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Tomada de Posse do Novo Diretor do Agrupamento

No passado dia dezassete de maio, pelas dezoito horas e trinta minutos, decorreu a cerimónia de
tomada de posse do nosso novo Diretor do Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette, o Dr.
Paulo Gonçalves. A cerimónia, a qual decorreu na sala de convívio, dos alunos da Escola
Secundária de Odivelas (Escola sede), contou com a presença dos vários elementos da
comunidade escolar, tais como, alunos, docentes, assistentes técnicos e assistentes
operacionais.  
É também de referir que estiveram, também presentes, algumas individualidades da Câmara
Municipal, bem como da Junta de Freguesia de Odivelas, sem esquecer obviamente algumas das
forças de segurança pública de Odivelas, que foram convidadas, para esta ocasião.
É de salientar também, os discursos inspiradores, e magníficos, quer do antigo diretor, o Dr.
Rui Almeida, quer do Dr. Paulo Gonçalves, bem como a magnífica conduta que a Dra. Cidália
Lopes, deu a este evento. 
Muitos Parabéns e muita Prosperidade!
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Multicultural 4ª Edição 2022 (online) | Maio Junho 2022
 

Já começou! Tens culturas, vídeos e jogos para descobrir!

Esta iniciativa tem como objetivo levar a cultura de diferentes países, etnias ou
cidades, aos alunos, aos seus educadores, e a toda a comunidade escolar.
Começou na D. Dinis no ano letivo 2018/2019, em modo presencial, com três
eventos em dias distintos: jogos culturais, espetáculos e apresentação de comidas
típicas.
Este ano conta com a participação conjunta e a colaboração de várias Associações
de Pais e Encarregados de Educação do AE Adelaide Cabette, da Escola Secundária
de Odivelas e do Agrupamento.
Devido à pandemia, fomos forçados a pensar a Multicultural de forma diferente e
optámos por criar vídeos sobre as culturas e disponibilizar jogos online. No ano
passado participaram quase 200 crianças. Este ano mantivemos a dinâmica de
vídeos e jogos online.
Entrem na página da Multicultural e descubram diversas culturas. Aprender a
brincar é o objetivo e assim promover a interculturalidade: conhecer o outro,
respeitar a diversidade, favorecer a inclusão.
Como jogar:
Basta escolher um jogo e fazer o registo (utilizador e password), depois usar
sempre o mesmo utilizador para todos os jogos. No final iremos enviar um
certificado de participação a todos os jogadores.
Dinamizem os jogos nas salas de aula, em casa, com a família. Participem e
Divirtam-se!
Qualquer questão/sugestão que possa surgir enviem um email para:
odivelasmulticulturalac@gmail.com
Página Multicultural
https://bit.ly/3PixG9W ou através do código QR!
Mais Desafios!! Outras Ideias!!
Partilha a Multicultural na tua turma, podes sugerir desenvolverem jogos no
Kahoot ou Scrach, um trabalho sobre as tuas origens, uma coreografia, um desfile
de trajes tradicionais, receitas, ou outras ideias!! Todas as participações serão
disponibilizadas no site, identificando a escola, turma e os autores, claro!
[Legenda das imagens: Exemplo de jogos online e da iniciativa em modo
presencial]
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Workshop "Primavera Ecológica"
no âmbito do Projeto "Clube R 21"
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Visita de Estudo ao Planetário de Marinha
Prof.ª Isabel Mata

No dia sete de abril o grupo 510 de Física e Química do Agrupamento levou os alunos do sétimo
ano ao Planetário da Marinha.
O Planetário da Marinha foi construído entre 1963 e 1965, projetado pelo arquiteto Frederico
George. A 20 de julho de 1965 foi inaugurado integrado no Museu de Marinha.
De maio de 2004 até abril de 2005 o Planetário sofreu uma extensa recuperação.
A 19 de julho de 2005 o Planetário reabriu ao público com um novo projetor principal e um
Auditório renovado. O atual projetor, com 32 projetores de estrelas, consegue apresentar mais de
9000 estrelas, bem como a Via Láctea, nebulosas e as figuras das constelações.
O Planetário de Marinha é atualmente o segundo maior da Europa com o mais avançado sistema
digital existente.

