
Por lapso meu, na última edição, o apontamento "Love is in the air in Avelar Brotero,
ficou incompleto. Aqui fica a notícia completa, com o meu pedido de desculpas. 
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No âmbito do PES (Projeto de Educação para a Saúde) foi comemorado no nosso
agrupamento, "Os Afetos" durante o mês de fevereiro. Todas as escolas do
agrupamento construíram estendais de afetos com mensagens de amizade, amor,
esperança, compaixão, solidariedade, escritas pelos alunos, professores ou
encarregados de educação.  
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No Jardim de Infância Roque Gameiro celebrou-se o mês dos afetos com algumas
atividades alusivas ao tema. Depois de elaborados, os trabalhos foram expostos nas
salas de atividades e nos lugares de estilo do estabelecimento.

As Educadoras do Jardim de Infância Roque Gameiro
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Prof.ª Encarnação Rosa
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Prof.ª Ana Rita Reis
Ainda não foi este ano que regressaram os desfiles de Carnaval pelas ruas de
Odivelas,devido à Covid-19, mas nem por isso faltou animação na EB D.Dinis.
O 2.A vestiu-se a rigor para uma tarde de folia,com momentos divertidos!
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No jardim de infância Roque Gameiro festejou-se o Carnaval. As crianças realizaram um
adereço – um chapéu colorido. 

Prof.ª Sandra Alves

16



As crianças das quatro salas do jardim-de-infância realizaram um desfile de forma a
partilharem o trabalho concretizado.
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Carnaval ou Entrudo ?

Carnaval ou Entrudo? Tanto faz! O que importa é que todas as crianças/alunos da EB
Maria Máxima Vaz participaram e se divertiram.
Carnaval é uma palavra que tem origem no latim "carna vale" e que significa dizer
"adeus à carne". Ocorre durante os três dias que antecedem a “Quarta-feira de Cinzas”.
A terça-feira de carnaval é chamada popularmente de “Terça-feira Gorda”.
A quarta-feira de cinzas ocorre quarenta e seis dias antes da Páscoa. O seu lugar no
calendário varia, de ano para ano, dependendo da data da Páscoa. A data pode variar
desde o começo de fevereiro até à segunda semana de março.
Este ano, o dia de Carnaval foi a 1 de março, mas no dia 28 de fevereiro a nossa escola
festejou o Carnaval, sem desfile pelas ruas como era habitual antes da pandemia, mas
com muita alegria, no pátio da escola.
Uns dias antes do Carnaval fizemos alguns trabalhos alusivos ao tema, que foram
expostos pela escola.
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Na disciplina de Educação Tecnológica, os alunos das turmas F, G, H e I do 5º ano e da
turma E do 6º ano desenvolveram um projeto de máscaras para a comemoração do
Carnaval. O projeto consistiu na construção e pintura de máscaras, reaproveitando
cartão, com inspiração no artista americano Kimmy Cantrell.
Num total de 112 máscaras, as mesmas foram expostas no 1º e 3º pisos da escola
Avelar Brotero.
Venham conhecer a exposição!

Entrada: grátis
A partir de 23 de fevereiro até 1 de abril de segunda a sexta, das 08:00 às 18:50
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O Dia Europeu do 112 é celebrado anualmente no dia 11 de fevereiro por toda a
Europa. Foi instituído pela União Europeia com o objetivo de promover a
existência e uso apropriado do Número Único Europeu de Emergência, conhecido
como o “112”. 
O dia 11 de fevereiro foi escolhido pelo facto de a data representar o número de
telefone (11.2).
Desde dezembro de 2008 que este número permite ligar de forma gratuita, a
partir de todas as redes fixas e móveis da UE, para os serviços de emergência. 
Assim, neste dia, a Polícia de Segurança Pública de Odivelas realizou uma acção de
sensibilização aos alunos do 4ºA da EB Maria Máxima Vaz, onde foram
transmitidos valores de entreajuda e se esclareceram dúvidas. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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Os alunos das turmas 9°A; E e F realizaram algumas atividades representativas das
tradições Carnavalescas apresentadas, no dia 2 de março pelas 10.00h , à frente do
pavilhão A3A .Foram lidos textos alusivos ao Carnaval de algumas regiões de
Portugal,desfile de caretos e realização de jogos tradicionais.
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No mês de fevereiro, o 3º B da EB D. Dinis trabalhou os Afetos, Sentimentos e
Comportamentos Cívicos, e festejamos o Carnaval. Foram exploradas várias obras e
realizados alguns trabalhos.
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Neste ano letivo, iniciou-se um novo projeto no nosso agrupamento que reúne as turmas
do 2º ano e as respetivas professoras titulares, de todas as escolas de 1º ciclo, e
algumas professoras de Artes Visuais. Tem sido um desafio intenso e estimulante para
todos, professoras e alunos. Tão intenso que só agora vamos começar a dar notícia do
trabalho desenvolvido nos últimos meses.
A propósito do Carnaval, vamos começar por partilhar a 3ª atividade desenvolvida nas
turmas do 2ºA e 2ª B das escolas Bernardim Ribeiro e Maria Máxima Vaz pela
professora Ana Heitor, em parceria com as professoras titulares de turma – Maria do Céu
Antunes, Margarida Ribeiro, Irene Pereira e Anabela Luís. Nas próximas Newsletters
esperamos partilhar as primeiras experiências destas turmas e as experiências
desenvolvidas nas restantes turmas pelas professoras de Artes Visuais, Salomé Silvério
e Graça Damas.

