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Biblioteca Escolar 2 

 
Este mês tem trinta dias e é o nono do calendário gregoria-
no. Setembro vem do latim “Septem”, que significa sete. O 
nome tem origem na posição que ocupava no antigo calen-
dário romano. O sétimo mês do ano. 

O calendário foi alterado por Numa Pompílio e mais tarde por Júlio 
César.  Setembro (Clica aqui!) mudou de posição mas não de no-
me. 

https://ensina.rtp.pt/artigo/setembro-o-setimo-do-calendario-romano/ 

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

Novo Ano Letivo… Novas Leituras, Novos Desafios…  
BEM–VINDOS à Biblioteca! Cliquem na imagem!    

 

Uma Biblioteca onde há TANTOS LIVROS…  onde a realidade se mistura com a ficção, onde 
impera a fantasia e sobeja a imaginação.  
Venham descobrir as mil e uma histórias maravilhosas que a Biblioteca tem para lhes oferecer e  
conhecer as NOVIDADES! 

https://ensina.rtp.pt/artigo/setembro-o-setimo-do-calendario-romano/
https://tantoslivros.blogspot.com/
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/09/bem-vindos.html


Biblioteca Escolar 3 

“Este mês tem trinta e um dias e é o décimo do ca-
lendário gregoriano, mas nem sempre foi assim. 
Outubro vem do latim “Octo”, que significa oito. O 
nome tem origem na posição que ocupava no anti-
go calendário romano. O oitavo mês do ano. 

O calendário foi alterado por Numa Pompílio e mais tarde 
por Júlio César. Outubro (Clica aqui!) mudou de posição 
mas não de nome.” 

https://ensina.rtp.pt/artigo/outubro-o-primeiro-mes-do-outono/ 

     Um dos primeiros filósofos, Sócrates (Grécia ~ 469/70 a.c. - 399 a.c.), dizia que a pergunta 
significa a procura do saber. Perguntar é reconhecer que sabemos pouco. Só pergunta quem 
não sabe, mas quer saber. Quem está convencido que sabe, não pergunta. E este é o verda-
deiro ignorante! Quem pergunta, não se conforma! 
     Mais do que respostas, os alunos de hoje precisam, sobretudo, de perguntas! Melhor, preci-
sam SABER FAZER PERGUNTAS. As perguntas certas, as perguntas que importam! Saben-
do fazer as perguntas, os alunos chegam às respostas que precisam, às respostas 
“verdadeiras”, às respostas que interessam! Isso é aprender!  
     Na Biblioteca Escolar, como na escola, esse é um dos princípios que nos guia. Os projetos 
e atividades que desenvolvemos, o apoio que quotidianamente prestamos a todos os alunos 
que nos procuram, têm, entre outros, esse propósito. Trabalhamos para que os nossos alunos 
sejam capazes de distinguir aquilo que é verdadeiro do que é falso, de procurar a informação 
fidedigna, de criar com imaginação, de ler o mundo que os rodeia...passo a passo. 
      Em setembro, lançamos o projeto “Passo a Passo…Escrevemos para Saber” , aprovado 
pela RBE no âmbito de “Leituras…com a Biblioteca”, no qual se pretende, através da escrita, 
cruzar a criatividade com os conteúdos curriculares das diferentes disciplinas (Português, His-
tória e Geografia de Portugal Matemática, Ciências Naturais, Cidada-
nia e Desenvolvimento…).  
      Chegou outubro e celebrámos o Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares através da atividade “Passo a Passo…na Biblioteca”.   
Todos os alunos do 4º e 5ºanos puderam conhecer como funciona a 
Biblioteca. Contámos todos os segredos! Foi também o mês em que 
abraçámos o projeto “Miúdos a Votos” que cruza leitura e cidadania.  
       Além destes, a Biblioteca colabora com outros projetos que preen-
chem os dias da escola: Parlamento dos Jovens e Ler ALTAmente… 

       Online, continuamos presentes no blogue Tantos Livros! 

Agradecemos a todos os que connosco colaboram e que nos  desafiam a fazer mais e melhor! 

https://ensina.rtp.pt/artigo/outubro-o-primeiro-mes-do-outono/
https://visao.sapo.pt/visaojunior-miudos-a-votos/
https://jovens.parlamento.pt/
https://tantoslivros.blogspot.com/
https://tantoslivros.blogspot.com/


 Em setembro e outubro, aconteceu... 