Projetor Antigo Projetor Atual

Pela dificuldade em conter as emoções durante a sessão podemos afirmar que os alunos
descobriram de facto um novo mundo apesar das dificuldades acústicas que o auditório ainda
apresenta.
No final não foi fácil tirar uma fotografia de grupo porque éramos imensos!

Este mundo é infinito e como tal existe espaço para todos. Convidamos os alunos do
Agrupamento a fazerem uma visita ao Planetário. Existem sessões para vários gostos e idades. 

 
Até breve!
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O Grupo Disciplinar de Física e Química realizou, nos dias 22 e 28 de abril, uma vez mais,
os Laboratórios Abertos.
No dia 22 de abril, na Escola Básica 2, 3 Avelar Brotero, foram realizadas diversas
atividades que envolveram os alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, proporcionando a
realização de diversas atividades relacionadas com a Física e a Química.
Já no dia 28 de abril, abrimos as portas dos laboratórios de Física e Química da Escola
Secundária de Odivelas, para que os alunos do 4º ano das escolas de 1º ciclo do
Agrupamento pudessem realizar atividades de Física e de Química.
Na preparação dos Laboratórios Abertos estiveram envolvidos os professores do Grupo
disciplinar. Já na dinamização dos mesmos, para além dos professores de Física e
Química, contámos com a presença dos alunos da turma A do 10º ano que receberam e
ajudaram os alunos a realizar as diversas atividades.
No laboratório de Química os alunos puderam realizar diferentes reações químicas com
efeito visual e sensorial espetacular, que os levou a perceber um pouco melhor de que
forma os materiais se podem transformar através de reações químicas. Fizeram “Pasta de
dentes para Elefantes”, “Monstros Verdes”, “Pega Monstros”, o “Candeeiro de Lava” e os já
famosos “Sabonetes”, entre outras.
Ao entrarem no laboratório de Física, e após a passagem na “Ponte de Balões”, os alunos
realizaram atividades no âmbito da ótica, do magnetismo, das forças e energia, bem como
experimentaram construir motores elétricos simples e viram o efeito de Joule.
Foram horas de muita diversão e aprendizagem, e cada sorriso dos alunos e o entusiasmo
demonstrado levaram-nos a continuar a acreditar que aprender Ciências é Divertido!

Até para o ano!

Laboratórios Abertos
Grupo Disciplinar de Físico-Química
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Dia Mundial da Dança
29 de Abril 2022

No dia vinte e nove de abril, dia mundial da
dança, o grupo de educação física da Escola
Básica Avelar Brotero, tendo em conta o
tema aglutinador do projeto de Oficina e no
âmbito da modalidade desportiva de Dança,
apresentou uma coreografia relacionada
com o Fogo, em jeito de “flash mob”. 

A atividade procurou juntar o maior
número de alunos nos intervalos para
realizarem a  coreografia que foi
previamente preparada nas aulas de
educação física.

Os alunos participaram em massa e como
podem ver pelas imagens foram uns
intervalos coloridos, animados e com
muita dança.

Os alunos, dançaram com entusiasmo e
mostraram mais uma vez suas
capacidades, na grande maioria
mostraram o sentido de ritmo e
sincronia.

Parabéns a todos que tornaram esta
atividade possível, pessoal docente e não
docente, pelo trabalho conjunto em prol
dos nossos alunos. Fica a promessa da
realização de mais uma atividade de
dança mais para o final do ano letivo.

OBRIGADO A TODOS
O Grupo de Educação Física
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Torneio de Andebol
6 de Maio 2022

 No dia seis de Maio, realizou-se o Torneio
de Andebol inter turmas do 7º e 8º Anos.

Participaram todas as turmas do 7º e 8º
anos, num total de oitenta alunos. 

