
O Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas
Adelaide Cabette, está disponível para todos os
seus alunos, professores e funcionários para
aprenderem ou aperfeiçoarem o seu
conhecimento sobre xadrez. Nomeadamente,
através da discussão de algumas aberturas, finais
comuns e realização de jogos rápidos. 

Pretende-se também que os alunos
aprendam a registar os lances realizados
nos jogos, para poderem futuramente
analisá-los. Está prevista a realização de
um futuro torneio de xadrez, aberto a
toda comunidade escolar.
O clube de xadrez funciona todas as
semanas, às 3ªf, das 17h às 17h50, na
biblioteca da ESO.
O professor Bruno Dias espera por ti! 1



A prof Sílvia Martins, professora no nosso agrupamento, licenciada
em línguas e literaturas modernas, com a variante de estudos
portugueses e ingleses e nascida a 21 de julho de 1980 lançou agora o
seu segundo livro. 
Com o livro intitulado "A menina que escrevia por amor", começou
por dar a conhecer algo, que tanto adora, a escrita. Posteriormente
participou numa antologia de vários autores de poesia portugueses,
e lançou agora o seu segundo livro intitulado "O menino de sorriso e
olhos doces". Esse menino foi a sua fonte de inspiração, e daí esta ter
considerado, que seria um título interessante, para o seu livro. É um
livro de poesia, repleta de emoções, que retrata as várias
circunstâncias da vida. 
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O Ano-Novo Chinês é uma referência à
data de comemoração do ano-novo
adotada por diversas nações do oriente
que seguem um calendário tradicional
distinto do ocidental, o calendário
chinês.
As diferenças entre os dois calendários
fazem com que, todos os anos, a data de
início de cada Ano-Novo Chinês caia
numa data diferente do calendário
ocidental. O calendário chinês é
lunissolar,ou seja, leva em consideração
tanto as fases da lua como a posição do
sol. O Ano-Novo Chinês começa na noite
da lua nova mais próxima do dia em que
o sol passa pelo décimo quinto grau de
Aquário.
Os chineses relacionam cada novo ano a
um dos doze animais que teriam
atendido ao chamado de Buda para uma
reunião. Apenas doze se teriam 
 apresentado e, em agradecimento, Buda
transformou-os nos signos da astrologia
chinesa. 
Os doze animais do horóscopo chinês
a que correspondem os anos chineses, 

 de acordo com a ordem que se teriam
apresentado a Buda na lenda acima
citada, são: rato, búfalo/boi, tigre,
coelho, dragão, serpente/cobra, cavalo,
carneiro/cabra, macaco, galo, cão e o
javali/porco.
O ano de 2022 será o ano do tigre, que se
iniciou no dia 1 de fevereiro.

Fonte: Wikipedia
Ilustração: Laysha Leitão, 8.º E
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_chin%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_lunissolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fases_da_Lua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lua_nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Signos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia_chinesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hor%C3%B3scopo_chin%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boi_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coelho_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%A3o_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serpente_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabra_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macaco_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galo_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A3o_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2022
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tigre_(zod%C3%ADaco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_fevereiro
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Poema
 

“Pra que dividir sem raciocinar
Na vida é sempre bom multiplicar

E por A mais B
Eu quero demonstrar

Que gosto imensamente de você
 

Por uma fração infinitesimal,
Você criou um caso de cálculo integral

E para resolver este problema
Eu tenho um teorema banal

 
Quando dois meios se encontram desaparece a fração

E se achamos a unidade
Está resolvida a questão

 
Pra finalizar, vamos recordar

 Que menos por menos dá mais amor
 Se vão as paralelas

 Ao infinito se encontrar
 Por que demoram tanto os corações a se integrar?

 Se infinitamente, incomensuravelmente,
 Eu estou perdidamente apaixonado por você.”

 
Tom Jobim
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https://www.pensador.com/autor/tom_jobim/
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No âmbito da área disciplinar de Oficina e subordinado ao tema
“Amor é fogo que arde sem se ver…”, os alunos do 12º ano da turma B
realizaram trabalhos sobre Sexualidade nomeadamente, Métodos
contracetivos, Gravidez na adolescência e Identidade de género.
Entre os dias 14 e 21 de dezembro de 2021, os grupos de trabalho
realizaram apresentações em várias turmas da ESO onde
procuraram informar e debater com os colegas os referidos temas,
de modo a aumentar os seus conhecimentos sobre estes assuntos,
contribuindo assim para a tomada de decisões conscientes e
ponderadas.
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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://agr-odivelas.pt/
https://agr-odivelas.pt/