2º A – Escola Bernardim Ribeiro (Prof. Maria do Céu Antunes)
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2º B – Escola Bernardim Ribeiro (Prof. Margarida Ribeiro)
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2º A – Escola Maria Máxima Vaz (Prof. Irene Pereira)
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2º B – Escola Maria Máxima Vaz (Prof. Anabela Luís)

36



Entre 2009 e 2022, os alunos das várias gerações de turmas de Mecânica, construiram
124 projetos. 
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1.º Projeto: Projeto Tubarão
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No ano de 2022, um grupo de alunos do secundário
decidiu juntar-se para trazer novamente dinâmica e
divertimento à Escola Secundária de Odivelas. Foi,
então, que surgiu a Lista E, com propostas e
objetivos que pretendem a inclusão de todos os
estudantes e proporcionar à escola momentos
incríveis. Alguns dos nossos objetivos são os
seguintes: organização de uma festa de final do ano
e uma viagem para os alunos pré-universitários,
realização de torneiros desportivos, criação de um dia
cultural para as diversas culturas, melhoramento de
algumas estruturas da escola, criação de um rádio
escolar de forma a divulgar informações pertinentes,
e muitos outros. A nossa lista é constituída por 21
membros, sendo a nossa presidente uma aluna do
12º ano. 

Camila Santos, 17 anos, portuguesa, é a
presidente da lista E. A Camila é uma aluna
do 12ºE, que pretende seguir com os estudos
universitários e é uma rapariga cheia de
ideias e sempre disponível a novas iniciativas.

Outros membros:

Sahil Ayoob 11ºD (vice-presidente); Sofia
Carvalho 12ºE; Michelli Peixoto 12ºC; Neurivalda
Lourenço 12ºD; Lara Gomes 12ºD; Lara Galinha
12ºE; Daniela Lazaro 12ºE; Catarina Farinha
12ºD; Soraia Santana 12ºE; Maria Carolina
Ramalho 12ºE; Marta Fernandes 12ºE; Francisco
Andrade 12ºE; Matilde Brito 12ºE; Sérgio Adelino
11ºD; Afonso Rosado 11ºD; Daniel Duarte 11ºD;
Guilherme Matos 12ºCPM; João Régio 12ºCPM;
Rita Pereira 12ºC; Alexandre Gomes 12ºE

Para concluir, queremos apenas dizer que somos uma lista bastante motivadora e que toda a
comunidade escolar estará sempre na base para o desenvolvimento das nossas iniciativas. 
#VoteE para a Associação de Estudantes da Escola Secundária de Odivelas. Contamos com
todos vocês, assim como vocês contam connosco para construir uma nova realidade escolar!

Em período de eleições para a Associação de Estudantes da Escola Secundária de
Odivelas, foi dada oportunidade às listas para se apresentarem através da Newsletter, no
entanto, a Lista O acabou por não enviar nenhum texto. 
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O Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette vai continuar, pelo menos,
até dia 15 de março, a recolher as doações dos bens que foram pedidos
na edição especial da Newsletter. Gostávamos de apelar à solidariedade
de todos para que juntos façamos a diferença. Gostávamos igualmente
de apelar ao bom senso de todos  para quando fizerem as doações.
Todas as embalagens devem ser entregues devidamente fechadas e
seladas. Devem verifiar os prazos de validade das mesmas. Produtos
fora da validade ou com a validade a vencer em breve não devem ser
doados. Não é necessária roupa. Obrigado a todos!

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/ 
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