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Plantação de Árvores no Âmbito  da Oficina
11.º F
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Torneio de Xadrez ESO

As finais decorreram no dia 15 de junho e os finalistas estão de parabéns, pois a disputa
no Ensino Básico e Secundário foi renhida, tendo sido necessário recorrer a um terceiro
jogo de desempate.

No Ensino Básico, Luís Cecílio, do 9ºB, venceu o torneio contra David Hernandez (9ºC),
por 2-1.

No Ensino Secundário, Santiago Novais, do 11ºCPSI, venceu o torneio contra Martim
Azevedo (10ºC), por 2-1.

Danya Sanchez, recebeu o prémio de melhor aluna do torneio. 

Os prémios para os vencedores do torneio e da melhor aluna foram criados e
executados pelo colega José Oliveira. O clube de xadrez agradece e felicita-o pela
qualidade dos prémios oferecidos aos alunos.

O clube de xadrez agradece a todos os alunos que começaram a aparecer para jogar,
convidando os amigos, acabando por serem presença assídua no átrio da escola. Os
intervalos entre as aulas pareciam mais pequenos! Todos estão de parabéns e no
próximo ano letivo vão haver novidades!

Saudações,
A equipa do Clube de Xadrez 
Bruno Dias, Carlos Silva, José Oliveira, Nuno Cabral e Vidal Pires

Danya Sanchez (9ºC) - Vencedora do prémio para a melhor jogadora do torneio de
xadrez (chegou aos quartos de final).
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Vencedor do torneio de xadrez do Ensino Básico, Luís Cecílio (9ºB). 3



Vencedor do torneio de xadrez do Ensino Secundário, Santiago Novais (11ºCPSI)
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Passe pela Biblioteca da ESO e veja as Exposições Temporárias 
"Projeto Arte Chair" dos alunos do 9º ano.

e “Aquecimento Global” dos alunos do 7º ano. 
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A Biblioteca recomenda.

Vá de férias e leve um livro…
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No passado dia 23 de Maio, pelas 19
horas, no Strada Outlet , foi inaugurada a
exposição - “Os Bombeiros em Odivelas:
Força, Coragem e Determinação” a
perspectiva dos nossos alunos, para a
comemoração dos 125 anos.
Uma parceria Câmara Municipal de
Odivelas e Rede de Bibliotecas Escolares.
A exposição contou com a participação
das turmas do 9ºD e 9ºG da ESO.
Visitaram o Quartel dos Bombeiros e
realizaram trabalhos apoiados pelos
professores de Português e Educação Visual.
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No dia 7, do corrente mês foram entregues, na escola sede do agrupamento
Adelaide Cabette, os prémios aos vencedores do concurso “Dia Internacional do 
 “ pela coordenadora da disciplina de Matemática, professora Luísa Sousa.  

1º Lugar: Madalena Freire do 7ºG

2º Lugar: Carlota Aurélio do 7ºG
 

3º Lugar: João Carlos Sousa do 7ºD
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O grupo de Matemática agradece a todos os alunos do 7ºano a criatividade, esforço e
empenho na participação da atividade. Os agradecimentos estendem-se a toda a
comunidade escolar que votou nos trabalhos selecionados, e à Direção do
Agrupamento que adquiriu as lembranças entregues aos alunos vencedores. Muito
Obrigado!
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Finais do Campeonato de Futsal
“Infantis B” - Fase Local da CLDE

LOVFX 2022
No dia 4 de junho (sábado), realizou-se as
finais do Campeonato de Futsal do escalão
“Infantis B” – Fase Local (desporto escolar), na
Escola Básica Bartolomeu Dias (Sacavém),
onde marcaram presença a nossa escola (EB
Avelar Brotero), a EB Dr. Vasco Moniz, a EB
Bartolomeu Dias e a EB de Castanheiros.

Em cima: Jamilson, Diogo Duarte, Santiago Jesus; Guilherme Esteves
(GR); Miguel Djaquité; e Santiago Leitão (secretário).

Em baixo: Telvin (arbitro); Steven; Duarte; Dinis; Anthonyo (GR); e
Diogo Ferraz.

