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ESCOLA BÁSICA DO JARDIM—FERRO 

O Magusto 

 

     No dia 9 de Novembro a nossa escola, 

E.B Jardim – Ferro, realizou o tradicional  

magusto. 

     Foi uma tarde diferente, com muita 

animação e alegria. Pudemos brincar e 

conviver uns com os outros. 

     No magusto participaram os alunos, os 

professores, assistente operacional e al-

guns pais. 

     As castanhas foram assadas com ca-

ruma pelos professores e pais, no Largo 

do Cilindro, que fica junto à escola. 

     No final comemos as castanhas, bebe-

mos sumo e fizemos jogos. Enfarruscamo

-nos uns aos outros e até os professores 

mudaram de cor, ficando todos pretos. 

     E assim, comemorámos o Dia de São 

Martinho. 

Poema—outono 

 
 

Irás  

Pela rua. 

Verás  

As folhas cair. 

Se alguma te pousar no ombro, 

Hás-de  

Manda-la embora 

Porque  

Chegou a hora  

De dormir  
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DA BOIDOBRA 

...envolva-a numa história de superação e de forma lúdica, natural e harmoniosa, ela revelará 

a coragem que tem para enfrentar e ultrapassar aquilo que a atormenta!... 

 A FESTA  DE  S. MARTINHO... 

Quando a criança tem medo… 
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ESCOLA BÁSICA DA BOIDOBRA 

A Resistrela veio à escola A semana das DACs Fazer e comer pão 

Visita ao CIATB 

Fizemos crepes 

Magusto 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

               Doce com as avós   um  convívio cheio  de afeto, alegria, e sabedoria. 
                                                   Lindo encontro de gerações. 
 

  

Partilhámos 
com os 
amigos da 
Escola o 
nosso doce. 

Dramatização da história “Abóbora  gigante” ,fazer de uma folha uma bruxa ,cantar, festejar.. 

Dia Internacional Eco- Escolas - WORLD DAYS OF ACTION  
  

        
   No dia  7 de novembro, a nossa escola festejou 

                     o Dia Internacional Eco– Escolas. 
 
Hasteamos  a 10º bandeira que recebemos desde 2008.   
Cantámos o hino. Visualizámos um vídeo sobre as ativida-
des realizadas e pelas quais merecemos o prémio.  
 Participámos em diversos jogos de sensibilização, sobre , “aprender a separar para reci-
clar”.  

 
As ações, foram dinamizadas 
pela Valnor em colaboração 
com a Resiestrela.  
 
 
 

 
Cada aluno re-
cebeu ainda um 
prémio por ser  
um Eco -Aluno. 

      Vivências ao longo do mês 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGntSlgczXAhWIiRoKHToSDasQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fecoescolas.abae.pt%2Fplataforma%2Findex.php%3Fp%3Dwda&usg=AOvVaw2jaktrsUYsgEBZ8MuPyRDf
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

Magusto Escolar 

     No dia 9 de novembro realizámos o tradicional ma-
gusto onde não faltaram as castanhas, alegria e muito 
convívio. Agradecemos aos pais a contribuição que 
deram com as castanhas e à Associação de Pais que 
proporcionou que as castanhas fossem  assadas no 
tradicional carrinho, já que estava a chover tivemos 
que fazer o magusto no pátio coberto. 

           Projeto -“Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino  Básico” 

 A turma RE3 este ano continua a ter aulas de Iniciação à Progra-
mação às 6ª feiras. O focus na programação é relevante, mas mais 
importante é centrar o processo nas ideias, na criatividade, na co-
laboração e na resolução de problemas, assumindo uma perspeti-
va pedagógica motivadora.  

Este projeto está a ser interessante, porque além de  experimentarem estes no-
vos conteúdos,  os alunos também estão a  treinar  e aperfeiçoar em casa os conteúdos apreendi-
dos na sala com o  apoio dos encarregados educação fazendo deste projeto uma atividade tam-
bém em família.  

No início do ano tivemos a oferta de 6 computadores por um encarregado educação que vieram 
enriquecer a nossa sala, onde  toda a turma já pode ter as aulas ao mesmo tempo na sala de infor-
mática, contudo faltam-nos  3 monitores… Se algum pai tiver algum em casa que não precise, tra-

ga para a escola... 

