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OUTUBRO 
     

    Outubro vem de October (oitavo)  
   Octo - oitavo mês do calendário “Gregoriano”. 
    É um mês muito cantado pelos poetas românticos, pela 
sua melancolia doce. A temperatura é macia, as folhas caem 
das árvores e começam as primeiras chuvas. 
    O ciclo da vida continua no ritmo que as estações lhe  
imprimem. 

 

 
     Outubro quente traz o diabo no ventre. 
 

 
  Logo que outubro venha, procura lenha. 

 
 
 
 Outubro meio chuvoso torna o lavrador venturoso. 
 

    
                     Em outubro , pega tudo. 
 
A árvore plantada no outono tem um ano de abono. 

 
  
 

             Se outubro for erveiro, guarda para março o palheiro. 
 
  
            
 
 
Se em outubro te sentires gelado, lembra-te do gado. 
 

      
 
        Em outubro, o lume já é amigo. 
 

 
 
     Em outubro semeia e cria, terás alegria. 
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Aprender a Brincar - Brincar a Aprender 

Movimento e exercícios de coordenação motora. 
Meditação 

Alimentação Saudável -  Dia  Mundial da Alimentação. 

Outono chegou! Folhas aos montes—Cores / Formas / Tamanhos  
As Emoções -  Expressão de Sentimentos 



ESCOLA BÁSICA Mª. AMÁLIA VASCONCELOS— PERABOA Nº 69 

Página 3 

Neste novo ano letivo já realizamos diversas actividades bem giras, fomos ao Hospital Pêro da 
Covilhã no âmbito da Semana do Bebé e divertimo-nos a valer. 

Como não podia deixar de ser, no 
Dia da Alimentação relembramos 
as regras de uma alimentação 
saudável... 

...o Professor Hélder deu uma ajuda com 
bonitas músicas e coreografias engraça-
das, bem do nosso agrado ! 
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DIA  MUNDIAL DA MÚSICA 

     Ouvimos dois instrumentos musicais completamente diferentes – o acordeão, tocado 
por um popular e a flauta transversal que o Zé Miguel, ex. aluno desta escola nos tocou 
com toda a mestria.  

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

Os Pais vieram ajudar. 

A Nutricionista explicou o que é uma alimentação saudável. 
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O Banho dos Bébes 
A Brincar a Brincar muito vou Aprender 

Dia da Alimentação 
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Em outubro aconteceu 

     No dia do Animal e do Médico Veterinário, visitamos 

a Clínica Veterinária da Covilhã, onde pudemos ser Ve-

terinários por um dia. 

Dia da Alimentação 

Trabalhos de outono 

Semana do Bebé 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DO REFÚGIO 

     A Educação Pré-escolar é a primeira etapa da Educação Básica no processo de Edu-
cação ao longo da vida, sendo complementar da Ação Educativa da Família, com a qual 
deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equi-
librado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autóno-
mo, livre e solidário. 

     O placar ficou assim 
Obrigado pela colaboração 

Na primeira reunião de pais fez - se  a motivação para a decoração 
de um placar “ correio para os pais “através de um poema. 

Festejámos o dia da Alimentação 
 
 
 
 
 
 
        

 
E o dia da cidade 

     Como Eco Escolas fomos premiados, pelo décimo 
primeiro ano com uma  bandeira verde.  
     Com os nossos amigos da Escola vimos hastear a ban-
deira  e cantámos o Hino. 
 

Ensinarás a voar, mas 
não voarão o teu voo. 

 
Ensinarás a sonhar, mas 
não sonharão o teu sonho. 

 
Ensinarás a viver, mas 
não viverão a tua vida. 

 
Porém…em cada voo, em 
cada vida ,em cada sonho 

permanecerá sempre a 
marca  

do caminho ensinado”. 
 

       Madre Teresa de Calcutá 
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ESCOLA BÁSICA DO REFÚGIO 

  INÍCIO DAS AULAS 
     O nosso primeiro dia de aulas foi muito divertido e acolhedor.  Fizemos várias atividades no pátio da 

escola, conhecemos novos colegas e adorámos saltar no insuflável. No final ainda tivemos direito a um 

lanche convívio com os nossos  pais e mães, oferecido pela Associação de Pais. 

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

     No dia 1 de outubro celebrámos o Dia Mundial da Música, utilizamos  alguns instrumentos feitos por 
nós e usamos  folhas de papel  para marcar o ritmo das canções que cantámos. Gostamos imenso de 
cantar e dançar a canção “We will rock you” dos Queen.  

