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No passado dia 26 de março de 2022, o Grupo Equipa de Basquetebol do Desporto
Escolar do Agrupamento Adelaide Cabette, participou na 1ª Concentração, no escalão
de Infantis B Misto, em conjunto com a Escola Básica Soeiro Pereira Gomes; Escola
Básica de Santa Iria de Azóia; Fundação CEBI - Colégio José Álvaro Vidal; Colégio
Bartolomeu Dias. A prova decorreu no pavilhão desportivo, da Escola Básica de Santa
Iria de Azóia.

A postura dos alunos, durante a competição, foi de louvar, com bom empenho e
motivação nos jogos, sendo só por si uma vitória para a construção dos alunos como
jogadores. Que venham os próximos encontros!!
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No passado dia 30 de abril de 2022, o Grupo Equipa de Basquetebol do Desporto
Escolar do Agrupamento Adelaide Cabette, participou na 2ª Concentração, no escalão
de Infantis B Misto, em conjunto com a Escola Básica Soeiro Pereira Gomes; Escola
Básica de Santa Iria de Azóia; SPG - Alhandra; Colégio Bartolomeu Dias. A prova
decorreu no pavilhão desportivo, da Escola Básica Soeiro Pereira Gomes.

A postura dos alunos, durante a competição, foi de louvar, com bom empenho e
motivação nos jogos, sendo só por si uma vitória para a construção dos alunos como
jogadores. Que venham os próximos encontros!!

Mate em 3 lances. 
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A EB Avelar Brotero fez-se representar com
uma equipa de 12 jogadores, 1 arbitro e 1
secretário.
Os nossos alunos (jogadores, árbitro e
secretário) representaram muito bem a EB
Avelar Brotero e o Agrupamento. De
destacar a excelente arbitragem do aluno
Telvin Ventura que arbitrou os 3 jogos e o
apoio muito assertivo do aluno Steven
Moncoba como secretário. Os nossos
jogadores estão de parabéns, para além de
terem ganho os dois jogos, conseguiram
aplicar o que têm aprendido nos treinos. 

No dia 9 de abril (sábado), realizou-se a 1ª
Jornada de Futsal – Fase Local (desporto
escolar), na Escola Secundária Pedro
Alexandrino, onde marcaram presença a
nossa escola (EB Avelar Brotero), a EB Luís
de Sttau Monteiro e a EB Carlos Paredes.

Em cima: Steven (secretário); Anthonyo (Gr); Deodato; Duarte; Santiago;
Rodrigo; Salvador; Telvin (arbitro)
Em baixo: Hugo; Wilson; Diogo; Dinis; Vladislav; Jamilson

Resultados

EB Luís de Sttau Monteiro 7 x 7 EB Carlos Paredes

EB Luís de Sttau Monteiro 1 x 13 EB Avelar Brotero

EB Avelar Brotero 13 x 5 EB Carlos Paredes

 

Estão todos de parabéns não só pelos
resultados obtidos, mas também pelo
comportamento e Fair Play
demonstrado durante todo o
encontro.

3



No dia 30 de abril (sábado), realizou-se a 2ª
Jornada de Futsal – Fase Local (desporto
escolar), na Escola Secundária Pedro
Alexandrino, onde marcaram presença a
nossa escola (EB Avelar Brotero), a EB Luís
de Sttau Monteiro (só apresentou 1
jogador) e a EB Carlos Paredes.

A EB Avelar Brotero fez-se representar com
uma equipa de 12 jogadores, 1 arbitro e 1
secretário.
Os nossos alunos (jogadores, árbitro e
secretário) representaram muito bem a EB
Avelar Brotero e o Agrupamento. Os nossos
jogadores estão de parabéns, para além de
terem ganho o único jogo disputado,
conseguiram aplicar mais uma vez o que
têm aprendido nos treinos. 

Em cima: Telvin (arbitro); Marian Titu (Gr); Gustavo; Santiago; José; Jamilson;
Guilherme; Santiago (secretário)

Em baixo: Hugo; Júnior; Dinis; Steven; Rodrigo

Resultados

EB Avelar Brotero 6 x 1 EB Carlos Paredes

EB Luís de Sttau Monteiro (falta administrativa) 

 

Estão todos de parabéns pela 1º lugar do
Grupo B, agora seguem-se as finais que
irão ser disputadas entre as escolas que
ficaram em 1º lugar nos restantes grupos
(A, C, e D).
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Na Semana das Línguas, alguns alunos de PLNM das escolas Avelar Brotero e Secundária de
Odivelas tiveram o prazer de partilhar com os seus colegas (das turmas de origem) a leitura de
poemas da sua terra natal. A partir da leitura expressiva, os alunos puderam familiarizar-se com as
"estranhas" sonoridades das diferentes línguas maternas que convivem diariamente no nosso
agrupamento.
Se para Fernando Pessoa, "Minha pátria é a língua portuguesa", para cada um destes alunos a sua
Pátria também é a sua língua. Bem-hajam!