 

 

                   “O Arquivo vai à Escola”  
     Para assinalar os 148 anos da Cidade da Covilhã, a 
Dra Sandra Ferreira, responsável pelo Arquivo Municipal  
da Covilhã  deslocou-se à nossa escola para falar sobre a 
elevação da Covilhã a Cidade.  
    Os alunos puderam manusear uma réplica da Carta Régia 
de D. Luís  que se encontra no Arquivo Municipal. 

                         
 
 
     No dia 5 de novembro a nossa Escola 
participou no exercício nacional que a Pro-
teção Civil promoveu, “ A Terra Treme”. 
     Foi um exercício interessante porque 
todos os alunos e professores cumpriram 
as regras a tomar em caso de sismo. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

COMPOTA DE PERA 

 
Confeção 

 

 
Registo 
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ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO 

             Semana DAC 
Projeto do 1º ano - Reciclar - “Dar vida ao lixo” 

 
Projeto  
do 2º ano  
- As Girafas -  

 
 

 
 
 

X Feira das Compotas 
 
Nos dias  6 e 7 de novem-

bro realizou-se a nossa X 

Feira das Compotas. Confe-

cionamos compotas de ma-

çã, pera, abóbora e marme-

lo, frutos de outono. Esta-

vam uma delícia pois nem 

uma sobrou! 

“O Arquivo vai à Escola” - “Workshop/Oficina de 

Iluminura”, nesta oficina os alunos do 1º e 2º ano 

aprenderam como se copiavam e iluminavam os 

pergaminhos.  

 

 

 

 

 

     Realizámos no dia 12 de novembro o tradicional 

Magusto, para assinalar o dia de São Martinho. Co-

memos castanhas assadas, bebemos groselha, 

brincámos e cantámos canções relacionadas com 

esta atividade. 

No dia 5 de novembro pelas 11:05 horas, partici-

pámos no exercício de sensibilização para o Ris-

co Sísmico - a Terra Treme, exercitámos os “3 

gestos que salvam”BAIXAR, PROTEGER e 

AGUARDAR .  

 

 

 

 

 

Expressões Artisticas e Educação Literária: tra-

balhos realizados pelos alunos do 4º ano. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

“Tempo de outono”… “ Tempo de compotas” 

Educação para a Arte -  Fomos ao Teatro das Beira  assistir a uma peça de teatro:  
                                                 “ A Casa dos Ventos” 

     Em articulação com o 1º ciclo comemorámos o nosso “Magusto” com alegria e animação.  Agra-
decemos aos pais pelo contributo das castanhas, à Associação de Pais que as levaram para a padaria 
da Ramalha, a qual que se disponibilizou para as assar. 

“A Terra Treme” … em caso 
de sismo, três gestos essenciais 
podem salvar vidas … Baixar, 
Proteger e Aguardar,  

 
     A Associação de Pais fez um pedi-
do de toalhitas à “Kandoo”. A empre-
sa   teve a gentileza das oferecer e 
as crianças elaboraram um cartaz 
como forma de agradecimento.    
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ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

   FESTEJAMOS O HALLOWEEN COM MÚSICA 

   FIZEMOS O MAGUSTO 

   E OS ALUNOS DO 1º ANO, FIZERAM MARMELADA EM CONTINUAÇÃO DO PROJETO DO OUTONO. 

     As castanhas estavam muito boas. Tivemos a colaboração da Associação de Pais e da 

Padaria da Ramalha que nos assou as castanhas. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

A Terra Treme 
     No dia 5 de novembro, às 11h 05m, participámos no exercício público “A Terra Treme”. Tivemos a 

oportunidade de falar sobre este exercício, no dia 2, com o técnico da Proteção Civil, Sr. André Morais 

que nos transmitiu as regras básicas de segurança e a  prática dos três gestos de proteção, em caso de 

sismo.  

Vespas                                       
     O Sr. André Morais ensinou-

nos a distinguir as vespas asiáti-

cas das vespas europeias. Tive-

mos a oportunidade de observar 

exemplares reais destes insetos 

e fizemos muitas perguntas sobre 

o assunto. 
 

Magust 
     O magusto fez-se no largo do 

Grupo Desportivo da Mata, mas de-

vido ao mau tempo, também foram 

assadas castanhas nos assadores. 

