
Dia Internacional dos Direitos da Criança

No dia 18 de Novembro de 2010, comemoramos no Jardim de Infância de Covas o Dia Internacional dos Direitos
da Criança. As crianças foram elucidadas sobre os seus direitos e viram um PowerPoint alusivo ao tema.
Também para celebrarmos este dia, decidimos fazer um bolo de chocolate, para lanchar.
Começamos por juntar todos os ingredientes necessários.
Em seguida, pusemos mãos à obra.
Todos nós participamos, uns partiram os ovos, outros deitaram o açúcar, o chocolate, a farinha, leite e óleo.
Depois foi só misturar tudo e, por fim, a parte melhor, comer.
Também para que nunca nos esqueçamos deste dia importante, levamos para casa este certificado que nós
decoramos, com os nossos dados pessoais e os nossos gostos pessoais.

Educadora Inês Pereira

Teatro veio ao Jardim de Infância

Os Jardins de Infância de Ponte S. Vicente, Vilarinho, Oriz e Valbom S. Pedro reuniram-se no Jardim de Infância
de Coucieiro, no dia 18 de Novembro, para assistir ao teatro: “O Melro e Pomba Amarela”, trazido pela companhia
de teatro portátil “Faunas”.

Os meninos tornaram-se actores...

Chegada a Coucieiro... As personagens da história. O melro ouviu uma voz melodiosa
e descobriu uma pomba presa na
gaiola.

O melro conseguiu  …voaram pelas estradas, rios, De olhos fixos no palco…
 libertar a pomba… mares, escolas…

Pico em Movimento...

Dia Mundial do Não Fumador

No dia 17 de Novembro, comemorou-se o Dia Mundial do Não
Fumador. Os alunos do 6ºano realizaram, nas aulas de Ciências
da Natureza, trabalhos para expor com a mais diversa informação
de alerta sobre os malefícios do tabaco. Os alunos também
colocaram um crachá sobre o dia do Não Fumador.

Professora Elisabete Soares
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Pico em Movimento...

Dia de Santa Cecília

No âmbito das comemorações do Dia de Sta Cecília, Padroeira dos
Músicos, decorreu no dia 22 de Novembro, no primeiro intervalo da manhã,
no átrio da escola, a apresentação da canção “Música no Coração” pelas
turmas C do 5º ano e B do 6º ano.

“A música é algo mágico, com ela podemos expressar os nossos
sentimentos.
Tem o poder de nos fazer rir, como de nos fazer chorar.
A música serve até de distinção de culturas!
Eu, pessoalmente, gosto de música Pop, mas qualquer tipo de música me
soa bem aos ouvidos!
Todos os dias ouço música e acho que a vida sem música seria muito
triste.”

José Carlos, nº14, 5º C

Actuação do 8ºB na Sala de Professores

No dia 22 de Novembro, no maior intervalo da tarde, invadimos
pacificamente a Sala dos Professores e oferecemos música a quem quis
partilhar o momento connosco.
Nas aulas de Educação Musical, com a preciosa ajuda da professora Elza
Seixas, preparámos a surpresa. Ensaiamos e ensaiamos… até sair bem.
Uma actuação ao vivo é de muita responsabilidade!
No dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, executámos um curto
esquema musical, que envolveu os seguintes instrumentos: flautas,
xilofones, caixa chinesa e tamborim.
Não sei se todos gostaram, mas espero que sim. Sei apenas que esta
actividade nos deu muito prazer.

Daniela Veloso, nº11, 8ºB

Ao Ritmo da Música

I. Ao ritmo da Escola eu quero saber
Música bonita pretendo fazer
Venham comigo ouvir a canção
Bonita será esta introdução.

II. Ao ritmo da Escola eu quero aprender
Na música canto, aprendo a tocar
No meu instrumento que é a Flauta
Toco uma música para animar.

III. Ao ritmo da Música eu quero andar
Vários instrumentos nós vamos tocar
O som da Música vamos viver
P’ra melhores dias podermos ter.

IV. Ao ritmo da Escola eu quero viver
E muitos amigos pretendo fazer
Venham amigos cantar a canção
Tocá-la, guardá-la no coração.

V. No ritmo da Música eu quero entrar
Com música rodo e volto a rodar
Sinto o batimento no meu coração
Com muita alegria canto esta canção.

VI. Ao ritmo do Mundo eu quero chegar
A música canto para me ensaiar
É linda e brilhante esta melodia
Para a minha voz soar a magia.

Carla Sousa, nº3 e Filipe Barbosa, nº11, 7ºC, com a
colaboração dos colegas do nº1 ao nº12
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