Os jogos foram disputados em formato
5x5, em que cada turma apresentou 10
jogadores. Em jogo as equipas tinham de
apresentar obrigatoriamente 3 rapazes e 2
raparigas.

1º Lugar – 8ºC
Foi um dia cheio de bons momentos
de andebol. Parabéns às turmas
vencedoras e a todos os alunos. O
Grupo de Educação Física.
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REGIONAL DE TÉNIS DE MESA
APURAMENTO PARA OS

NACIONAIS

No passado dia 7 de maio, realizou-se em
Torres Vedras, na ES Madeira Torres, o

regional de ténis de mesa, de onde saíram
3 apurados de cada escalão/género, para
o Campeonato Nacional. A ES de Odivelas
apresentou-se com dois atletas iniciados, a
saber, Catarina Gouveia e João Vasco,
ambos do 8ºG.

As competições realizaram-se à melhor de
5 sets, com uma fase de grupos com 4
atletas, apurando-se dois e depois outra
fase, com os mesmos sets, mas usando-se
o “sistema alemão”, com eliminação à
segunda derrota.
A atleta, Catarina Gouveia, ficou-se pela
fase de grupos, sendo natural

porque o nível foi muito elevado e a
mesma iniciou-se no ténis de mesa,
somente, no presente ano lectivo. Ainda
assim, foi um momento de grande
aprendizagem, recheado de boas
experiências, que com certeza darão
frutos no futuro. A mesma não se
resignou e amadureceu com a situação,
sendo algo que a motivou a agarrar-se
com mais afinco nos treinos e
competições da próxima época.
O atleta João Vasco, ficou no grupo do
campeão nacional e vice-campeão
nacional, tendo-se, ainda assim, batido
bravamente na mesa de jogo,

conquistando bastantes pontos a estes
dois atletas. Destaco a postura deste
grupo que apesar da grande qualidade, foi
sempre pautada de grande respeito entre
atletas e treinadores. Sem dúvida, uma
grande conquista além competição.
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O Encontro de Basquetebol (Iniciados Masculinos) da fase local do Desporto Escolar, realizou-se
na Escola Secundária de Odivelas no passado Sábado (14/05/2022). A participação e
comportamento dos nossos alunos jogadores, juízes árbitros e de apoio à organização dos jogos
foi exemplar.
Em termos de resultados temos a melhorar, mas o Grupo Equipa tem potencial. Além de ter tido
apenas dois meses de preparação (devido às obras), metade dos alunos ainda é do escalão infantil
estando já a competir com alunos mais velhos do escalão de Iniciados. O mais importante é que
respiraram um ambiente divertido, saudável, competitivo, com fair play, e com a alegria e ajuda
da Sra. Giamine (Dona Gi), a nossa Assistente Operacional de serviço.
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Problemas de Xadrez
Clube de Xadrez
Prof. Bruno Dias

Solução do Problema n.º 01/2022

Tf5+  Rg6
Bf7+ Rh6
Th5++

1.
2.
3.

Problema n.º 2/2022 Problema n.º 3/2022
Problema:

As brancas fazem o lance 1. Be2
As pretas respondem e fazem xeque-mate
em dois lances.

A resposta deve ser dada do seguinte modo:
1. ...  Lance das pretas
2. Lance das Brancas  Lance das pretas

Problema:
As brancas jogam e obtém uma
vantagem decisiva em 5 lances (captura
de uma figura)
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MOPE 22
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PROJETO "KEPLER" 11CPM
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Projeto Ananás (motor Ford turbo diesel)
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Pinturas na 
Oficina de Mecânica

Pinturas Murais

Pinturas em Azulejo
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Horta D. Dinis

