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ACONTECEU EM DEZEMBRO NO JI SANTO ANTÓNIO…  RECEITAS E CIDADANIA 

  No âmbito da Formação Pessoal e Social, as crianças envolveram-se em tarefas de culinária, pro-
porcionando - se práticas de cidadania ativa, em que todos partilham tarefas. 
Foi uma azáfama!... Ficou delicioso… 
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DEZEMBRO NA EB DE SANTO ANTÓNIO... 
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DEZEMBRO NO JI DO REFÚGIO 

                      
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

   

 

 

 
                                

 

 

 

    Poesia de Natal elaborada e ilustrada pelas crianças – trabalho coletivo 

Contactámos com o autor, compositor e interprete   
 
 
 
                                              Luis Portugal 

                    “O essencial é invisível aos nossos olhos” 

                             O principezinho de Antoine de Saint-Exupéry 

       As nossas decorações de Natal   

Festa de Natal com toda a Comunidade Educativa  
O Pai Natal visitou-nos 
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   NA EB DO REFÚGIO 

FESTA DE NATAL 
No dia 12 de dezembro, pelas 15 horas, realizámos a nossa Festa de Natal, no Auditório da Facul-
dade de Ciências da Saúde. Todas as turmas participaram com alegria e entusiasmo! Esta bonita 
festa foi organizada pela Associação de Pais e contou com a colaboração de todos os pais/
Encarregados de Educação, dos docentes, das Assistentes Operacionais e o apoio do A.T.L.  
Foi uma tarde bem passada, com muita alegria e boa disposição! 
Obrigada a todos! 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
No dia 3 de dezembro, veio um grupo de alunos e respetivos monitores da APPACDM da Covilhã à 
nossa escola. Estes meninos são especiais porque têm algumas dificuldades em fazer coisas como 
nós.  
Um desses meninos, o Gonçalo, veio demonstrar uma dança inclusiva “Nas asas de um anjo”. Foi um 
momento muito bonito! Também lhes entregámos as “tampinhas” que juntámos na nossa escola. 
Este dia foi muito divertido! Gostámos muito!  

TEATRO MUNICIPAL 
No dia 17 de dezembro, o nosso último dia de aulas, fomos ao Teatro Municipal assistir à apresentação 
do livro “As canções da minha escola” inserida num espetáculo musical  com  Luís Portugal. 
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 NO JI DO RODRIGO ACONTECEU... 

  Festa de Natal: Como  não podia deixar de ser o Pai 
Natal veio visitar-nos e nem se esqueceu de nos trazer 
um presente. 

 No seguimento do trabalho efetuado relativamente ao Outono, culminou-
se com a confeção de um bolo com frutos secos. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

  A União de Freguesias da Covilhã e 
Canhoso veio entregar-nos um presente 
muito especial e que há muito aguardá-
vamos. 

  Concerto com o Luís Portu-
gal:  Uma tarde fantástica que 
nos trouxe muita alegria. 



Página 7 

É NATAL 

3 de Dezembro 

Dia Internacional da Pessoa com Defici-
ência não foi esquecido na nossa Escola. 
“O objetivo da comemoração é provocar  a 
reflexão sobre as questões relacionadas 
com a deficiência  e promover a inclusão dos 
deficientes na sociedade”. Neste âmbito, a 
nossa Escola assinalou este dia com a visu-
alização de uma apresentação “A Menina 
Gigante”, registando os alunos as atividades 
de que mais gostaram, desenhando e escre-
vendo. O principal objetivo foi desenvolver 
nas crianças atitudes e valores: reconhecer 
e respeitar as diferenças... 

EM DEZEMBRO ACONTECEU NA ESCOLA DO RODRIGO 

Concerto de Natal no Teatro 
Municipal da Covilhã 

Na manhã do dia 17 de de-
zembro deslocámo-nos ao Te-
atro Municipal da Covilhã para 
assistir ao concerto de Natal, 
promovido pela CM da Covi-
lhã. Também visitamos a Ca-
sa do Pai Natal. Adoramos os 
momentos musicais. No final 
fomos presenteados com 
bombons que nos souberam 
muito bem. A todos o nosso 
obrigado. 

Festa de Natal na Escola 
O Natal é uma época mágica 
para todos e em especial para 
os mais pequenos. Desde as 
decorações de Natal elabora-
das nas salas, passando pela 
preparação e realização da 
nossa festa de Natal no último 
dia de aulas, todos puderam 
desfrutar de momentos de boa 
disposição. Foi uma tarde bem 
passada e de muito convívio. 
Música e poesia subiram ao 
palco. 
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ESTE MÊS NO JI DE  S. SILVESTRE... 