JI/EB A Lã e a Neve 4 

Assinalámos a  
implantação da República: 

5 de outubro!  
Criámos as nossas  

próprias bandeiras! 

Celebrámos o  

 Dia Mundial da Música 

Começámos o 

ano letivo com  
O Monstro das 

Cores 



JI/EB A Lã e a Neve 5 

Fizemos gelatina 

de frutas! 



JI/EB da Boidobra 6 



JI/EB da Boidobra 7 

Dia da Música 

Em outubro, na EB da Boidobra, descobrimos e aprendemos  muitas coisas novas! Comemorámos algu-

mas datas especiais! 

Dia da Covilhã 

Workshop da Semana do Bebé  

Aulas ao ar livre 

Dia da Alimentação 

Que belo 

dia! 



EB do Jardim (Ferro) 8 



JI de Peraboa 9 



EB Maria Amália Vasconcelos (Peraboa) 10 

Museu do Queijo 



EB Maria Amália Vasconcelos (Peraboa) 11 



Um novo ano começou e este vai ser uma grande aventura! Foi com a canção “Sai Corona” que nos 
preparamos para enfrentar este desafio: “Aqui Corona não!”. Descobre-a, clicando na imagem! 

EB Pêro da Covilhã (4ºanos) 12 

No Dia Mundial da Alimentação o tema trabalhado foi o D E S P E R D Í C I O. Os professores mos-
traram uma apresentação de PowerPoint, com fotografias dos “pratos”, no final dos nossos almoços. 
Ficamos muito preocupados e prometemos reduzir o DESPERDÍCIO dos alimentos. Espreita! Clica aqui... 

Na primeira semana de outubro, fomos conhecer a Biblioteca da Escola Pêro da Covilhã e, “Passo a 
passo… na biblioteca”, descobrimos o seu funcionamento e dinâmica. 

No dia 21, tivemos uma surpresa 
e “Quem vem lá?" Era outro 
professor... A poesia, música, 
pintura e educação literária dis-
tribuíram-se pelas nossas salas 
e entusiasmaram os alunos e 
professores. Foi diferente e di-
vertido.  

O mês de outubro acabou 
com a Semana do Bebé, 
promovida pelo CHUCB, 
onde participaram alguns 
alunos do 4º ano. 
Apesar de ter sido online, foi 
bem divertido e até dança-
mos na sala. 
 

https://vimeo.com/479823548
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/10/dia-mundial-da-musica.html


JI/EB do Refúgio 13 

Iniciamos o ano letivo com uma reunião de pais, onde pedimos colaboração para a ilustração de um 
placar com a mensagem . 
 
      QUEM          

 

Também no JI  aprendemos  a proteger-nos e a 
proteger os nossos amigos  do coronavírus. 
                 
           BRINCANDO  A  APRENDER! 

Num espaço  assim com regras  de higiene e segurança ...FELIZES E SAUDÁVEIS 

Ouvimos e vimos  vídeos, canções sobre o  coronavírus. 
Participámos on-line  na Semana do Bebé  do CHUCB,  on-
de  também aprendemos muito sobre o vírus e como nos 
protegermos DE UMA FORMA DIVERTIDA! 



JI/EB do Refúgio 14 

No inicio de setembro, com o apoio da Associação de Pais da Escola foi possível preparar a Escola para 
receber  os alunos neste ano letivo. Criaram-se  circuitos de entrada, nos corredores e locais nos pátios 
para que os alunos em segurança possam brincar. Fizeram-se mudanças de salas, criou-se na BE/CRE 
um canto de informática e uma sala de confinamento. 

Fizemos reuniões de pais  na rua, divididos em  pequenos grupos, on-
de explicámos  o novo funcionamento da escola, com horários  de al-
moços diferentes por turmas, de forma a que os alunos almocem, em 
segurança, e possam brincar em espaços destinados a cada turma. 
Com o apoio da Associação de Pais, a Escola passou a ter vídeo por-
teiro com fecho automático do portão com uma colaboradora em per-
manência, ficando também o serviço de CAF da responsabilidade  da 
Associação com mais 4 colaboradoras. 

Este ano a turma RE3B, em Assembleia de Turma, 

decidiu pesquisar e aprofundar conhecimentos sobre o 

COVID-19. Este tema tem sido explorado nas diferen-

tes áreas disciplinares e passou a fazer parte do pro-

jeto DAC desta turma. Já foram feitos alguns cartazes 

sobre o tema e expostos na escola. 

