e o gosto pelo desporto, envolvendo o máximo 

de alunos quer na aprendizagem do seu conceito quer na participação direta nas modalidades e pro-

vas que integram estas Miniolimpíadas. 

Foram convidados, a estar presente elementos da comunidade educativa de modo a assistirem à ce-

rimónia de abertura e às provas que se seguiram.  

Os Professores dinamizadores agradecem a disponibilidade/colaboração prestada por todos os 

que tornaram possível esta este projeto . 

Ginástica artística 

O acender da pira 

Juramento dos atletas e júri 



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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No dia 4 de junho de 2016, após alteração de data devido às más condições climatéricas, realizou-se 

a caminhada prevista à Serra da Estrela. 

Esta atividade teve como principais objetivos: proporcionar momentos de convívio entre pessoal do-

cente e não docente; fomentar hábitos de vida saudável e apreciar a Natureza. 

Por volta das 8:30 um grupo de 40 pessoas juntou-se em frente ao portão da Escola Pêro da Covilhã. 

Organizámo-nos em carros e partimos rumo à serra da Estrela. Parámos na Lagoa Comprida, onde 

deixámos os carros, e demos início à caminhada. 

Esta decorreu maravilhosamente, tendo todos tido oportunidade de desfrutar das belas paisagens que 

a serra oferece. Cada um foi ao seu ritmo e chegados ao destino – Barragem do Covão dos Conchos 

– ficámos encantados com a beleza daquele lugar. Lanchámos, tirámos fotografias e convivemos. 

Regressámos, de novo, à Lagoa Comprida e, de novo nos carros, agora apenas 20, porque nem todos 

se inscreveram para o almoço, seguimos em direção ao Vale do Rossim. Nova paisagem deslumbran-

te e um almoço bem servido e recheado de animação. Terminado este, ninguém parecia ter vontade 

de regressar. Aproveitámos o ar puro e a beleza que a lagoa nos oferecia. 

Regressámos à Covilhã seguindo a estrada de Manteigas. Chegámos por volta das 18:30. 

Foi um dia magnífico que certamente todos quererão repetir individualmente ou em grupo. 

CAMINHADA 
Barragem do Covão dos Conchos—Funil dos 

Conchos 

O Grupo de Recursos Humanos 

mailto:executivopero@gmail.com
http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