Participámos em  jogos tradicionais, 

no salão do Grupo Desportivo da 

Mata e fez-se um lanche convívio 

partilhado com as famílias 

     Por fim, foi apresentada a ban-

deira Eco-Escolas 2017/2018, e al-

guns alunos explicaram o motivo da 

atribuição da mesma. Foram feitos 

os agradecimentos a toda a comuni-

dade educativa pelo envolvimento e 

empenhamento nesta causa tão no-

bre – preservação da Mãe Natureza.  
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Teatro 
     Fomos ao Teatro das Beiras e assistimos às peças“ O primeiro Concerto”, “O Autómato” e a 

“Casa dos Ventos” integradas no Festival de Teatro da Covilhã. Estas proporcionaram agradáveis 

momentos culturais. 

 Laboratório de Artes Performativas para Seniores 
Os jogos propostos pelas professoras; Sílvia e Joana, que realizámos no espaço cénico do J.I., esta-

vam ligados à História da Covilhã (neve, tecelagem, campo,…).  

Vivemos momentos de enorme alegria e surpresa. Bem hajam pelo desafio. 

Este encontro desenvolveu um agradável momento cultural na sala de atividades do J.I. onde predo-

minou a surpresa e a alegria. 

 

Dia Nacional do Pijama 

20 de novembro 
 
“Todas as crianças merecem uma 
família”. 
 
     Comemorámos este dia educati-
vo e solidário com danças, jogos, 
história “A Pedra Falante” da Mun-
dos de Vida,… 
     Construímos apanha sonhos e a 
teia dos desejos com a colabora-
ção da Família. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO RODRIGO 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: ASSEMBLEIA DE TURMA/ESCOLA 

   
     A vida em grupo implica confronto de opiniões que implica a necessidade de debate e de ne-
gociação, de modo a encontrar uma resolução mutuamente aceite pelos intervenientes. Deste 
modo, permite-lhes tomar iniciativas e assumir responsabilidades, exprimir as suas opiniões e 
confrontá-las com as dos outros, numa primeira tomada de consciência de perspetivas e valores 
diferentes, que facilitam a compreensão do ponto de vista do outro e promovem atitudes de tole-
rância, compreensão e respeito pela diferença 
     É neste contexto que ao promovermos a realização de assembleias de turma / escola se de-
senvolve a educação para a cidadania, enquanto formação de pessoas responsáveis, autóno-
mas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres com espírito democrático, 
pluralista, crítico e criativo. 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

Em novembro andámos às voltas das sementes... 

     No dia 9 à tarde, e com a ajuda e dinamismo da Associação de Pais fizemos o nosso ma-
gusto entre os pingos da chuva. 

     Na semana de 12 a 16 , comemorá-

mos o Dia Mundial da Bolota que se assi-

nala a 10 de novembro. Este ano, com o 

nosso projeto Rodrigo– Escola Guardiã, 

há muitas coisas para aprender mas já 

sabemos que os Mini– Guardiões devem 

proteger a Serra da Estrela.  

     Fizemos alguns trabalhos com bolotas 

que ficaram muito bonitos! 

… e comemos umas quantas, sempre com 
muita brincadeira. 

     Na semana de 19 a 23 estivemos a prepa-

rar-nos para as saídas à Mata Nacional e a 

fazer o presépio para a Exposição da C.M.C. 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ—4º ANOS 

     Festejámos o Dia das Bruxas com 
muita alegria e imaginação. 

 O Halloween 
 Mês Internacional das Bibliotecas  

     No âmbito do Mês das Bibliotecas Escolares e da for-
mação de utilizadores, a Profª Bibliotecária Goretti Frago-
so dinamizou na Biblioteca da Escola Sede a atividade 
“Passo a Passo na Biblioteca”-”Keep Calm...Vem à Biblio-
teca e Aprende Coisas”. 

     Para assinalar a data realizou-
se uma ação de sensibilização 
com a Enfermeira Mara do Centro 
de Saúde da Covilhã.  