A turma RE3B aprovei-

tou as folhas que estão 

a cair das árvores para 

dar asas à sua  

imaginação… 

A turma RE1 participou online na Semana 
do Bebé, promovido pelo CHCB. 

Comemorámos  o Dia da Alimentação, plantando alfa-
ces na nossa Horta. 



JI/EB do Rodrigo 15 

 



JI/EB do Rodrigo 16 

 O 5 de outubro e o Dia da Cidade 
visto pelos alunos do1º ano. 

Mas não podiam faltar as  

bruxinhas do Halloween! 

Para comemorar a chegada do Outono, os alunos da 
turma R2 ouviram a história A magia da estrela do outo-
no, de Heidi e Daniel Howarth, e foi com essa magia 
que coloriram, recortaram e colaram os elementos para 
elaborar este painel.  

TRABALHOS  E ATIVIDADES DE SETEMBRO E OUTUBRO 

Painel do outono da turma R3A. 

E como caminhar também faz bem à saúde, aí vão 
as turmas do 3º ano,  porque  em tempo de pande-
mia continuamos a praticar desporto em segurança. 

DIA da ALIMENTAÇÃO 
 

Porque comer bem dá saúde e 
faz crescer, a turma do 1º ano 
fez lindas cestinhas de frutas! 
 
 
 
 
 
 
 
De forma a promover o consumo de ali-
mentos saudáveis, no Dia Mundial da Ali-
mentação, os alunos da turma R2, ouviram 
e exploraram a história Sopa verde.  
Desenvolveram uma atividade lúdica e 
educativa que contribuiu para a promoção 
da saúde.  



JI/EB de Santo António 17 

NA NOSSA ALIMENTAÇÃO!  
 

Alguns dos momentos registados... 

HÁ  PEGADAS  
NO  ARCO-ÍRIS…  

E  A  RODA  DOS  

ALIMENTOS 

Em  setembro e outubro aconteceu… no Jardim de Infância de Santo António... 



JI/EB de Santo António 18 

Participação na 14ª Semana do Bebé, promovida pelo Cen-

tro  Hospitalar Universitário Cova da Beira, este ano em for-

mato digital. O mote para esta semana foi: “Resiliência: Os 

Super-Heróis do Mundo de Hoje “. Alguns dos momentos... 

Estudo do Meio ~ Sistema Solar ~ SA4 

          A árvore genealógica ~ SA3 

O Outono  - SA2 



JI/EB de São Silvestre 19 

A RECEÇÃO AOS ALUNOS, ESTE ANO, COMEÇOU MAIS CEDO!! 

O OUTONO CHEGOU ÀS NOSSAS SALAS! 

AO  
PRÉ-ESCOLAR... 

Depois da obra feita,  
todos cumprimos! 
 

Agradecemos publicamente à APEE da Escola Básica 
de São Silvestre o carinho e dedicação com que nos 
ajudaram a marcar a sinalética para tornar a nossa es-
cola um lugar mais seguro!                                                      
                       O nosso bem-haja!  



JI/EB de São Silvestre 20 

Celebramos o  
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO! 
Em cada sala, foi construído um car-
tão com elementos da “Roda dos Ali-

mentos” e fomos jogar ao  
Loto da Alimentação! 

AO 1º CICLO... 



Departamento de Línguas e de Estudos Sociais 21 

LER  ALTAMENTE 

 Não tenhas medo, Lobo Mau!, Clara Cunha e  Natalina Cóias 

   
     O Lobo Mau é uma personagem que aparece em inúmeras fábulas e habituámo-nos a vê-lo como 
um  animal muito mal intencionado, famoso pelo seu apetite e pelo seu talento 
em enganar as vítimas.  
     Desta vez, o grupo de Português decidiu “apresentar” aos alunos um lobo 
muito diferente. 
     Nesta obra (Não tenhas medo, Lobo Mau!),  o nosso amigo mostra-nos 
uma nova faceta.  Ele revela-se (Imaginem!), um MEDRICAS, que  tem um me-
do terrível de FANTASMAS! Para o ajudar a enfrentar esse medo, ele pede 
ajuda ao simpático e  amável Coelhinho Branco, que o tenta convencer de 
que os fantasmas não existem! 
     Para contar esta história da autora Clara Cunha, três professoras de Portu-
guês (Narrador: Ana Paula Silva; Lobo Mau: Isabel Teófilo e Coelhinho Branco: 
Maria Cardoso) da E.B. Pêro da Covilhã, fizeram a  sua gravação em vídeo, na 
Biblioteca da escola, tendo como pano de fundo um cenário ATERRADOR, bem ao 

estilo da noite mais assustadora do ano: HALLOWEEN! 
 