DIA DA CIDADE 

     Visto que o dia 20 de 

outubro é feriado, pres-

támos a nossa homena-

gem à cidade da Covi-

lhã . Cantámos “Covilhã, 

Cidade Neve”.  Falámos  

sobre a nossa linda cida-

de, pintámos a bandeira 

e o brasão. 

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
 
     No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outu-
bro, fizemos, na nossa escola, uma salada com 
tomate  da nossa horta biológica. 
     Estava muito saborosa! 
     Durante  esta semana também  elaboramos 
vários trabalhos alusivos ao tema. 

ECO-ESCOLA 
Dia das  

Bandeiras  
Verdes 

     No dia 18 de Ou-
tubro fomos receber 
a nossa 11ª bandeira 
verde no Pavilhão 
Multiusos de  Guima-
rães. Esta iniciativa 
teve como objetivo 
reconhecer o traba-
lho realizado pela 
nossa escola ao nível 
da educação ambien-
tal. 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTO ANTÓNIO 

Ao Mundo encantado das cores do Arco-íris! 
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     No âmbito da Praxe Solidária, os “caloiros “ 
do curso de Ciências do Desporto, da UBI, pinta-
ram o muro do pátio da nossa escola. 

Semana da Alimentação 

     No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimenta-

ção, realizou-se na nossa escola uma palestra sobre 

“Alimentação Saudável” dinamizada pela nutricionis-

ta e pela farmacêutica da Farmácia Holon 

     Testamos os nossos sentidos, paladar, olfato e 

tato no jogo “Às cegas”. 

Outono... 

     No âmbito da Educação para a Cidadania, no 

domínio do Desenvolvimento Sustentável, a tur-

ma do 4º ano foi envolvida na leitura e explora-

ção oral do livro “O dia em que o mar desapare-

ceu” de José Fanha.  

     Confecionamos compotas com os frutos 
do outono: pera, abóbora, maçã e marmelo. 

XII Feira das compotas. 

DELICIOSAS!! 
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JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SÃO SILVESTRE 

Inicio do ano letivo e receção aos novos alunos 

     No dia 16 de outubro comemorámos o “DIA  DA ALIMENTA-

ÇÃO”. Assinalámos esta data com a confeção de compotas. 
Durante esta semana também fizemos papas de carolo e 
pipocas. 



Nº 69 

          Página 12 

ESCOLA BÁSICA DE SÃO SILVESTRE 

     O ANO COMEÇOU COM UMA RECEÇÃO MUITO ESPECIAL AOS ALUNOS! DEMOS AS BOAS VINDAS A MAIS UM ANO ESCOLAR 

COM UM LANCHE PARTILHADO! ADOÇAMOS BOCAS E AQUECEMOS CORAÇÕES... 

MAÇÃS, ABÓBORAS E MARMELOS 

COM CARINHO OS TRATAMOS 

DE AÇUCAR A CARAMELO 

MUITAS COMPOTAS FIZEMOS! 

Fomos ao espaço “TECER” aprender a tecer com 

mini teares. Fizemos uns lindos tapetes! 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Início do ano letivo 

Boas vindas aos alunos com a história “O Sapo Apaixonado” de Max Velthuijs.  

Eco-Escolas faz pelo clima 

     No dia 27 de setembro, deslocámo-nos ao Parque Botâni-

co de Montanha onde adotámos cinco árvores: um pinheiro, 

um carvalho, um medronheiro, uma aveleira e um azereiro.      

Comprometemo-nos a cuidar delas e a preservar os insetos e 

aves que nelas habitam.  

        Heróis da Fruta 
 

     Iniciámos as atividades deste projeto com a 

participação de todos, trazendo para a escola 

uma peça de fruta. 

     Fizemos este lindo cesto com frutos de outo-

no. 
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ESCOLA BÁSICA E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE A LÃ E A NEVE   

Galardão Bandeira Verde Eco-Escolas 

     No dia 18 de outubro, recebemos o galardão Bandeira Verde Eco-Escolas 2018/19, na cidade de Gui-

marães, onde estiveram presentes mais de 5000 crianças e jovens de todo o país. 

     Dia Mundial da Alimentação 

     Dia muito saudável com a história “A aranha e eu” de Fran Alonso. Confeção de batidos de frutos fres-

cos e leite. 

