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 TONS DE  OUTONO NA ESCOLA 

Nº77 

 

  Cada estação do ano tem um protagonista No outono, a(s) 

protagonista(s) são as folhas das árvores.  

   E que  belos quadros  nos oferecem nesta altura do ano! 

Folhas verdes, amarelas, vermelhas, castanhas, laranja…  

    É só apreciar! 

Nº82 



Biblioteca Escolar 2 

    Novo Ano Letivo… Novas Leituras, Novos Desafios… 

 Em setembro, iniciá mos máis umá 
Viágem pelo conhecimento e em 
buscá dele… Todos juntos, certá-
mente, iremos conquistár novos sá-
beres e com eles construiremos á 
escolá que tánto queremos…   

A Biblioteca Escolar desejá á todos 
um áno letivo feliz, com muito su-
cesso e… com Boás Leiturás! Ler é 
sempre crescer! 

   Já  conheces  um dos 
espáços máis e fántá sti-
cos dá tuá escolá? Bástá 
dirigires-te á  Bibliotecá, 
onde á informáçá o se 
tránsformá em conheci-
mento e podes mergu-
lhár num sem nu mero 
de livros, DVDs, CDs, 
num espáço ácolhedor, 
com novidádes regulá-
res e projetos álicián-
tes. Há  sempre um livro 
e um filme novo párá 
descobrires, párá já  ná o 
fálár dos momentos es-
peciáis, em que á bibli-
otecá «fervilhá» de ági-
táçá o.  

 E já  repáráste que o 
pá tio dá Bibliotecá foi 
renovádo?  Ora esprei-
ta lá tudo!  

  Clica na imagem ao la-

do para a ampliares! 

                        http://tantoslivros.blogspot.com/                        bibliotecaaepc@aeperodacovilha.pt 

https://tantoslivros.blogspot.com/
https://drive.google.com/file/d/1ddQJ-wjMNXl2L0IQnfk3FtC-Ueot5nrk/view?usp=sharing
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   Aceitámos o desafio do Plano Nacio-
nal de Leitura instituindo um momento 
de leitura por prazer no quotidiano dos 
nossos alunos com o projeto Dez minu-
tos a ler– 10@Ler - porque consideramos 
que ler todos os dias é muito importante 
para desenvolver competências de litera-
cia que preparam o aluno para a vida e é 
delicioso ver os alunos, em silêncio, a ler 
na aula. A ideia fundamental é que 
os 10@Ler não sejam apenas na aula de 
português, mas em qualquer aula, de 
qualquer disciplina.. A Biblioteca  dis-
ponibiliza um “cantinho” para os 10@Ler, 
com livros muito diversificados e apelati-
vos, para que todos possam escolher 
aquele que mais gostam. Contamos con-
vosco! 

 Em outubro  comemora-se 

o    Mês Internacional das 

Bibl iotecas  Escolares 

(MIBE) que tem como principal objetivo desta-

car a importância das Bibliotecas Escolares na 

educação. O tema do MIBE 2021,  “Contos de 

fadas e contos tradicionais de todo o mundo” 

transporta-nos imediatamente para o mundo 

mágico dos livros, através do qual partilhamos 

a vida de fadas, duendes e muito mais. Duran-

te este mês realizámos atividades diversifi-

cadas: formação de utilizadores com sessões 

na Biblioteca para divulgação dos recursos, 

serviços e regras de funcionamento do espaço, 

lançámos o projeto “10@Ler”, integrámos o 

Plano Nacional de Cinema,  tivémos sessões 

com o escritor  Pedro Seromenho, assistimos à 

“Hora do conto”, com a obra “A Manta do José, 

e realizámos atividades no ESPAÇO C3D – 

Makerspace da Biblioteca Municipal da Covi-

lhã. 
   O Plano Nacional de Cinema 
(PNC), que iniciámos este ano letivo, 

é um plano de literacia 
para o cinema e de di-
vulgação de obras ci-
nematográficas nacio-
nais junto do público 

escolar e pretende formar públicos 
escolares, despertando nos jovens o 
hábito de ver cinema, bem como va-
lorizá-lo enquanto arte junto das co-
munidades educativas.  

