
  

Mês de novembro na BE 

 

A Biblioteca Escolar da EPL vai dinamizar diversas 

atividades durante o mês de novembro 

 

1. Mês de Angola 

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário 

Data: 8 a 17de novembro  

 

Com o objetivo de comemorar a Independência de Angola, a BE vai realizar 

atividades com o objetivo de dar a conhecer factos sobre a Guerra Colonial e a 

Independência de Angola. 

Exposições sobre este tema na BE. 

Palestra sobre a história angolana e a Independência, com a presença da Dra. Maria 

Helena Miguel, no dia 10 de novembro pelas 10:30h no Auditório da EPL. 

 

 



  

2. Projeto DEAMBULENDO 

Destinatários: 1º CEB (4º ano) e 2º CEB (5º ano) 

Data: 3 a 5 e de 22 a 26 de novembro 

 

Este é um projeto anual, promovido pela Biblioteca da EPL, que consiste em 
“Descobrir um Autor” envolvendo todos os anos de escolaridade.  
 
Esta atividade tem como objetivo promover a leitura, a participação ativa dos 
alunos e valorizar a BE como espaço de desenvolvimento de competências e 
conhecimentos necessários à sua formação.  

 

Na primeira semana de novembro os alunos do 4º ano vão à 

BE “Descobrir um Autor” - Mia Couto.  

A atividade, através da Coordenadora da BE, dará a 

conhecer o autor e a sua obra através da sua Biografia, de 

vídeos e da leitura de excertos da obra “O Beijo da 

Palavrinha”. 

 

 

Na última semana de novembro os alunos do 5º ano 

vêm à BE “Descobrir um Autor” – Sophia de Mello 

Breyner. 

A coordenadora da BE dá a conhecer aos alunos a 

autora e a sua obra através da sua Biografia, de 

vídeos e da leitura de excertos da obra “A Fada 

Oriana”. 

               

 

 



  

3. São Martinho 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Data: 11 de novembro 

 

 

Esta atividade tem como objetivo dar 

a conhecer aos alunos a Lenda de São 

Martinho, através de uma exposição 

na BE. 

 

 
“Segundo reza a lenda, num dia frio e tempestuoso de 
outono, um soldado romano de nome Martinho percorria o 
seu caminho montado a cavalo, quando se deparou com um 
mendigo cheio de fome e de frio. O soldado, conhecido pela 
sua generosidade, tirou a capa que envergava e com a espada 
cortou-a ao meio, cobrindo o mendigo com uma das partes. 
Mais adiante, encontrou outro pobre homem cheio de frio e 
ofereceu-lhe a outra metade. Sem capa, Martinho continuou 
a sua viagem ao frio e ao vento quando, de repente e como 
por milagre o céu se abriu, afastando a tempestade. Os raios 
de sol começaram a aquecer a terra e o bom tempo 

prolongou-se por cerca de três dias. Desde essa altura, todos os anos, por volta do 
dia 11 de novembro, surgem esses dias de calor, a que se passou a chamar "verão 
de S. Martinho". 

 

 

 



  

4. Calendário de Efemérides/Datas Comemorativas 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Data: mês de novembro 

Esta é uma atividade mensal, promovida pela Biblioteca da EPL, que consiste na 
exposição de imagens e informação sobre os acontecimentos marcantes e as datas 
comemorativas do mês de novembro.  
Esta atividade tem como objetivo dar a conhecer à comunidade escolar 
acontecimentos marcantes a nível mundial. 
 
 
 
 
Neste mês a BE refere entre outros os seguintes 
acontecimentos: 
 
 

 O nascimento de Sophia de Mello Breyner em 1919; 
 
 

 O nascimento de José Saramago em 1922; 
 
 
 

 O nascimento de Manuel Rui 
Monteiro em 1941; 
 
 

 

 
 
 
 

 Independência de Angola em 1975. 
 
 
 
 

 

(…) 
 