 JÚNIOR SEGURO  

Os alunos do 4º ano participaram 
nas atividades promovidas pela 
ANSR (Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária), resultando 
numa aprendizagem sequencial e 
progressiva de comportamentos 
seguros a adotar enquanto peões, 

Dia Mundial da Diabetes  

 E. . .A TERRA TREMEU!!!  

      No dia 5 participámos na iniciativa nacional da Proteção 
Civil “A Terra Treme”. Foi realizado um simulacro para recordar 
o que se deve fazer se ocorrer este fenómeno natural: BAI-
XAR, PROTEGER E AGUARDAR. 

Corta-Mato 

     O Corta-Mato foi realizado pelos Pro-
fessores de Educação Física da Escola, 
com a participação dos alunos.  
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Aconteceu no Jardim de Infância de  Peraboa… 

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE PERABOA 
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ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA 

EB 1 Mª Amália Vasconcelos... 
...ainda no mês de outubro, o espírito do Halloween veio “ensombrar”  a nossa sala que ficou 
assim neste estado... 

...e com a ajuda da 
Prof. Rosa, ainda mais 
“horrenda” ela ficou! 

     Como  o Halloween e o “tremor de terra” não nos assustou, um belo Magusto no 
dia 9 realizamos em conjunto com o JI. Apenas tivemos um ligeiro contratempo, as 
nossas castanhas tinham alguns “bichos”, mas o calor fez com eles saíssem...e que 
bons que eles eram... 

     Depois no dia  5 de novembro, “a 
terra tremeu”, mas como estávamos 
alerta, nada de grave se passou. 



“Thanksgiving Day” (Dia de Ação de Graças) é um feriado celebrado nos   Estados 

Unidos e no Canadá. Tem lugar na 4ª quinta-feira de novembro e representa um dia de 

gratidão, geralmente a Deus, pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Neste 

dia, as pessoas dão graças com festas e orações. 

 “Thanksgiving Day”  é geralmente um dia em que as pessoas dedicam o seu tempo  

para estar com a família , fazendo grandes reuniões e jantares familiares. 

     THANKSGIVING LUNCH 

- Pumpkin soup 
- Roast turkey with rice and vegetables 
            (carrots, peãs and corn) 
- water 
- bread 
- pumpkun pie 

    No dia 22 de novembro,  

também se celebrou o 

“Thanksgiving Day” com um  

almoço especial na nossa esco-

la. Alunos e professores  almo-

çaram juntos e conviveram tal 

como dita a tradição do dia.  
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS—2º CICLO 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS—2º CICLO 

 
     No dia 6 de outubro, no âmbito da disciplina 

de Português, as turmas 2, 4, 5 e 6 do 5º ano 

deslocaram-se ao Teatro das Beiras para as-

sistir à peça “Um mundo mágico”, que tem por 

base a obra de Alves Redol, “A vida mágica da 

Sementinha”, integrada no Plano Nacional de 

Leitura. 

     A história enaltece a vida. Relata as aven-

turas e desventuras da pequena sementinha 

até se transformar em planta e, novamente, 

em grão. As peripécias começam quando o 

agricultor a vai buscar à arca onde estava com 

outras sementes... 

Uma  aula diferente 

    “Um mundo mágico…” é um contributo artístico  que estimula a sensibilidade dos jovens 
espetadores para um dos mais importante dilemas da sociedade contemporânea: a defesa 
do planeta.” 

(in brochura da peça) 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 COMEMORAÇÃO 

DIA MUNDIAL DA DIABETES 

  O Dia Mundial da Diabetes, dia 14 de novembro, foi come-

morado nesta comunidade prisional em parceria com a Mutua-

lista Covilhanense, com a realização de uma sessão de infor-

mação e promoção da saúde “ Vamos falar da Diabetes” e 

um Rastreio à Glicémia. 

 Catarina Canário, Farmacêutica da Mutualista Covilhanense 

informou os reclusos sobre as causas da doença, os tipos de 

diabetes, os valores de referência, os sintomas, complicações, 

tratamento, alimentação, importância do exercício físico, efeitos 

adversos e medição da glicémia. 

  No final da sessão, as alunas do Curso de Medicina da Uni-

versidade da Beira Interior, Maria Fael e Diana Alexandra, reali-

zaram um rastreio à glicémia à população prisional e aos funci-

onários desta instituição. Os resultados apurados no rastreio 

foram encaminhados para os Serviços Clínicos do Estabeleci-

mento Prisional.  