São opções fundamentais no âmbito 
da missão do Plano Nacional de Ci-
nema: a literacia para o cinema, a 
formação de públicos, o envolvimento 
das escolas, a colaboração com o se-
tor do cinema e audiovisual e a divul-
gação e exibição de cinema. 

Clica no cartaz (em baixo) para veres a exposição  do MIIBE’21  

https://drive.google.com/file/d/1fBQcJQ8YxkqndKPpPMnM_QU3fWOAhPk3/view?usp=sharing
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   O Ponto Pêro é um projeto que pretende ser um espaço de partilha, apoio, conversa… no Mi-

crosoft  Teams. Funciona em direto, às quartas-feiras à tarde e em outros momentos que vão sendo 

marcados. Os alunos inscritos na equipa podem passar por lá quando quiserem para verem/

relembrarem o que foi feito em cada sessão e os materiais que foram deixados pela professora: Po-

werPoints, histórias, desafios, músicas, curtas-metragens… A equipa está organizada nos seguintes 

pontos: Ponto.Guês [.Guês], Ponto.Organiza ,[.Organiza], Ponto.Teca [.Teca], Ponto.Mais [.Mais].   

                                            ESPREITA o CARTAZ que se segue!  



JI/EB A Lã e a Neve 5 

Brincámos com 

as rimas da 

lengalenga “A 

Casa dos Bi-

chos” de Luísa 

Ducla Soares. 

Todos partici-

pámos no car-

taz; recortá-

mos, colámos 

e desenhámos. 

O Parque Botânico de Montanha aco-
lheu-nos com carinho, antecipámos, 
vimos e ouvimos com alegria a história 
“Um beijo na mão”. 

No pátio da nossa escola viajamos com 
o Geopark. Observámos várias fotos, 
falámos sobre lagoas, rios, pedras e 
aprendemos a história da Pedra da Ve-
lha. Abraçámos a Estrela e recebemos 
um peluche de oferta. “Pintámos o de-
senho de acordo com a imagem”. 

Fomos apanhar folhinhas para 
a aula de Expressão Musical e 
para fazer colagem. 

Comemorámos o 

Dia Mundial da 

Alimentação, ba-

seado na história 

“A Lagartinha Mui-

to Comilona” de 

Éric Carle, e fize-

mos espetadas de 

frutas: contámos, 

espetámos segun-

do padrão e come-

mos. Uma delícia!  

No Horto Municipal, vimos flo-
res, plantas, árvores e frutos. 
Visitámos a estufa e fizemos 
sementeiras. 

"Trocado para Miúdos", a escritora Manuela Ribeiro contou-nos 

muitas histórias. 
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Início do ano 

letivo 

Construímos 

a “Árvore da  

Amizade” 

Festival de Natureza e 

Paisagem 

ObservaEstrela  

Atividades promovidas 

pelo Estrela Geopark  

Dia Internacional  

do Microrganismo  

A Professora Susana e alguns 

estagiários da UBI proporcio-

nam-nos muitas experiências e 

observações no microscópio. 

Dia Mundial da Alimentação 

  

Ida ao Teatro 

"Histórias  

Magnéticas   

Visita ao 

 Horto  

Municipal 

 

Sementeira 

em viveiro 



JI  Boidobra 7 
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DIA DA ALIMENTAÇÃO 

DOCE DE CURGETE DA  

NOSSA HORTA 

 

DELICIOSO 
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   Dia da Alimentação 

Na nossa escola  falamos de 

alimentação saudável e fize-

mos alguns trabalhos. 

Árvore dos aniversários 
 Dia da Música 

Painéis de outono 

  

Painel do 5 de outubro 

Semana 

do  bebé 



EB  Boidobra 10 

Visita ao horto muni cipal das três turmas da esco-



JI de Peraboa 11 

Receção e Adaptação 

DIA MUNDIAL DA 

ALIMENTAÇÃO: 

Alimentos Saudáveis/ 

Super Alimentos:  

Frutos / Vegetais... 

Concurso da Federação de Ciclismo  - Prémio 2 bicicletas / Jardim de Infância: Fomentar a prática de 

exercício físico ao ar livre; Criar hábitos de vida saudável; Promover a Autonomia. 

Outono chegou …Caem as Folhas 

no Chão,. Não sabemos se estão 

cansadas ou se têm sono, as árvo-

res ficam despidas, o Mundo está 

diferente! Colhe–se na vinha, arre-

fece o tempo, cai uma chuvinha... 