    Ciência na Escola  

Fundação Ilídio Pinho 

     Os projetos “Bungalows de inse-

tos viajam pelo nosso país” e“ Kit 

cogumelos felizardos”, desenvolvi-

dos pelo Jardim de Infância fazem 

parte dos 100 projetos que irão par-

ticipar na Mostra nacional da 16ª 

edição, 2018/2019. Esperamos que 

tragam um prémio para a nossa es-

cola.  

Bullying 

     Os agentes da Es-

cola Segura estivera 

na Escola para falarem 

sobre “bullying”. 
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À DESCOBERTA ... 

 … do espaço e dos materiais; 

 ...e dos afetos 
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ESCOLA  BÁSICA DO RODRIGO 

     No âmbito do nosso Projeto, Rodrigo – Escola Guardiã, fomos visitar, na semana do dia 

Mundial do Animal, 4 de outubro, a Exposição "Coexistir com os Grandes Carnívoros—o De-

safio e a Oportunidade” na Escola Secundária Quinta das Palmeiras.  Além de aprendermos 

muitas informações, sobre alguns dos grandes carnívoros, fizemos um jogo de caça ao tesouro 

que foi muito animado! 

     No dia 7 de outubro, Dia Mundial do Habitat, foi à nossa Escola a Dra. Marta Alçada, da RESIES-

TRELA, para nos ensinar a reciclar. No final das sessões ficámos muito preocupados por haver tanto 

lixo na Terra. Precisamos de ajudar o planeta! Vamos reciclar em casa e na escola porque somos 

verdadeiros Guardiões! 

     Para comemorar o Dia Mundial da 

Alimentação, cada turma escreveu uma 

frase, para colar nas paredes do refeitó-

rio, sobre algumas regras importantes na 

hora da refeição. O refeitório vai ficar 

muito  colorido! 

     Este ano, os intervalos têm sido muito di-

vertidos, com jogos orientados pelas Assis-

tentes Operacionais! Queremos jogos todo o 

ano! 
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ESCOLA BÁSICA PÊRO DA COVILHÃ—4º ANOS 

SEMANA DO BEBÉ  
     Integrado na semana do bebé do CHCB as 4 turmas do 4º ano Pêros  participaram  no dia 17 de OU-
TUBRO – Workshops vários no CONTINENTE da Covilhã (Serra Shopping), sobre “A Importância do 
Brincar e da Atividade Física” e um “Masterchef de Ciência Gastronómica” . Foi uma manhã muita diverti-
da, onde aprendemos muitas coisas. 

       Projeto UBBU—Academia de Código Júnior 
 
     No dia 24 de setembro um responsável pelo projeto 
UBBU veio à Escola Pêro da Covilhã entregar ao profes-
sor Paulo Xavier o prémio  professor UBBU do Ano  as-
sim como aos alunos da turma Pêro 4. 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 
 
     No dia 16 de outubro 
comemorámos o dia da 
Alimentação. Fizemos 
uma rica sala de frutas. 

EXPOSIÇÃO 

FOTOS COVILHÃ ANTIGA 
     No dia 18 outubro inaugu-
rámos uma exposição no poli-
valente sobre a cidade da 
Covilhã antigamente no âmbi-
to dos 149 anos do seu ani-
versário da cidade. 

PROJETO UBBU 
     No dia 9 de outubro os alunos da turma 
Pêro 4 apresentaram a todos os alunos do 4º 
ano os vários projetos que já fizeram no âm-
bito da Academia de Código Júnior  em que 
estão envolvidos.  

EXPOSIÇÃO  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
    As 4 turmas Pêros visitaram uma Exposição 
sobre os irmãos Faleiros na Biblioteca Municipal 
e assistiram a um momento de leitura  sobre o 
livro  “O rapaz de bronze”,  de Sofia Melo Brey-
ner. 

VISITA BIBLIOTECA ESCOLA SEDE 
     No âmbito da formação de utilizadores no mês 
internacional das Bibliotecas Escolares, todas as 
turmas Pêro visitaram a Biblioteca da Escola sede 
onde as Bibliotecárias nos explicaram o funciona-
mento da nossa Biblioteca. 
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 

  O Dia Mundial da Música 
comemorou-se nesta institui-
ção, com a realização de um 
concerto, interpretado pelo 
Quarteto de Saxofones e pelo 
Quarteto de trompetes da 
EPABI. 
  Nesta atividade cultural fo-
ram também entregues os 
certificados escolares aos alu-
nos, que concluíram com 
aproveitamento, o ano letivo 
2018/2019. 
  O Grupo Musical do EP “La 
Famille”, encerrou a manhã 
cultural com a interpretação 
de música RAP. 