 B AÚ DE  LI VROS I TINER ANTES  

   Com o objetivo de promover a leitura 
nesta comunidade, a Biblioteca Municipal 
da Covilhã, tem colaborado com o Esta-
belecimento Prisional, com a cedência 
mensal, do Baú de Livros Itinerantes. 

  Todos os meses, 
o bibliotecário e a 
Coordenadora Pe-
dagógica  registam 
os livros, autores 
ou temas de inte-
resse dos reclusos 
e fazem a respetiva 

requisição na Biblioteca. 
  Esta iniciativa tem contribuído para au-
mentar o número de leitores nesta institui-
ção. 
  Histórias de vida, 
religião, roman-
ces, banda dese-
nhada, arte, erotis-
mo, são as temáti-
cas de interesse 
desta população, 
nos últimos me-
ses. 

PROJEÇ ÃO DO FILME  “C AR TAS  DE  GUERRA”  

     No dia 27 de novembro proje-
tou-se na sala de convívio dos 
reclusos o filme “Cartas de 
Guerra” 
 A longa-metragem baseia-se no 
livro "D`este viver aqui neste pa-
pel descripto - Cartas de Guer-
ra" , editado em 2005 pelas fi-
lhas do escritor Maria José e Jo-
ana Lobo Antunes, com as cartas 
que António Lobo Antunes escre-
veu à primeira mulher, Maria Jo-
sé, no tempo em que foi destaca-

do pelo exército, como médico, durante a guerra colo-

nial em Angola, de 1971 a 1973. 
 O filme e o livro de António Lobo Antunes “ Car-
tas de Guerra” são tema de reflexão sobre a impor-
tância da comunicação escrita em momentos de isola-
mento, solidão e exteriorização de sentimentos e ser-
virão de motivação, para o Concurso de Escrita Criati-
va Inter-prisões 2018 intitulado “Na volta do cor-
reio, a tua carta”, promovido pela Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais e a Direção Geral do 



tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
Tlm—927994755 
email 

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net e http://tantoslivros.blogspot.com   
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

O que é e como surgiu o Prémio Nobel?

A história do prémio tem início com a morte do 

químico industrial sueco Alfred Nobel, em 1896

Todos os anos, pessoas que se destacaram em

importantes áreas são premiadas por um dos

mais prestigiados prémios internacionais do

mundo: o Prémio Nobel.
Desde 1901, o Prémio Nobel é concedido para

destaques em Física, Química, Fisiologia ou

Medicina, Literatura e Paz.

Cada vencedor é premiado com uma medalha

de ouro, um diploma com a citação da

condecoração e um montante em dinheiro.

Os Dois Vencedores do Prémio 

Nobel Portugueses

Prof. Egas Moniz
José Saramago

Há uma verdade inegável, existiram mais dois vencedores do Prémio Nobel que

nasceram em território português – Timor Leste.Carlos Filipe Ximenes Belo nascido a 3 de Fevereiro de 1948 e José Manuel

Ramos-Horta nascido em 1949, ambos em Timor Leste.A sua independência em 28 de Novembro de 1975 foi seguida da invasão por

parte da Indonésia até ao fim da ocupação em 20 de Maio de 2002.
A verdade é que em 1996, o Comité elegeu Ximenes Belo e Ramos-Horta o

100° e o 101° vencedores do mesmo Prémio Nobel ficando ambos na lista com a

nacionalidade Leste-Timorense, apesar de ocupado pela Indonésia.

Outras curiosidades

     Ao longo do mês de novembro, as Professoras Bibliotecárias levaram a efeito algumas atividades de 
apoio ao currículo no âmbito da Literacia da Informação e dos Media . Lembrámos, também, o escritor Jo-
sé Saramago, o único português a receber o Prémio Nobel da Literatura, em 1998. A propósito, contámos 
a história do Prémio Nobel e destacamos alguns dos laureados.  
 Ainda em novembro, em articulação com a Biblioteca Escolar, o 6º10 inscreveu-se no concurso 
“Miúdos a Votos”, e já sugeriram os livros pelos quais gostariam de fazer campanha... 

6º10 

http://www.aeperocovilha.com/
http://tantoslivros.blogspot.pt/