EB D. Maria Amália Vasconcelos (Peraboa) 17 EB 1 Mª Amália Vasconcelos 12 

Viva! Voltou o Professor  

Hélder… 

E  trouxe ajudantes! 

Visitamos o espaço 

“Tecer”, onde fizemos 

uma peça de 

 tapeçaria. 

 

 

 

Fizemos uma Salada 

de Frutas para come-

morar o Dia da Alimen-

tação. Que boa que es-

tava! 

A escritora Manuela Ribeiro contou-nos várias histórias. 

BOM ANO  

LETIVO 

2021/2022 



EB Pêro da Covilhã 13

  O outono pelos 

alunos do 4ºano... 

  Visita à Biblioteca Municipal participar na “Hora do Conto” 



EB Pêro da Covilhã 14 

Dia Mundial da Música com as turmas do 4º ano 

Palestra com o escritor Pedro Seromenho 



JI REFÚGIO 15 

 

   O Ano letivo começou com o desejo 

                     COMPOSITOR   MOZART Expressão artística 

   O outono chegou e a imaginação despertou 

Conhecimento do Mundo 

COVILHÃ  

CIDADE NEVE 



    Expressão e Comunicação 

JI REFÚGIO 16 

Descobrir e  ilustrar palavras que começam pelo mesma som /letra 

   A exploração do exterior e o Conhecimento das Ciências e da Escrita  



EB Refúgio 17 

  2021 / 2022 

  Começou com aulas  

ao ar livre, por causa  

do  COVID.  

Nova turminha do  

1º ano 

 

 Dia  29 de setembro, Dia Mundial do Leite Escolar.  

Brindámos no nosso lanche, com pacotes  de leite.  

 

                               OUTONO NA NOSSA ESCOLA... 



EB Refúgio 18 

   No âmbito de Autonomia Curricular ( DAC) a turma do 1º ano está 

a desenvolver o projeto " Alimentação Saudável", e na disciplina de 

Matemática construíram um gráfico com o título " Frutos Preferidos”. 

 

    Aulas Online do Júnior Seguro On the Road!- A turma RE 2 parti-

cipou em aulas Online sobre Prevenção Rodoviária, no âmbito do 

projeto da Assembleia de Escola - A Prevenção Rodoviária".  



JI RODRIGO 19 

   Reencontros, novos Amigos... 

  Novas Rotinas, novas Descobertas... 

                        ...Aprender! 



EB do Rodrigo 20 

Começou um novo Ano Letivo! Foi muito bom voltar à Escola e reencontrar os amigos e professores!                             

FELIZ ANO LETIVO PARA TODOS! 

Uma CHEROVIA gigante esteve 

na nossa escola, no dia 26 de 

setembro. No final deixou, a ca-

da um de nós, um exemplar des-

te legume, muito típico da Covi-

lhã.  

Obrigada ao Professor Eduardo 

Entre 27 de setembro e 8 de outubro, 

caminhámos até à alfaiataria do Sr. 

Alfredo, na Biblioteca Municipal da 

Covilhã e descobrimos uma bonita 

versão da história  “A  Manta do Jo-

sé”. Tirámos medidas e inventámos 

fatos e depois metemos mãos na 

massa e fomos mesmo costurar no 

Espaço C3D. Foi uma tarde muito 

inspiradora e divertida e desco-

brimos que... 

Entre 11 e 15 de outubro, comemorámos o Dia Mundial da Alimentação e além de muitas ati-

vidades que desenvolvemos nas salas de aulas, visitámos uma exposição de frutos e legumes 

do outono que as professoras prepararam para nós. Descobrimos muitos alimentos que não co-

nhecíamos e depois quisemos prová-los. 
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Nas asas do sonho, a Fada da Cor deu as Boas Vindas, aos seus novos colegas... 

O Professor Hélder  

voltou… 

Que agradável, po-

der viver e recriar a 

“sua” Música! 
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Assinalámos o Dia 

Mundial do Leite de 

forma criativa! 

Dia 1 de outubro 

Dia Mundial da Música. 

O resultado final de uma  ativida-

de do projeto DAC do 4ºano  

“Escola  + Amiga do Ambiente” - 

pontos de recolha de máscaras.  



JI/EB S. Silvestre 23 

Começaram as aulas!  

