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Ler sempre e em qualquer lugar, com o
Apoio do PNL2027

O projeto “10 Minutos a Ler” foi desenhado
pelo PNL2027 com o objetivo de contribuir
para a promoção do gosto de ler,
indispensável ao desenvolvimento de
hábitos de leitura e à formação de leitores
mais competentes. 
As Bibliotecas do Agrupamento incluem-se
nos 25 novos estabelecimentos selecionados
para participar no projeto. 
Neste âmbito, com a verba atribuída, foram
adquiridos para a Biblioteca Dolores Abreu
30 novos títulos. 
Esperamos que esta iniciativa responda aos
interesses e gostos dos jovens e contribua
para a construção de mais e melhores
leitores. 
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Estão escolhidos os livros que vão às
eleições de ‘Miúdos a Votos!’

Vamos começar a campanha eleitoral.
Dia 23 de Março, não te esqueças: 

Vota no teu livro preferido!
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Giotto És Tu
Andreia Namora

A turma I do 5º ano, da Escola Avelar Brotero, participou e venceu o 1º lugar no
Concurso Nacional de Criatividade «Giotto És Tu», promovido pela Fila Iberia. O
conceito de Cidadania que centra a responsabilidade individual e coletiva, e
pressupõe o reconhecimento da igualdade e diversidade de todos os seres
humanos foi a grande temática, tendo a turma concorrido na categoria de 2.º Ciclo. 
O trabalho consistiu no desenho do rosto com destaque no olhar de cada aluno.
Cada “olhar” está associado a um conceito/valor trabalhado tendo sido
posteriormente criado um livro em zig zag com os trabalhos finais. 
A professora Andreia Namora e os alunos da turma estão muito contentes com
esta vitória!

Link dos trabalhos vencedores: https://giottoestu.pt/vencedores-2020/
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Dando continuidade ao projeto “Lanchinho boom!”, a EB Maria Máxima Vaz participou no
desafio de dezembro - Postal de Natal “ Da criatividade, à generosidade”. Sabendo que foi
um Natal mais difícil para os idosos e suas famílias, quisemos levar-lhes um pouco de
alegria e aquecer os seus corações, oferecendo a cada utente do “CURPIO – Centro
Unitário de Reformados Pensionistas e Idosos de Odivelas” um postal realizado por cada
uma das crianças. Os alunos/crianças deram largas à sua imaginação e criaram um
postal solidário. O número total de postais realizados será convertido em pacotes de leite
que serão oferecidos à instituição escolhida. 

4



Foram entregues à
instituição 160 postais.
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Projeto Laranja 10 CPM bicicleta
alongada e rebaixada com motor

ProjetoNewton 11 CPM bicicleta aero
com motor
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Pinturas na entrada da oficina da ESO
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Tamp' Aqui
Tal como nós, abraça esta ideia! 
O mais simples gesto pode mudar a vida de
alguém.

No âmbito da Oficina, no presente ano letivo
2021/2022, a turma do 12º E iniciou o projeto “O
Amor é como o fogo. Abraça esta Ideia.”, em
parceria com a Associação de Paralisa Cerebral de
Lisboa (APCL), com o objetivo de ajudar a
associação através da recolha de tampas de
plástico e da divulgação do seu conceito. O tema
central deste projeto é “Fogo! Tamp’aqui”, estando
envolvidas as áreas de competência de perfil dos
alunos e as disciplinas de Cidadania, Português,
Sociologia e Psicologia. 

Quanto à planificação do projeto, este iniciou-se
com a articulação com a APCL (contacto
telefónico e e-mail) e com a criação e a afixação
de cartazes de divulgação da iniciativa, sendo
que, posteriormente, houve a participação da
turma numa ação de sensibilização ministrada
pela associação, no dia 24 de janeiro. Também
já estabelecemos os pontos de recolha e a
colocação de recetáculos na escola para a
recolha das tampinhas que vos convidamos a
“encher” de solidariedade.
Iremos, ainda, estar envolvidos noutras
atividades com os seguintes propósitos: limpeza
e colocação de tampas de big bags; ação de
voluntariado num lar residencial da associação,
caso seja possível, por causa da situação
pandémica; e, por fim, a divulgação do nosso
projeto através de um registo fotográfico das
atividades. 
Para concluir, com este projeto, pretendemos desenvolver o nosso espírito de serviço,
de partilha e de solidariedade e aguçar a nossa vontade de ajudar o próximo, pois,
como defende Ricardo Reis, «Para ser grande, sê inteiro». 
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«Os voluntários não têm
necessariamente tempo, mas

têm coração.»
Elizabeth Andrew

ABRAÇA ESTA IDEIA! 
TRAZ AS TAMPAS E

COLOCA-AS NOS
LOCAIS ASSINALADOS

NA NOSSA ESCOLA.

A Equipa do Projeto "Clube RESÍDUOS 21",
vem por este meio comunicar que, no
âmbito do Programa de Educação e
Sensibilização Ambiental 2021/2022,
realizou no dia 20 de janeiro, pelas 15:00
horas, na Sala LM1 (Pav.A3), uma ação de
sensibilização e educação ambiental
alusiva à temática “Energias Renováveis”.  

Energias Renováveis 
Clube RESÍDUOS 21
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O Jardim de Infância Álvaro de Campos está a desenvolver o projeto: “Ciência
Divertida” e, através deste, pretende-se que as crianças, desde cedo, consigam
traçar uma relação direta com o mundo que as rodeia, desenvolvendo uma base
sustentável para aprendizagens futuras.
Neste âmbito, o grupo D fez experiências com sal grosso, água fria e fralda de
bebé e também com sal fino e água morna. 

MÉTODO CIENTÍFICO NA 
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

“Amassamos e modelamos bonecos de neve!
Foi tão giro! Parecia neve, mesmo de verdade!"
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Clube Ubuntu

A 27 de janeiro assinala-se anualmente o Dia Internacional em Memória das Vítimas
do Holocausto. O propósito deste dia é não deixar cair no esquecimento o assassinato
deliberado em massa de seis milhões de judeus pelos Nazis e respetivos
colaboracionistas. Este constitui um dos maiores crimes contra a Humanidade de
que há memória. Por outro lado, pretende-se educar para a tolerância e a paz, bem
como alertar para o combate ao antissemitismo. 
Este dia foi implementado através da Resolução 60/7 da Assembleia Geral das Nações
Unidas, a 1 de novembro de 2005.

Fonte: Eurocide

13



Visita de estudo dos alunos do ensino secundário do Agrupameto
de Escolas Adelaide Cabette a Cracóvia, Auschwitz e Minas de Sal

 
Data: 20 a 23 de abril de 2022

Caros alunos e encarregados de educação

Nesta visita de estudo, pensada para os alunos do Ensino Secundário,
não faltarão motivos de interesse, com destaque para locais fortemente
marcados pela II Guerra Mundial ou pela  histórica cidade onde estudou
o Papa João Paulo II, Cracóvia, onde será possível desfrutar de um
riquíssimo legado arquitetónico, com traços Góticos, Renascentistas,
Barrocos e de Art Nouveau. Também haverá oportunidade de sentir bem
de perto o peso histórico de Auschwitz. 
Queres participar? Preenche o inquérito que se encontra no link que
fornecemos. 

https://forms.gle/xNoQv3t59x1cNa9M8

Visita de Estudo à Polónia
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O nosso endereço de email para contribuir para a Newsletter do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette 
newsletter@agr-odivelas.pt 

Site do Agrupamento 
https://agr-odivelas.pt/ 

https://forms.gle/xNoQv3t59x1cNa9M8