ENTÃO É NATAL! … 
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NA EB DE S.SILVESTRE FESTEJOU-SE O NATAL 

   

                          FELIZ 
                          NATAL 
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EM  DEZEMBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

 

Dia Internacional da Pessoa  

com Deficiência 

No dia 3 de dezembro, comemorou-se o 

Dia Internacional da Pessoa com Defici-

ência. Na nossa escola aconteceram vá-

rias atividades que assinalaram este dia. 

Visionámos a história” Elmer, o elefante 

xadrez ” e falámos dos valores transmiti-

dos por esta história. Depois, escrevemos 

frases sobre a nossa atitude para com as 

pessoas com deficiência e fizemos um 

elefante xadrez, reciclando materiais. 

Por fim, realizámos jogos em que testá-

mos as dificuldades que as pessoas ce-

gas ou deficientes motoras têm na reali-

zação de tarefas que para nós são ba-

nais. 

Desta forma, concluímos que não deve-

mos ser indiferentes, nem ter preconcei-

tos, pois todos somos iguais, apesar de 

diferentes. 

 
É Natal! 
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EM DEZEMBRO ACONTECEU NO JI/ EB A LÃ E A NEVE 

Festa de Natal 
No dia treze de dezembro, no Grupo Desportivo 

da Mata realizou-se a  festa de Natal da nossa 

Escola. 

A festa foi muito animada porque todos partici-

param: alunos, pais, familiares, professoras e 

assistentes operacionais.  

 Houve canções, peças de teatro e danças. De-

pois,  o Pai Natal distribuiu prendas e por fim 

deliciámo-nos com um lanche cheio de coisas 

boas.  

  Agradecemos à direção do Grupo Desportivo 

da Mata, a cedência do salão e material audiovi-

sual, assim como ao senhor Álvaro que ´há 

anos se disponibiliza a acompanhar-nos na me-

sa de som.  

Presentes de Natal 
 
O Pai Natal da Junta de Fre-

guesia chegou à nossa esco-

la, com um baloiço para os 

alunos da pré-escola e um  

computador portátil para os 

alunos do 1ºciclo. 

Para nós, foi uma surpresa 

muito agradável!  

Bem haja Senhor Presidente. 
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NO JI DA BOIDOBRA... 

Boas festas para todos nós! 
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ESTE  MÊS  ACONTECEU NA BOIDOBRA 

Ação Pediculose  Dia Internacional  da Pessoa          

com Deficiência 

“As canções da  minha escola” 

Trabalhos  de Natal Concurso de árvores de Natal 

Festa de Natal 

A EB Boidobra de-
seja a todos um 
Bom Natal e um 
Feliz Ano Novo 
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FESTA DE NATAL 

 

Os meninos de Jardim de Infân-

cia de Peraboa, fizeram a festa de Na-

tal em conjunto com    os colegas do 

1ºciclo no salão da junta de freguesia. 

A festa foi composta por: canções alusivas à 

época, poesias e dramatizações. 

Finalmente chegou o Pai Natal, distribuindo um 

presente a cada menino. As crianças viveram este mo-

mento com muita magia e alegria. 

  Concluindo com um lanche partilhado  

com todos os pais das crianças. 

DEZEMBRO NO JI DE PERABOA... 
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EM DEZEMBRO ACONTECEU EM PERABOA... 

Dezembro é mês de festa: o nascimento do Menino, o Natal... Encerra também a primeira etapa do ano 
letivo. É o final do 1º período. Matérias dadas, testes feitos… missão cumprida! É então tempo de fechar 
cadernos e celebrar. 

  Na casa do Pai Natal... 

A nossa festa de Natal 

  
   No dia 17, último dia de aulas deste perío-
do, fomos até à Covilhã.  
   Fantástico! 
   Visitámos a casa  do Pai Natal, com o tre-
nó carregado de presentes, e fomos ao Tea-
tro Municipal assistir ao espetáculo de apre-
sentação do livro “As canções da minha es-
cola”, de Luís Portugal. 
   Foi uma tarde muito divertida! 

  … e no Teatro Municipal, com o 
autor e cantor Luís Portugal. 