No âmbito do Plano Anual de Atividades da Semana das Línguas e em parceria com a Biblioteca
Escolar, a turma do 7º J participou na atividade designada Escola a Ler, com a declamação de
textos diversificados aos alunos do primeiro ciclo.  
A atividade realizou-se na Biblioteca (da ESO) no dia 5 de abril de 2022, entre as 10:00h e as
11:00h, no enquadramento da disciplina de Português.

10



No âmbito da Semana das Línguas, a professora Maria do Rosário Máximo entregou os prémios e
diplomas aos alunos do Ensino Secundário, vencedores das atividades realizadas durante a
´́English Week`̀, que decorreu na semana de 4 a 8 de abril, na Escola Secundária de Odivelas. 

Os premiados foram os seguintes:
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A professora congratula-se com os excelentes resultados obtidos, e agradece a colaboração
de todos os alunos que participaram nas diferentes atividades, incentivando e tornando
possível a concretização das competições/ desafios, e, ainda, dos vários parceiros que
permitiram a oferta de material, como livros, canetas, lápis, sacos, canecas, etc.

·A cedência de imagem foi autorizada por todos os participantes.
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No passado dia 25 de abril, comemorou-se o 48º aniversário da Revolução que pôs fim
ao regime de repressão e autoritarismo a que os portugueses estavam sujeitos durante
o Estado Novo e iniciou um processo que conduziu à liberdade e à democracia.
Com a colaboração das turmas de 12º ano do curso de Línguas e Humanidades, foi
organizada uma pequena exposição fotográfica, que esteve patente na Biblioteca da
Escola Secundária, e procurou registar alguns dos momentos mais significativos da
revolução.
As turmas de 9º ano e as turmas de 12º ano acima referidas tiveram ainda a
oportunidade de visionar o documentário “25 minutos de uma revolução” e de
participarem num debate acerca do tema.
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15º Concurso Nacional de Leitura,
Fase Municipal, que se realizou no
dia 23 de fevereiro - com a
participação dos alunos: Pedro
Raio, da turma 5º F; Tomás Simões,
da turma 5º G; Matilde Figueiredo e
Rodrigo Simões, da turma 7º A. A
aluna Matilde Figueiredo, da turma
7º A ficou apurada para a Fase
Intermunicipal/Área
Metropolitana de Lisboa, que se
realizará na Escola Secundária
Seomara da Costa Primo, Venteira,
Amadora, no dia 20 de abril.

Pedro Raio, 5.º F Tomás Simões, 5.º G

Rodrigo Simões, 7.º A Matilde Figueiredo, 7.º A
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Participação no Concurso Miúdos a Votos – campanha eleitoral.
No dia 17 de março, os alunos das turmas 7º B  (Carlos, Gabriela, Henrique, Martim e Vicente) e 8º A
(Ana, Clara e Cristiano) realizaram as campanhas eleitorais apresentando, em várias turmas, a
defesa do seu livro preferido e apelando ao voto.

Os alunos Henrique, Martim e Vicente, 7.º B
 

A aluna Gabriela, 7º B
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O aluno Carlos, 7.º B

Os alunos da turma 8.º A

Celebração da Primavera e do Dia Mundial da Poesia, no da 21 de março. Os alunos das turmas 5º
F e 8º A (Ana, Clara, Cristiano e Lígia) partilharam leituras de poemas a várias turmas da Escola
Avelar Brotero.

Os alunos da turma 5º F
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Os alunos da turma 8.º A

Votação do Concurso Miúdos a Votos, que se realizou durante o dia 23 de março com a colaboração
dos alunos da turma 7º B (Carlos, Gabriela, Henrique e Vicente) que estiveram na mesa de voto
durante todo o dia. Todas as turmas alunos da Escola Avelar Brotero participaram no ato de voto.
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Os alunos Henrique e Vicente da turma 7º B estão 
de parabéns pela excelente prestação!