Foi com os mais pequeninos que iniciamos o ano letivo! 

Sorrisos e brincadeiras encheram a nossa escola! 

Visita da “Geopark Estrela” ao nosso Jardim de Infância 

As crianças observaram imagens da Serra da Estrela e ouviram a lenda “A pe-

dra da cabeça da Velha”. 

Quando tudo parecia ter terminado fomos surpreendidos pela estrelinha da ser-

ra e a oferta de uma  mascote  peluche. Ficámos  de        cheio!  

A APEE proporcionou a visita da Banda Filarmónica da Covilhã para, conjunta-

mente, celebrarmos o Dia Mundial da Música 



JI/EB S. Silvestre 24 

Dia Mundial da Alimentação 

Momentos Culturais 

HMMM que delícia! 

 No teatro das Beiras... 

 A escritora Manuela Ribeiro esteve na sala do 

Expressões de arte 

Verdadeiros 

artistas! 
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   A turma do 6.º 9, este ano letivo, tem um novo professor a lecionar as disciplinas 

de Matemática e de Ciências Naturais. Os alunos quiseram saber mais sobre o 

professor João Girão e resolveram entrevistá-lo. 

 

Como nos disse que já alguns anos não lecionava a disciplina de Ciências Naturais, o que pensa 

de voltar a lecionar essa disciplina?   

Como é uma disciplina que os alunos gostam não vou notar diferença e vou tentar motivar e interessar 

os alunos nos temas propostos. 

 

Há quanto tempo é professor?  

Comecei a lecionar em 1977 e tenho até agora cerca de 41 anos de serviço, porque no início da carreira 

fiz algumas interrupções. 

 

Nesses anos todos, quantos alunos ensinou?  

Centenas de alunos, talvez alguns milhares. 

 

Já lecionou fora do país?  

Não. 

 

E no nosso país em quantas escolas trabalhou?  

Em 6 escolas. 

 

Em qual gostou mais de trabalhar?  

Como é uma profissão de que sempre gostei, não tenho preferência em uma dessas escolas porque o 

mais importante são os alunos. 

 

Tem algum desporto favorito?  

Gosto de todos os desportos, mas prefiro o futebol do qual fui praticante e treinador. 

 

Quais os planos para depois da reforma?  

Continuar com alguma ocupação do tempo 

livre aproveitando para fazer o que não pude 

fazer até aqui, por exemplo: viajar com a fa-

mília. 

 

 

 

BEM HAJA! 

           A TURMA 6.º 9 CONHECE UM NOVO PROFESSOR  

          ENTREVISTA AO PROFESSOR JOÃO GIRÃO 
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GRU-

PO DISCIPLINAR DE INGLÊS 

 

 

 O Dia das Bruxas, Halloween, é um dia que todas as crianças gostam de celebrar. Na 

última semana de outubro e na primeira de novembro, também os alunos da escola sede pude-

ram comemorar esta época, dando largas à sua imaginação para decorar as salas de aula com 

os seus trabalhos. Cada turma escolheu um dos trabalhos para representar a respetiva turma 

na exposição promovida pelo Grupo Disciplinar de Inglês, que esteve patente no Polivalente. A 

turma 5.º 5 e a turma 6.º 4 foram as vencedoras, mas o mais relevante foi o empenho e a satisfa-

ção com que todos participaram. Happy Halloween!    
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Departamento de Expressões-Grupo de Educação Musical 28 

Compositor do mês de – novembro 

Consegues descobrir qual o nome do compositor  

ilustrado na imagem? 

Segue as pistas que a seguir te são dadas: 

1. É inglês; 

2. Viveu no sec. XX; 

3. Escreveu uma obra para apresentar individualmente os instrumentos da orquestra,  

partindo de uma melodia do compositor Purcell; 

4. Última pista: nasceu em … novembro. 

Apresenta:  MÚSICO DO MÊS - outubro 

                                                Charles Camille Saint-Saëns 

O Compositor francês, Camille 

Saint-Saëns nasceu em Paris, em 1835, e 

morreu em Argélia em 1921. Começou a 

aprender piano com dois anos e meio de 

idade. Foi-lhe reconhecida uma enorme 

precocidade, memorizando todas as sona-

tas para piano de Beethoven. Em 1948, 

entrou para o Conservatório de Paris, estu-

dando órgão com Benoist e composição 

com Halevy. 