Temos criado a nossa horta em momentos diversos. Primeiro semeámos, plantámos,
sachámos. Regámos. Tudo cresceu: as batatas, as alfaces, as favas, a hortelã, as
cenouras, as cebolas e as couves. Fizemos um espantalho para afastar os pardais.
Chegou a hora de ir colher, lavar e provar. Fizemos sandes e saladas. 
Para nos ajudar contámos com os nossos Educadores, Professores e Assistentes
Operacionais, em particular com o Sr. Luís e a D. Clara que percebem mais de como se
deve fazer uma horta. Agradecemos a todos.
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O Dia Mundial da Terra, também conhecido como o  Dia Internacional da Mãe
Terra e Dia da Terra celebra-se, anualmente, no dia 22 de abril, sendo um evento
global criado através da resolução 63/278 da Assembleia Geral das Nações Unidas,
no mesmo dia em 2009. O seu objetivo é despertar consciências para os
problemas da contaminação e conservação da biodiversidade tendo em vista
ajustar as necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações presentes
e futuras. De facto, é do conhecimento geral que algumas atividades humanas,
como a caça furtiva, a agricultura insustentável, a poluição e o uso de pesticidas
estão diretamente ligados à destruição de plantas e animais. Por isso, devem-se
mobilizar os decisores políticos e a sociedade civil para a concretização de
medidas que protejam o planeta, pois ainda é possível reduzir a extinção de
espécies em perigo. Para tal, é também necessário educar e incentivar ações
individuais, como a adoção de uma dieta sustentável baseada em produtos
hortícolas, criados através de um modo de produção biológica. Assim, no dia 22 de
abril os alunos elaboraram um cartaz e escreveram poemas, como forma de
promover a educação ambiental, bem como refletir sobre outras ações que
podemos colocar em prática para preservar o nosso planeta.

Dia Mundial da Terra
EB António Maria Bravo

Adicionar um subtítulo
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No âmbito das comemorações do Agrupamento de Escolas
Adelaide Cabette, várias turmas da EB Maria Máxima Vaz
participaram em visitas a diferentes estabelecimentos de ensino
que compõem o referido Agrupamento e participaram em
atividades muito enriquecedoras.

A turma do 1.º A foi ler a história da Galinha Ruiva às crianças do JI Roque Gameiro que
entrarão no Primeiro Ciclo no próximo ano letivo, com vista à realização de uma
articulação interpares e interciclos assente na partilha de saberes e experiências
educativas como forma de enriquecimento pessoal.

Os alunos envolveram-se na atividade, construíram
as máscaras correspondentes às personagens da
história e leram com agrado.

Os alunos do 2.º ano
escolheram desenhar o
retrato de Adelaide Cabette
para homenagear a patrona
do nosso Agrupamento. 
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Várias turmas do 3.º e 4.º ano foram aos
Laboratórios de Biologia e Geologia e puderam
participar nas atividades experimentais que os
alunos e professores de Ciências proporcionaram.
Foi muito divertido ver o funcionamento de um
vulcão no laboratório! 

Viram um filme e muitas amostras
de rochas e minerais. Puderam
ver várias amostras ao
microscópio, experimentar como
o corpo sente as diferenças de
temperatura e ver ao vivo os
pulmões e o coração de um
borrego.
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No dia 27 de abril, o 4.º B deslocou-se à EB
2/3 Avelar Brotero. Teve a oportunidade de
realizar uma atividade plástica no Atelier de
Artes Visuais, tendo sido dinamizada pelos
professores de Educação Visual e
Tecnológica e por alguns alunos daquela
escola. Foi muito divertido! Posteriormente,
esteve na Biblioteca e ouviu alguns alunos
fazerem uma leitura dinâmica. A professora
bibliotecária dinamizou a visita e o 4.ºB
gostou muito das atividades propostas.