   Como vem sendo tradição, este ano voltámos 
a fazer a nossa festa de Natal aberta à comuni-
dade, em conjunto com os nossos amiguinhos 
do Jardim de Infância. Foi no dia 16, no Salão 
da Junta de Freguesia. A assistir estavam os 
nossos pais e outros familiares. 
   Música, canções, poesia, teatro e dança ani-
maram a tarde, exaltando os valores desta qua-
dra.  
   O Pai Natal visitou-nos uma vez mais com o 
seu saco cheio de prendinhas para nós. Que 
alegria! 
   No final partilhámos um lanche que as nossas 
famílias ajudaram a preparar. 

Na Covilhã, com Luís Portugal  
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EM DEZEMBRO ACONTECEU NA PÊRO DA COVILHÃ– TURMAS DE 4ºANO 

  No dia 1  tivemos um encontro com o 
escritor José António Pinho que veio 
apresentar o seu ultimo livro “Na Serra da 
Estrela, uma história de pasmar”. Foi um 
momento  agradável e divertido. 

Na tarde do dia 17  fomos ao Teatro Municipal . 
Tivemos oportunidade de ouvir cantar Luís Por-
tugal. Aproveitámos ainda para visitar a Casa 
do Pai Natal. 

Construímos um Ecoescovão para  reciclarmos 
as escovas de dentes. Aproveitámos para relem-
brar os cuidados a ter com os nossos dentes. 

O Natal serviu de inspiração para estes trabalhos 

É Natal! 
A escola veste-se de cores e 
continua o seu trabalho. 
Fabrica sonhos, pintados de ale-
gria ;constrói saberes brilhantes co-
mo as estrelas e abre portas para 
futuros que se querem risonhos.. 
O Natal somos nós e os outros. 
Juntos. 
FELIZ NATAL ! 
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 ACONTECEU NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ. . .  

 CICLO DE  COLÓQUIOS “ DIABE TES”  

A Coordenadora Pedagógica Noélia Ramos 

  Realizou-se nesta instituição uma palestra sobre a 
problemática da Diabetes, dirigida a toda a Comuni-
dade Prisional. 
  Esta iniciativa esteve integrada no Projeto de Vo-
luntariado da Cruz Vermelha/ Delegação da Covilhã 
e foi orientada pela Enfermeira Anabela Lopes. 
  A técnica de saúde explicou as causas desta doen-
ça, falou dos tipos de diabetes, fatores de risco, sin-
tomas, diagnóstico, consequências, tratamento e 
formas de evitar e controlar a diabetes. 
  No final da sessão foram muitas as questões apre-
sentadas pelos participantes à Enfermeira.   

 SESSÃO DE  ANIM AÇ ÃO DE  LE ITUR A 

  Goretti Delgado e Soraya Oliveira, Professoras 
Bibliotecárias do Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã, realizaram uma sessão de promo-
ção da leitura para a Comunidade Prisional. 
  Expressões Idiomáticas, foi a temática des-
ta sessão. 
  As Professoras Bibliotecárias apresentaram, 
leram, comentaram e referiram a origem de vá-
rias expressões. 
  A atividade foi muito participada e do agrado 
dos elementos desta comunidade. 

 CONCERTO DE  NATAL  

CORO MISTO DA BE IR A INTERIOR  

  No dia 12 de dezembro o maestro Luís Cipriano 
dirigiu o Coro Misto da Beira Interior num Concer-
to de Natal nesta instituição prisional. 

 “NATAL  NO HOSPITAL  2015”   Trabalho elabo-

rado pelos reclu-

sos e professor 

do Clube de Artes 

do Estabeleci-

mento Prisional 

da Covilhã , loca-

lizado no corredor 

da Consulta Ex-

terna (piso1) do 

Centro Hospitalar 

Cova da Beira. 

 FESTA DE  NATAL  

 EUCARISTI A DE  NATAL  
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Espetáculo musical e apresentação de livro 

NA BIBLIOTECA ESCOLAR EM DEZEMBRO ACONTECEU... 

No dia 17 de dezembro a biblioteca esco-
lar trouxe o autor, compositor e interprete 
Luís Portugal ao Teatro Municipal da Covi-
lhã para apresentar o livro «As canções da 
minha escola» a todos os alunos de JI e 1º 
ciclo do agrupamento. Estiveram mais de 
600 crianças a assistir e portaram-se muito 
bem! 
Obrigada a todos! 

No dia 18 de dezembro, a Biblioteca do Agrupamento 
realizou uma atividade de promoção da leitura, com ex-
pressões idiomáticas: «Sem papas na Língua» no Esta-
belecimento Prisional da Covilhã. 