A Coordenadora Pedagógica  
Noélia Ramos 

 TORNEIO DE FUTS AL DE  VER ÃO  

  O Estabelecimento Prisional da Covilhã realizou, entre os dias 19 agosto e 6 
de setembro, um Torneio de Futsal Interno, com a participação de 33 jogado-
res e 5 equipas: Os Matadores, Os Pulgas, Os Serranos, Os Galáticos  e Os 
Matrecos.  
  Após 13 jogos decorridos, disputou-se a final do Torneio de Futsal, entre as 
equipas “Os Serranos” e “Os Pulgas” sagrando-se vencedora a equipa “Os 
Pulgas”. 

 AÇ ÃO  DE SENS IB ILIZAÇ ÃO — ATO E LE ITOR AL  

  O ano letivo 2019/2020 iniciou-se 
nesta instituição no dia 13 de se-
tembro, após uma campanha de 
sensibilização no seio da popula-
ção prisional, para a frequência 
dos Cursos e Clube a funcionarem 
neste Estabelecimento Prisional.  
  No dia do inicio das atividades 
escolares, foram apresentados 
aos alunos os professores de cada 
Curso. 
   Neste ano escolar estão a funci-
onar na sede do E.P. 4 Cursos: 
E.F.A. B1, E.F.A. B2, E.F.A. B3 e 
E.F.A. Secundário e um Curso 
de Competências Básicas, na 
Quinta de S. Miguel.  
  Estes Cursos da responsabilida-
de do Ministério da Educação, são 
assegurados pelas 2 Escolas As-
sociadas, Agrupamento de Esco-
las Pêro da Covilhã e Escola Se-
cundária Campos Melo.  
  Paralelamente a esta oferta for-
mativa, funciona também neste 
ano letivo um Clube de Artes da 
responsabilidade de um professor 
da Escola Secundária Campos 
Melo.  

  No dia 30 de agosto realizou-se nesta comunidade prisional, uma 
Sessão de Sensibilização para o cumprimento do dever de voto nas 
Eleições Legislativas de 2019. 
  O professor Miguel Cardoso falou aos reclusos sobre a importân-
cia do cumprimento de voto, como estratégia de cidadania e liber-
dade num pais de democracia. 

 ANO LE TIVO 2 019/2 020 

No dia 26 de setembro decorreu, 
no Estabelecimento Prisional da 
Covilhã, em parceria com a Mutua-
lista Covilhanense, uma palestra 
alusiva ao Dia Nacional do Farma-
cêutico, denominada “ O Papel 
do Farmacêutico na sociedade 
atual”  com a presença da Diretora 
Técnica de Farmácia, Rita Oliveira, 
da Farmacêutica, Carolina Gonçal-
ves  e de um grupo de alunos do 
Curso de Ciências Farmacêuticas, 
da Universidade da Beira Interior. 

 DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

 DIA NAC IONAL 

FARM ACÊUTICO 
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tel - 275 320 060 
fax - 275 320 061 
email  
 executivopero@gmail.com  

Outras notícias em http://www.aeperocovilha.net 
 

                          e http://tantoslivros.blogspot.com   
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ESCOLA SAUDÁVEL 

 
     O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã foi, no dia 27 de setembro último, 
um dos premiados com a distinção - Selo Escola Saudável - no âmbito do Progra-
ma de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES), criada pela Direção 
Geral da Educação. Este selo foi concedido às escolas/agrupamento de escolas que 
integraram e assumiram nas suas práticas quotidianas a promoção da saúde e do 
bem-estar da comunidade educativa e teve como objetivo reconhecer o mérito dos 
agrupamentos de escolas/escolas, que através das suas práticas contribuíram para 
a promoção de relações interpessoais saudáveis, para o envolvimento de toda a co-
munidade educativa e para uma imagem positiva da escola. 
     Esta distinção é válida para os anos letivos 2019/20 e 2020/21. 
     Pelo trabalho efetuado e todas as críticas construtivas, pois são estas que 
nos ajudam a melhorar a nossa prática diária, parabéns a toda a comunidade 
educativa, este prémio também é vosso! 
 
_______________________________ 
  Marisa Borrego 
  Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã 
  Psicóloga / Coordenadora da EMAEI 
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