No final, duas alunas do 7.º ano de escolaridades proporcionaram uma visita guiada à
escola. 
No dia 5 de maio, todas as turmas do 4.º ano de escolaridade do Agrupamento foram
ao gigantesco ginásio da Escola Secundária de Odivelas e puderam participar em várias
atividades físicas: diversas estafetas colaborativas, jogar a bola ao fundo e fazer
atividades de ginástica, no trampolim e tudo! Foi muito divertido.
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No mês de abril também comemorámos com muito carinho o amigo secreto.
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O Grupo Disciplinar 200, no âmbito da disciplina de Português, realizou o Concurso de
Leitura (atividade proposta para o PAA do nosso Agrupamento), no dia 12/5/2022.
Os objetivos deste Concurso foram: 
- Reconhecer a importância da leitura no seu processo de aprendizagem;  
- Promover a leitura de uma forma lúdica;  
- Partilhar em grupo o gosto pela leitura como forma de prazer, promovendo momentos
agradáveis em que a leitura e os livros sejam desafiantes no complemento das
aprendizagens; 
- Valorizar a utilização de BE no seu processo ensino/aprendizagem.
Estiveram presentes todos os alunos selecionados na 1ª fase do Concurso, 18 discentes
do 5ºano e 16 discentes do 6ºano. 
Vencedores do Concurso (foto 1):
- 1º João Martins, nº11, 5ºC;
- 2º Ivan Rudan, nº16, 5ºA;
- 3º Gabriel Sousa, nº7, 5ºI.
 (foto 2)
1º Leonor Ferreira, nº10, 6ºC;
2º Vladislav Pika, nº19, 6ºB;
3º Dinis Costa, Nº9, 6ºG.

Na foto 3 estão as docentes que participaram como elementos do júri (da esquerda
para a direita): Joaquina Santos, Cristina Romãozinho, Dina Caetano, Manuela de Jesus,
Cecília Teixeira, Georgete Garcia e Bibiana Martins.

 

Concurso de leitura

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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Atividades promovidas pela Biblioteca Escolar Avelar Brotero
Ano letivo 2021/2022 

15º Concurso Nacional de Leitura, Fase Intermunicipal - Área Metropolitana de Lisboa, que
se realizou na Escola Secundária Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora, no dia 20 de
abril, com a participação da aluna Matilde Figueiredo da turma 7º A. 
A sessão foi dinamizada pelo contador de histórias e humorista, Serafim e contou, ainda,
com apontamentos musicais e de leitura, partilhados por alunos.

 O humorista, Serafim, dinamizador
da cerimónia do CNL

 

A aluna Matilde foi acompanhada
pela professora bibliotecária, Cecília

Teixeira
 

A aluna Matilde Figueiredo 
 

No dia 27 de abril, integrado na comemoração do dia do Agrupamento, as turmas do 1º
ciclo uma visita à Escola Avelar Brotero. Na Biblioteca Avelar Brotero foram recebidos com
diversas atividades:

Pequeno teatro de fantoches (com a participação 
do aluno Cristiano da turma 8º A) 
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Leitura expressiva dinamizada pelos alunos Clara,
Cristiano, Lígia e Ana da turma 8º A

Dinamização de jogos de descoberta dinamizados
pela professora bibliotecária 

 

Jogo “O telefone avariado” alusivo a títulos de livros
 

Apresentação de novas obras que fazem parte da
colecção da BE Avelar Brotero
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No final, a professora Leonor Moreira presenteou 
os alunos com uma pequena lembrança da BE 

 
Os alunos participaram com muito entusiasmo.

 Passeio pelo Jardim do Rio da Costa, no dia 4 de maio. 
 

Muito próximo da Escola Avelar Brotero, os alunos das turmas 5º D e 5º I,
acompanhados pela professora bibliotecária e pelos docentes Andreia Namora, Cândida
Gonçalves, Gabriel Matos e Marta Carvalho, participaram numa visita guiada, no âmbito
das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Ciências Naturais, em articulação com
o sector do Ambiente e do Turismo da Câmara Municipal de Odivelas.

 

Os alunos da turma 5º I
 

40



Os alunos identificaram a flora da zona de Odivelas composta por
várias espécies de árvores e arbustos, tendo recolhido amostras
florais, entre as quais a jacarandá e a ginkgo biloba.

Os alunos da turma 5.º D
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Já na Escola Avelar Brotero, os alunos organizaram um mural em que colocaram as
amostras recolhidas, bem como a identificação da respectiva espécie. 
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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/