A equipa da Biblioteca Escolar levou a efeito mais uma atividade de 
promoção e motivação para a leitura  com os alunos das turmas do 4º 
ano e da Unidade de Multideficiência da Escola Básica Pêro da Covi-
lhã.  
No dia 1 de dezembro, no auditório da escola, as nossas crianças as-
sistiram ao lançamento público do novo livro de José António Pi-
nho "Na Serra da Estrela uma história de pasmar...", apresentado pela 
Senhora Professora Doutora Graça Sardinha e com acompanhamento 
musical de António Duarte.  
No final, o Senhor Pinho ofereceu um livro para a Biblioteca Escolar 
da escola e deixou mais 20 para serem sorteados pelos alunos que 
assistiram a esta sessão literária. 
Muito bem-haja por mais uma vez incentivar a leitura e divulgar os en-
cantos da nossa região. 

http://1.bp.blogspot.com/-Lris7I3rDGo/Vl6-IZ-x7JI/AAAAAAAABeY/YHwTbQXK598/s1600/DSC05744.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-diDSfX5bXGI/Vl6-JemXLGI/AAAAAAAABek/3BMFWvkdqZQ/s1600/DSC05755.JPG
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Exposição de Natal 
À semelhança dos anos anteriores, o grupo de Educação Visual e Educação Tecnológica organizou a 
exposição de trabalhos alusivos ao Natal, que está aberta a toda a comunidade escolar, no polivalen-
te da escola Pêro da Covilhã. 
Não faltam os presépios, as árvores de Natal, as estrelas e outros enfeites realizados pelos alunos 
com a orientação e colaboração dos professores.  
Ao longo de várias aulas, nestas disciplinas de natureza prática, os alunos aplicaram técnicas, utiliza-
ram e reutilizaram materiais de forma criativa ao mesmo tempo que foram lecionados e aplicados os 
conteúdos programáticos. Esta é uma oportunidade dos alunos viverem experiências consideradas 
fundamentais no mundo de hoje que necessita de pessoas criativas, curiosas e trabalhadoras. 
Este foi um tema motivante para os alunos. Trabalharam com interesse e empenho para que a expo-
sição se realizasse. 
Esperamos que gostem. 
 

                                                                                                        A Representante de grupo  
                                                                                                         Mª José Salvado Urbano 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES  - TRABALHOS ALUSIVOS AO NATAL... 
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CONCURSO DE ESCRITA 

 

Na penúltima semana do 1º período decorreu nas turmas de 6º ano, o “Concurso de Escrita”. 

Avaliados os respetivos textos foram selecionados: 

Departamento de Línguas - Grupo Disciplinar de Português -  

Equipa responsável: Professor Justino André/  Professora Lurdes Soares 
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DEPARTAMENTO  DE  LÍNGUAS   -  INGLÊS EM DEZEMBRO 

IT’S  CHRISTMAS TIME! 

MERRY  CHRISTMAS    AND    A  HAPPY  NEW  YEAR! 



Página 22 
Nº 37 

NATAL ECOLÓGICO 

 

6º9 vence concurso de quadras 
"NATAL ECOLÓGICO" 

As quadras elaboradas pelos alu-
nos, com o título, "Reciclar para 
Oferecer", foram editadas num livro 
e gravadas num CD. 

As receitas do livro/CD vão ajudar a Make-a-Wish a concretizar desejos de crianças muito doentes .  

Departamento de Línguas - Grupo Disciplinar de Português - Professora Dora  e alunos 6º9  



AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS PÊRO DA COVILHÃ tel - 275 320 060 

fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilha   
 
                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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Jantar de Natal 
 

O grupo de Recursos Humanos do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã organizou, em con-

junto com a Casa do Pessoal do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, um jantar convívio 

no restaurante «Casa dos Leitões» . Neste jantar de Natal participaram muitas pessoas, tendo-se 

excedido as expetativas. 

  Foi uma noite muito animada e agradável que juntou muitos colaboradores deste Agrupamento, 

tanto os que se encontram no ativo como os já reformados e como familiares e amigos, que se 

reviram neste jantar de Natal.        

Boas festas a todos e até ao próximo ano!                                                                                                  

mailto:executivopero@gmail.com
http://aeperocovilha.wix.com/aeperocovilhaC:/Users/Rui/Documents/Downloads
http://tantoslivros.blogspot.comC:/Users/Master/Documents/Activ%20Software

