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Concurso 
Vamos criar um novo logotipo

para a Newsletter?
Estamos à procura de um novo logotipo para a nossa
Newsletter. Todas as propostas são importantes! 
É simples participar.
. Inspire-se e crie a sua obra-prima;
. Envie até 7 de janeiro de 2022 para newsletter@agr-
odivelas.pt num dos formatos: JPG ou PNG (No
assunto deve colocar: novo_logo).

Aceita o desafio? 
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Dia de São MartinhoDia de São MartinhoDia de São Martinho

Na EB M.ª Máxima Vaz

Na lenda de S. Martinho conta-se que este partilhou a sua capa com um mendigo e que
de imediato o Sol começou a brilhar. Aproveitando o espírito, partilham-se algumas
atividades que foram realizadas na EB Maria Máxima Vaz para que o Sol continuasse a
brilhar nesse dia e divertisse os nossos alunos, não deixando cair a tradição e mantendo
viva a lenda.
Lenda de São Martinho: visionamento de um pequeno filme; pintura, ordenação e
legendagem de gravuras; reconto da lenda através de banda desenhada.
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Desenhámos e recortámos castanhas. Eis como ficaram bonitas! Até fizemos uma fogueira para as
assar.

Como ainda não pudemos realizar o tradicional Magusto, a Associação de Pais, mais uma vez, não
se esqueceu de nós e contratou um assador de castanhas para vir à nossa escola assar e oferecer
um cartucho de castanhas a cada aluno, a professores e a assistentes operacionais.

Estavam uma delícia!!! Obrigada.
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No âmbito do Projeto “Clube Ambiente”, a horta pedagógica da EB António Maria Bravo é um
espaço privilegiado no desenvolvimento de atividades, proporcionando uma multiplicidade de
formas de aprender. É neste contexto, que no cultivo de diversas espécies hortícolas: couves,
brócolos e alfaces, os alunos adquirem conhecimentos no processo de germinação/plantação e
crescimento das plantas, através de práticas de observação, experimentação e pesquisa. O
cuidado com a rega e a preservação dos canteiros, enfatizam a relevância dos valores
associados ao respeito pela Natureza.
Em pleno outono, as pequenas mãos ágeis e delicadas das crianças fazem-se sentir, ao mexer
e remexer a terra para aconchegar as alfaces que, vão crescendo de mansinho, lentamente e
tão viçosas que elas estão! 
Vamos continuar a acompanhar o crescimento das plantas da nossa horta, pois é um regalo
para os olhos e um conforto para o coração!
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No âmbito do tema "The Environment" (O Meio Ambiente) os alunos da turma A do 11.º ano tiveram a
honra de receber, na sua aula de Inglês, lecionada pela docente Maria do Rosário Máximo, no dia 19
de novembro, às 10.00, Luísa Marques, uma representante dos Serviços de Educação, da Amnistia
Internacional Portugal. 

Feita uma primeira introdução sobre o surgimento da Amnistia Internacional, e da sua importância na
defesa dos Direitos Humanos, os alunos realizaram uma atividade intitulada "Justiça Ambiental", a
relação entre Direitos Humanos e Defesa do Meio Ambiente, em que se discutiram ideias e se
visionou um video.

De seguida foi apresentado o caso particular de Bernardo Caal Xol, da Guatemala, que "fez tudo o
que podia para proteger, de forma pacífica, as terras e os recursos naturais do seu povo, das
ameaças de pilhagem e perda de biodiversidade. Quando o rio de que a sua comunidade depende
para sobreviver foi ameaçado pela construção de duas centrais hidroelétricas, Bernardo e a
comunidade manifestaram-se contra. Foi difamado publicamente com acusações sem qualquer
fundamento. Em 2018, e sem quaiquer provas, um juiz condenou Bernardo a mais de sete anos de
prisão."

