
A atividade “Valentine’s Day” decorreu na escola Avelar Brotero
com enorme entusiamo. Foi promovida pelo grupo de inglês do
2º ciclo, mas a adesão dos alunos da escola transcendeu o que
seria expectável. 
Todos os alunos, do 5º ao 8º ano, depositaram uma grande
quantidade de cartas de amor/amizade no correio. Ilustraram
postais, escreveram cartas a partir de frases modelo. Os alunos
puderam dedicar mensagens de carinho e de afeto a todos os
colegas, professores e auxiliares da escola e colocaram-nas no
marco do correio apropriado para o efeito. Aprenderam a
construir manualmente um envelope e a endereçar uma carta.
No dia 14 de fevereiro, alguns alunos do 7º ano distribuíram as
cartas com a autorização dos respetivos encarregados de
educação. 
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No âmbito das AEC – Música, Expressões e Desporto e Movimento – os professores da
D. Dinis têm desenvolvido vários projetos:
Os professores abordaram o tema da educação ambiental com o objetivo de incentivar e
consciencializar os alunos sobre a proteção do ambiente, a importância de cuidar e
respeitar a natureza e promover a política dos 5 R's de uma forma divertida e lúdica, com
jogos, desenhos, pinturas e construção de instrumentos.
No dia 23 de janeiro comemorou-se o Dia da Escrita à Mão e os professores das AEC
proporcionaram aos alunos do 3º e 4º ano um regresso ao passado - ao tempo da
iniciação da escrita e dessa viagem saíram memórias em forma de poema ou carta... Os
mais novos do 1º e 2º ano partilharam, oralmente, o que mais gostaram de aprender a
escrever, palavras que escrevem sempre, o nome que é tão bom saber escrever e
aperfeiçoar a letra. É importante salientar que a escrita à mão cria mais atividade nas
partes sensório-motoras do cérebro, ajudando a melhorar a aprendizagem e a memória,
tanto nas crianças como nos adultos.
Nas comemorações do Dia dos Namorados, dos Afetos, do Amor e da Amizade, a 14 de
fevereiro, foram criados muitos corações com mensagens bonitas. Estas atividades
ajudam a desenvolver capacidades de cooperação, de participação e respeito pelo outro.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI D. Dinis, em colaboração
com a Sopro de Sonhos, e apoio da Escola, criou a Árvore dos Afetos, onde foram
deixados muitos corações, em origami, com mensagens e dedicatórias, em especial
elaborados pelas nossas crianças, num ato de amizade e amor por todos os que fazem
da nossa escola um espaço de felicidade. O nosso obrigada! Juntos criamos laços!
“(...) E eu não preciso de ti. E tu também não precisas de mim. (...) Mas, se tu me
cativares, passamos a precisar um do outro. Passas a ser único no mundo para mim. E
eu também passo a ser única no mundo para ti..." [ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY]
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Porque a demonstração de afeto deve fazer parte do nosso dia-a-dia e porque o
amor não é só um dia, a turma do 2.A da Escola Básica D. Dinis deixa-vos aqui
uma divertida e criativa atividade símbolo de amor e amizade. 
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Ténis na EB Maria Máxima Vaz
O projeto “O ténis vai à escola”, é um dos mais participados pelas escolas, no
âmbito do Programa Municipal Desporto na Escola, promovido pela Câmara
Municipal de Odivelas. O Ténis é uma modalidade que envolve movimentos tais
como: correr, saltar e arremessar. Usa atributos básicos de rapidez, destreza,
trabalhando as chamadas habilidades motoras fundamentais, que servirão para
desempenhos futuros. Pretende-se desmistificar a prática do ténis e mostrar que
este é um desporto que além de estar ao alcance de todos, trabalha a
coordenação motora de uma forma única.    
Assim, no dia 24 de janeiro, os alunos das turmas do 2ºA, 2ºB e 4ºB da EB Maria
Máxima Vaz, tiveram a oportunidade de experimentar, jogar e divertir-se com a
acção de formação promovida e dinamizada pelos técnicos da CMO, que se
encontram sempre disponíveis para enriquecer a atividade letiva dos nossos
alunos.

Foi uma manhã animada e os alunos gostaram muito.

7



A atividade física e os desportos saudáveis constituem um dos pilares para um
estilo de vida saudável. Enriquecem o corpo, a alma e a mente. Levanta-te e toca
a mexer-te!

Sinopse
Todos os líderes mundiais enfrentam limitações
geográficas. As suas decisões são condicionadas por
montanhas, rios, mares e betão. Para compreender
o que abala o mundo, é necessário possuir
conhecimento das ideias, movimentos e povos -
mas sem um conhecimento sólido de geografia,
nunca conseguiremos abarcar a totalidade dos
eventos. Se alguma vez se questionou sobre a
razão de Putin ter uma obsessão pela Crimeia, de a
paz parecer impossível no Médio Oriente, de os
EUA entrarem em tantos conflitos armados ou de o
poder da China continuar a crescer em todo o
mundo, irá encontrar essas e muitas outras
respostas neste livro.