Na sua juventude, era um radical 

que apaixonadamente defendia a música 

de Wagner e Schumann, sendo ao mesmo 

tempo muito influenciado por Haendel, 

Bach e Gluck. 

Em 1852, tornou-se amigo de Liszt, que viria a ter uma profunda influência na sua música. 

Até 1855, compôs as suas duas primeiras sinfonias e em 1861 foi nomeado professor de piano na Escola Nie-

dermeyer. Teve como alunos, Fauré entre outros. 

Foi membro fundador da Escola Nacional de Música, uma organização destinada a divulgar a música francesa. 

No ano de 1877 compôs "Sansão e Dalila", a sua mais famosa ópera. 

Nos últimos anos de vida viajou através da Europa, Rússia e Estados Unidos da América. A sua maior sinfonia 

"N.º 3 in C Minor" estreou em Londres no ano de 1886. 

Na sua música, Camille colocava elegância, estilo e, acima de tudo, muito talento, defendendo a não inclusão 

de uma elevada carga emocional na composição. Era o mestre da orquestração e, apesar do seu conservadorismo, 

introduziu inúmeras inovações, particularmente nos concertos para piano. 

Obras relevantes: 

              1872 - “Concerto para violoncelo n.º 1”; 

1877 - “Sansão e Dalila"; 

1886 - “O Carnaval dos Animais”; 

1886 - “Sinfonia n.º 3 - órgão”; 

1896 - “Concerto para piano n.º 5” 

Ilustração realizada por: 

Rita Gradim 6.º3, 

podes seguir o seu trabalho no 

Instagram:    rita_gr_s 

https://www.infopedia.pt/$paris?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$europa?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$estados-unidos-da-america?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$londres?intlink=true


PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - PES  29 

  Existem muitas formas de falar sobre alimentação: O que escolhemos para comer? Por que o 
escolhemos? Qual a quantidade de alimentos que necessitamos por dia? Quais os nutrientes 
indispensáveis à saúde física e mental de um ser humano? Será que, afinal, estamos a comer de 
forma saudável? Ou temos “mais olhos do que barriga”? No fim de contas, o planeta aguentará 
o ritmo colossal de produção alimentar?  Há tantas questões acerca da alimentação... 

  Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), o Pro-

jeto de Promoção de Educação para a Saúde (PES) desenvolveu um conjunto de atividades 

em articulação com o Centro de Saúde da Covilhã e com a Biblioteca Escolar: exposição de 

“Livros Apetitosos”, “Ementa com Livros”, projeção de vídeos nos audiovisuais da escola, almo-

ço saudável na cantina, laboratório da alimentação e em breve irá ser aplicado um questionário 

sobre o pequeno-almoço aos alunos do 4º, 5º e 6º anos. 

   LEMBRA-TE: uma alimentação saudável, variada e     

equilibrada traz benefícios para a saúde.     
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Queres tornar-te um deputado e defender as ideias da tua turma? 

Então, mãos à obra! Pesquisa! Informa-te e apresenta as tuas ideias! 

  

 

 

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jo-

vens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

Estes são alguns dos  principais objetivos do Programa: 

*Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; 

*Promover o debate democrático e o respeito pela diversidade de opiniões; 

*Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;  (…)  

A Escola Básica encontra-se no-

vamente inscrita neste Programa 

e estão envolvidas todas as tur-

mas de 6.º ano. 

Na semana de 2 a 8 de novembro recebemos a visita de um jorna-

lista  da Rádio Cova da Beira, Nuno Miguel, que, a convite da es-

cola, proporcionou a todas as turmas de 6.º ano (duas em cada 

sessão) um workshop subordinado ao tema “Fake News ou Notí-

cias Falsas?” 

Clica na imagem para acederes a mais informação sobre o projeto. 

 

A Coordenadora do Programa Parlamento dos Jovens 

                                                    Isabel Cristina Teófilo 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/isabelteofilo627_aeperodacovilha_pt/EY4AyR1jadtJhp4JFeetmdsBed8as55DJj7oRCn5cYSItg


 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 

 https://www.aeperocovilha.net/   

 Telefone: 275 320 060  ⚫ Tlm:927 994 755   

 Email: executivopero@gmail.com   

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com