Se não viste/ouviste a história, clica na imagem…, mas prepara-te!!!!                     
 

           Boas leituras! 
 

 A professora: Isabel C. Teófilo 

https://tantoslivros.blogspot.com/


DLES - Pequenos GRANDES Escritores 22 

 
Em busca da amizade 

 
Certo dia de primavera... Numa floresta, vivia um Príncipe que sonhava ter um amigo. Procurava, 

procurava e procurava pela Terra... 

 – Bem, se não consigo encontrar um amigo aqui, vou tentar encontrar um no espaço! –  excla-

mou o Príncipe. 

 Logo ele foi para um lugar isolado do seu palácio e meteu mãos à 

obra. A ideia era construir uma nave espacial... trabalhou dia e noite 

para a construir e finalmente conseguiu.  

          Antes do Príncipe descolar, não se podia esquecer do seu mai-

or aliado para procurar uma amizade: o Senhor Chave. 

       Lá foram em busca da amizade perfeita por esse Universo fora, 

passaram por Marte, por Júpiter, por Mercúrio... mas não encontraram 

nada. Até que já longe do Sistema Solar viram uma porta de metal 

trancada, num planeta bem pequenino e uma princesa do outro lado 

da porta a gritar desalmadamente:  

          - SOCORRO, SOCORRO, AJUDEM-ME TIREM-ME DAQUI! 

         Felizmente, o Senhor Chave podia abrir qualquer fechadura e 

tiraram a princesa daquela prisão num instante. 

          Ela ia explicando o que lhe tinha acontecido: “Bem... eu estava no meu palácio e fui dar 

uma volta pelo campo de ervas altas... quando, de repente, um E.T. levou-me para o espaço e aprisio-

nou-me para me analisar”. 

           A amizade entre os dois cresceu muito rapidamente. 

           Cada um foi para o seu mundo e, nestes tempos modernos, podiam falar todos os dias pelas re-

des sociais! 

Trabalhos realizados (texto e ilustração)  por Rita Gradim Silva, 5º3, nº20 

Na “Fábrica de Histórias” (texto e ilustração), dinamizada pela Profª Lurdes Soares, a Rita 
Gradim ,o João Brás, do 5º3, e a Sofia Santos, do 5º2, escreveram belas histórias… 
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                                                                    O Príncipe e a Chave 
 

         Certo dia de primavera, numa densa floresta, havia um príncipe.   

         Mas esse príncipe estava triste porque não tinha o dom da amizade. Enquanto caminhava na flo-
resta, encontrou uma chave que lhe perguntou:  

      - O que fazes nesta floresta triste e sem animais?     

          E ele respondeu:   

      -  Estou sem a coisa mais importante da minha vida, a amizade.    

      -  Então eu posso ajudar-te – disse a chave. 

       Ele agradeceu e lá foram eles à procura da amizade. Mas o que eles desco-
nheciam, era que na floresta, havia um surto de uma doença, chamada peste bu-
bónica. Entretanto, encontraram o mocho Sabichão que gritava:  

       - Acudam-me, acudam- me. Houve um caso de peste bubónica na minha escola. 

       - O que é isso? – perguntou o príncipe.  

       - Não há tempo para explicar. Temos de ir já à loja de máscaras! – exclamou o mocho. 

       Mas já era tarde. O presidente da floresta, o S. Marcelo Urso Sousa, já tinha instalado a quarentena 
obrigatória. Então o príncipe lamentava: 

       -  Agora o caldo está entornado. Não encontrei a minha amizade.  

       Mas chave afirmou: 

       - Olha que não é bem assim, lembras-te de quando te vi pela primeira vez? Nesse momento tor-
naste-te meu amigo e a situação do mocho é idêntica.  

        - Tens razão – Respondeu o príncipe. 

        Às vezes, só temos de pensar no lado positivo … e a Amizade existe dentro de nós e não precisa-
mos de ir a uma floresta procurá-la... 

Trabalho realizado por João Brás, 5.º 3. 

 

Portugal localiza-se a  

Oeste da Península Ibérica. 

Relativamente ao clima este é  

Temperado marítimo a norte e a noroeste e tem 

Um clima temperado continental no interior. 