Em dez capítulos que cobrem Rússia, China, EUA, América Latina, Médio Oriente,
África, Índia e Paquistão, Europa, Japão, Coreias e o Ártico, o autor faz uso de mapas,
ensaios e da sua longa experiência de viagens pelo globo para oferecer uma perspetiva
do passado, presente e futuro, ajudando-nos a descobrir como a geografia é um fator tão
determinante para a história do mundo.

Dez Mapas que lhe Revelam Tudo o que Precisa de Saber
sobre Política Internacional
de Tim Marshall 

Sugestão de Leitura
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Gestão de Resíduos - Política dos 5 R's
Ação de Educação e Sensibilização Ambiental

 
No âmbito das atividades do projeto "Clube
R21", realizou-se no dia 22 de fevereiro, pelas
15:00 na ESO, a ação de educação e
sensibilização ambiental "Gestão de Resíduos
- Política 5 R's".
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No passado dia 8 de fevereiro, a turma do
9.º G visitou o quartel da “Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Odivelas”, no âmbito do projeto alusivo à
comemoração do «125º aniversário dos
Bombeiros Voluntários de Odivelas»,
promovido por esta instituição, em parceria
com a Câmara Municipal de Odivelas.

À chegada, fomos amavelmente recebidos
pelo senhor Comandante Nelson Viana. De
seguida, os ilustres bombeiros Ângelo Pina
e Luís Barros mostraram-nos todo o
quartel, sempre com boa disposição e
muita paciência para responder às nossas
questões. Ficámos a conhecer os
diferentes veículos disponíveis no quartel e
visitámos as diversas zonas do espaço,
entre elas, as camaratas, o ginásio, a sala
dos chefes, o bar/refeitório, a sala de lazer
e a central de chamadas.

Falámos ainda com o subchefe Jorge
Santos, que partilhou algumas das
experiências dos seus já 49 anos de
profissão.

Por seu turno, com muita simpatia, a
bombeira Vânia Saramago explicou-
-nos como funciona a central de
 chamadas.

Turma G - 9.º Ano |Escola Secundária de Odivelas 
 Disciplinas: Cidadania e Desenvolvimento, Oficina, Educação Visual 
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Foi uma oportunidade única de
contactar diretamente com os
profissionais que estão sempre
disponíveis para proteger e acudir a
toda a população. Ficámos a
conhecer melhor o seu quotidiano e a
respeitar mais a sua nobre missão de
entrega aos outros. Muito obrigado a
todos os Bombeiros Voluntários de
Odivelas! 

A turma do 9.º G e a sua Diretora de Turma agradecem à professora Lucília Ventura, por nos
acompanhar no desenvolvimento deste projeto, bem como às senhoras representantes da
CMO, D. Ana Cristina Oliveira e D. Ana Luísa Ventura, pela sua disponibilidade em tornar
possível esta visita, na qual também estiveram presentes.

11



Com o objetivo de conhecer a morfologia
interna e externa do coração e consolidar
aprendizagens sobre o sistema
cardiovascular, nas aulas práticas de
Ciências Naturais das turmas 9.ºE, 9.ºF e
9.ºG decorreram, na semana de 14 a 18
de fevereiro, atividades onde se
realizaram a dissecação de corações de
um mamífero. Os alunos envolveram-se
na tarefa proposta e consideraram a
atividade diferente do habitual e
importante para a consolidação das suas
aprendizagens.

Prof.ª Soraia Oliveira
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No dia 21 de fevereiro os alunos do 9ºA, B, C, D, E, F, G, H, 10ºCPSI, 11ºCPM e 11ºC
realizaram uma visita de estudo no âmbito da disciplina de Inglês, onde tiveram a
oportunidade de assistir e interagir na peça “Frankenstein Pandemonium”. A aluna
Danya Sanchez representou a nossa escola com a sua magnífica prestação ao
interpretar a “little red riding hood”.

Os alunos foram acompanhados pelas professoras de Inglês: Sandra Almeida,
Encarnação Rosa e Susana Machado que agradecem a disponibilidade e
colaboração dos restantes professores acompanhantes: Juliana Dias, Sandra
Deveza, Vidal Pires, Isabel Gomes, Ana Heitor, Isabel Magalhães, Ana Silva e Teresa
Marques.

O feedback dos alunos foi bastante positivo, tendo alguns deles afirmado que foi a
melhor peça de teatro a que assistiram, onde revelaram o seu interesse em
repetir este tipo de visitas de estudo. Estão todos de parabéns!

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/ 

13

https://agr-odivelas.pt/
https://agr-odivelas.pt/