Os alunos Carlos e Gabriela da turma 7º B estão 
de parabéns pela excelente desempenho e colaboração!

Dar as Mãos Pela Ucrânia, iniciativa simbólica de homenagem à Ucrânia e ao povo ucraniano que
se realizou no pátio da Escola Avelar Brotero no dia 29 de março pelas 9h40, com a participação
das turmas 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 5º E, 5º F, 5º G, 5º H e 5º I; 6º F e 6º G e 7º A, 7º B, 7ºC, 7ºD e 7º E.
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Visita de Estudo Guiada ao Centro Histórico de Odivelas, em articulação com a disciplina de
História e Geografia de Portugal e da Cidadania e Desenvolvimento, que se realizou dia 30 de
março com a participação das turmas 5º B e 5º D, numa parceria com a Câmara Municipal de
Odivelas.

 Os professores organizadores e acompanhantes: 
(da esq. para a dir.) Paulo Mendes, Joaquina Santos, Cecília Teixeira e Cristina Romãozinho
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Largo D. Dinis

A igreja do Mosteiro de São Dinis 
e São Bernardo

Os alunos puderam espreitar o Túmulo de D. Dinis
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Igreja Matriz de Odivelas O Memorial de Odivelas

No dia 27 de abril comemorou-se o mês do agrupamento na escola Avelar Brotero. O grupo 240 e
a biblioteca escolar fizeram atividades para os alunos dos 4.ºs anos que vieram visitar-nos. Os
alunos do 2.º ciclo ajudaram na atividade do grupo 240 - Ateliê das artes - e fizeram uma visita
guiada aos 4.º anos pela escola.
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Os alunos de quatro turmas da escola D. Dinis vivenciaram a experiência de aprender
com os robots através do programa "Robótica para Todos" promovido pela Câmara
Municipal de Torres Vedras. À nossa escola veio a colaboradora Filipa Rei que levou os
alunos numa viagem à aprendizagem do futuro, a quem deixamos os maiores
agradecimentos pela disponibilidade da sua presença e dos seus ensinamentos. Através
desta experiência puderam aprender a programar e manipular robots educativos,
estimulando o raciocínio lógico, reflexivo e espacial, estimulando a criatividade e a
autonomia. Vão ser os tutores dos colegas das outras turmas do 1º Ciclo para que todos
possam vivenciar estas atividades.
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Não se sabe ao certo a origem da comemoração do “Amigo Secreto”. No entanto,
relatos dizem que esta tradição surgiu na Grécia antiga, quando os gregos
presenteavam pessoas influentes escolhidas aleatoriamente em algumas datas festivas.
Porém, outras pessoas afirmam que, por volta do século XVIII, os povos nórdicos
trocavam presentes para celebrar o pacto com os deuses. Uma explicação mais atual
afirma que o “Amigo Secreto” teria nascido nos Estados Unidos, por um grupo de
operários que presenteavam os colegas, escolhidos por sorteio, evitando discriminações
e privilégios.
De facto, a atividade do “Amigo Secreto” já se tornou, também, uma das tradições na
nossa escola, pois todos os anos, na época da Páscoa, se trocam presentes entre
turmas, elaborados pelos alunos e recheados de rebuçados e ovinhos de chocolate.
A certeza que temos é a de que todas as crianças gostam de ter amigos, ainda que
secretos, sendo, por isso, esta atividade uma forma de fomentar a união e a partilha
entre os alunos. Assim, no dia 12 de abril, o momento foi vivido com entusiasmo, tendo
reinado a alegria e a diversão. 
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Na disciplina de Educação Visual, os alunos do 6ºE
fizeram uma reinterpretação visual de um
elemento do Património Cultural de Portugal –
Coração de Viana, através da exploração gráfica
dos elementos visuais.
Os trabalhos podem ser vistos no 3º piso da Escola
Avelar Brotero.
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Nos passados dias 26, 27 e 28 de abril decorreu a semana da Biologia e Geologia, organizada
pelo grupo disciplinar.
Estes dias foram recheados de conhecimento e boa disposição com as atividades dos
Laboratórios Abertos e a Feira dos Fósseis e Minerais.
Os alunos das turmas de secundário do curso de Ciências e Tecnologias foram os anfitriões de
várias turmas de 3.º e 4.º ano que vivenciaram um dia diferente e ficaram a conhecer mais
sobre a Terra e sobre a Vida.
No final do evento miúdos e graúdos mostraram-se muito satisfeitos!
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