Geograficamente localizado a Sul, o 

Algarve tem um clima temperado mediterrâneo  

Lá temos temperaturas agradáveis e pouca chuva. 

Para descobrires a história mági-
ca da Sofia Santos (5º2), clica 
na imagem! 

Também no âmbito do projeto  da Biblioteca Escolar   
“Passo a Passo...Escrevemos para Saber”, no qual as turmas 
da Profª Lurdes Soares estão envolvidas, o João Brás do 5º3 
criou um acróstico sobre Portugal. 

https://read.bookcreator.com/uZYUnpGrBJZswq2HiHT0JkgSSU33/iR8CHopmQFCN8_gQWlP6SA


Departamento de Matemática e Ciências Naturais 24 

  No âmbito desta comemoração, os alunos do 6º4, 6º9 e 6º10, sob orienta-
ção da Profª. Elvira Rodrigues, na disciplina de Ciências Naturais, depois de 
uma pesquisa e reflexão sobre os benefícios de alguns alimentos, deram 
asas à sua imaginação, e mostraram como os alimentos saudáveis, além de 
serem importantes para o corpo, alimentam, também, a criatividade e a ima-
ginação… 
 
   Inspirados  pela beleza dos diferentes alimentos, os alunos criaram 
“pratos” artísticos que deram um livro digital.  
   Descobre-os, clicando na imagem seguinte. 

   Todos os anos, a Organização das Nações Unidas pa-
ra a Alimentação e a Agricultura (FAO) assinala, no dia 
16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, come-
moração criada em 1981 que tem como objetivo chamar 
a atenção para os problemas relacionados com a ali-
mentação e a nutrição. Esta data visa, assim, alertar pa-

ra a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo e para a 
importância da produção sustentável de alimentos.  

Sabias que... 

“Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos. As nossas Ações são o nosso Futuro.”  

Clica no link e descobre o vídeo da FAO obre este dia! 

https://youtu.be/-vZ7YtHecvE
https://read.bookcreator.com/mG9BUpU5hKOfcvX3CsuBt4LE6oa2/w9Mxw2jwRLmxWSpJCfg08A


Cidadania e Desenvolvimento 25 

WEBINAR SOBRE A IGUALDADE NA ESCOLA 

  No dia 26 de outubro, para assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, realizou-se um Webinar Interes-

colas, promovido pela Coolabora, denominado Igualdade na Escola. Neste Webinar, foram apresenta-

das as propostas dos alunos que integram o projeto Cidadania oriundos do Agrupamento de Escolas 

Pêro da Covilhã, da Escola Secundária Campos Melo e da Escola Secundária Quinta das Palmeiras . 

   Este projeto, que teve início no ano letivo anterior, tem como grande objetivo contribuir para a constru-

ção de perspetivas mais igualitárias, na tentativa de contrariar os estereótipos aprendidos em sociedade 

que vão limitando o leque de opções dos ra-

pazes e das raparigas e o campo de possibi-

lidades de realização das suas capacidades.  

   As ideias surgiram em contexto de sala de 

aula, nos trabalhos de grupo sobre 

“Igualdade de Género” nas aulas de Cidada-

nia e Desenvolvimento, no âmbito deste pro-

jeto. Algumas atividades foram dinamizadas 

por uma técnica da Coolabora e por alunas 

da UBI, em regime de voluntariado, que jun-

tamente com as professoras das turmas envolvidas, orientaram e ajudaram a organizar as ideias apre-

sentadas pelos alunos . 

    Das várias propostas dos nossos alunos foi feita uma seleção daquelas que pareceram mais viáveis e 

exequíveis para apresentar neste Webinar entre as quais se destacam as seguintes: 

    -Criar uma equipa de futebol com rapazes e raparigas para atenuar as diferenças entre géneros; 

    -Haver um dia em que as pessoas trocam de tarefas na escola. Por exemplo: quem trabalha nos pavi-

lhões vai trabalhar no refeitório e vice-versa; 

     -Convidar pessoas com profissões que são habitualmente exercidas por pessoas do sexo oposto pa-

ra virem à escola falar com os alunos, com o objetivo de abrir mentalidades e mostrar que a escolha de 

um curso ou profissão não tem que estar condicionada pelo género. 

Parabéns aos nossos alunos pela brilhante participação e apresentação das suas ideias! 

      Partilhamos convosco o vídeo deste evento! Clica no link! 

https://youtu.be/puKiEOrx56k 

 

 

https://youtu.be/puKiEOrx56k
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