In, Amnistia Internacional Portugal

PalestraPalestra

ASSINATURAS QUE MUDAM VIDAS

No final da sessão os alunos agradeceram a disponibilidade de Luísa Marques, em ter preparado uma
"aula diferente", sobre um tema tão pertinente do mundo atual.
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Não se esqueça de participar

 A Maratona de Cartas 2021 está a decorrer em Portugal de 1 de novembro de 2021 até 31
de janeiro de 2022.

1. Vá ao endereço https://www.amnistia.pt/maratona-escolas/  e siga as instruções. 

2. Insira o código atribuído à nossa escola X16H.
3. Submeta a assinatura.

É muito simples!
Partilhe este link com todos os amigos e familiares durante uma conversa, ou pelo
WhatsApp, Messenger, SMS, ou outro meio que prefiram, e diga-lhes que assinem com o
código da escola.

 
SUGESTÃO DE LEITURA:

https://www.amnistia.pt/wp-
content/uploads/2021/10/MadagascarDroughtClimateChangeReportFinal-2.pdf
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Projeto Vespa
12.º CPM

Projeto Abelha
12.º CPM

Trabalhos realizados no âmbito da PAP pelos
alunos do 12.º Ano CPM
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Desafios MatemáticosDesafios Matemáticos

Solução do desafio da última edição:

Qual a altura da mesa?
A mesa mede 150 cm.

Alguém acertou?

Desafio para esta edição:Desafio para esta edição:

A corridaA corrida

Três cavalos vão participar na corrida anual da vila. Os cavalos chamam-se Tufão, Trovão eTrês cavalos vão participar na corrida anual da vila. Os cavalos chamam-se Tufão, Trovão e
Tornado e os seus proprietários são o senhor Luís, o senhor Baltasar e o senhor Mateus,Tornado e os seus proprietários são o senhor Luís, o senhor Baltasar e o senhor Mateus,
embora não necessariamente por esta ordem. O Tufão partiu a pata logo no início da corridaembora não necessariamente por esta ordem. O Tufão partiu a pata logo no início da corrida
e infelizmente teve de desistir da competição. O senhor Mateus tinha um cavalo castanho ee infelizmente teve de desistir da competição. O senhor Mateus tinha um cavalo castanho e
branco com três anos. O Trovão já ganhou 20 mil euros numa corrida. O senhor Baltasar jábranco com três anos. O Trovão já ganhou 20 mil euros numa corrida. O senhor Baltasar já
tinha perdido muito, mas o cavalo esteve muito perto de vencer. O cavalo vencedor destatinha perdido muito, mas o cavalo esteve muito perto de vencer. O cavalo vencedor desta
corrida era preto. Esta foi a primeira corrida onde o cavalo do senhor Luís participou. Comocorrida era preto. Esta foi a primeira corrida onde o cavalo do senhor Luís participou. Como
se chama o cavalo que ganhou?se chama o cavalo que ganhou?

Fonte: ObservadorFonte: Observador

Prof.ª Dina Ferreira | Prof. Luís Malheiro

Testa o teu conhecimento

Respostas das questões da edição anterior: (B); (B).

Desafio para esta edição

1) Quais são as regiões que foram
mais afetadas por incêndios
florestais?

(A) Amazónia e Sibéria
(B) Madrid e Tokyo
(C) Califórnia e Austrália
(D) Amazónia e Bélgica

Miguel Lima e Daniel Frias 11.º C

2) Qual a altura do ano em que o
risco de incêndios florestais é mais
elevada?

(A) No verão ou em alturas com muito
vento. 
(B) No verão ou em alturas com pouco
vento.
(C) Na primavera quando está um clima
quente.
(D) No inverno quando o clima é
ventoso.
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O grupo de Físico-Química
deseja boas festas a toda
a comunidade educativa.

Clube Ubuntu
Viva como se fosse
morrer amanhã.
Aprenda como se fosse
viver para sempre

Gandhi
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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/ 
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