A 1ª meia-final foi disputada entre a EB
Bartolomeu Dias e a EB Dr. Vasco Moniz.
Um jogo um pouco desequilibrado, onde
a EB Bartolomeu Dias demonstrou
grande superioridade vencendo o jogo
por 13-1. 

 

1ª Meia-Final
EB Bartolomeu Dias 13 – 1 EB Dr. Vasco Moniz

A 2ª meia-final foi disputada entre a
nossa escola (ABAB) e a EB de
Castanheiros. Nesta meia-final os nossos
jogadores também demonstraram
superioridade relativamente à outra
escola, vencendo o jogo por 11-1. 

Meia-Final
EB Avelar Brotero 11 – 1 EB de Castanheiros

De seguida disputou-se o jogo para
apurar o 3º e 4ª lugar, onde a EB Dr.
Vasco Moniz venceu a EB dos
Castanheiros por 3-1, num jogo bastante
equilibrado.
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3º/4º Lugar
EB Dr. Vasco Moniz 3 – 1 EB de Castanheiros

Por fim, disputou-se a grande final entre a
nossa escola e a EB Bartolomeu Dias, onde
pela 1ª vez encontramos uma equipa mais
organizada. A EB Bartolomeu acabou por
ser superior à nossa escola e venceu o jogo
por 5-0.

1º/2º Lugar
EB Avelar Brotero 0 – 5 EB Bartolomeu Dias

Parabéns à Escola vencedora, que
demostrou muita qualidade e organização.
Parabéns também aos nossos alunos
(jogadores, árbitro e secretário) que
representaram muito bem a EB Avelar
Brotero e o Agrupamento. 

Foi um campeonato e um ano com muitos
treinos específicos de futsal e contato com
a competição (jogos), que permitiu a
evolução de todos os jogadores numa
modalidade que adoram. 

Parabéns a todos pelo 2º lugar conquistado
no Campeonato de Futsal “Infantis B” do
CLDE LOVFX 2022.

Professor Nelson Antunes
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DIA MUNDIAL DA BICICLETA
No passado dia 3 de junho, festejou-se o
Dia Mundial da Bicicleta.

Os objectivos passaram por:

·Aprender a andar de bicicleta;
·Aquisição de competências que
permitam uma melhoria da autonomia
no deslocamento de bicicleta, fora da
escola;
·Educação para uma mobilidade
sustentável;
·Adquirir hábitos de vida saudáveis.

Para alcançar estes objectivos, durante a
tarde de sexta-feira, dia 3 de junho,
realizou-se, no campo sintético da ESO,
uma gincana de bicicletas, com a ajuda
dos professores Alexandre Rodrigues e
Ricardo Castro. A mesma caracterizou-se
por um circuito, onde os alunos eram
confrontados com desafios com vários
graus de dificuldade, sendo os mais
difíceis a realização o “8” dentro de uma
área limitada e a passagem de um
objecto de um banco para outro.

 

A actividade teve a participação de 53
alunos, sendo que, alguns nunca tinham
andado de bicicleta. Para estes, foi ensinado
a equilibrar-se em cima da bicicleta,
procurando-se deste modo, incluir e motivar
todos os alunos.

No final os alunos responderam a um
questionário, sendo este um momento de
reflexão e de tentativa de melhorar futuros
eventos.
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Dos que respondera ao questionário
45%, responderam não ter bicicleta;
mais de 70% considerou a actividade
muito importante e 75% pensam ser
necessário a criação de um
núcleo/clube de BTT/bicicletas na
escola.
Voltando à gincana de bicicletas, os
alunos participantes, tiveram que
realizar 9 tarefas, cada uma a valer 2
pontos, no menor tempo possível.
Ganhava que tivesse mais pontos e
menos tempo. Posto isto a classificação
foi:

1º Ricardo Moreira, 8ºG;
2º Christian Oliveira, 8ºG;
3º Wesley Sousa, CEF;
4º André Castro, 8ºG;
5º André Amorim, 10ºF;

6º Eduardo Tchuda, 8ºH;
7º Rayam Sales, 8ºH;
8º Nikolas Silva, 9ºB;
9º André Almeida, 8ºD;
10º Evandro Cá, CEF.

Obrigado a todos! 

14



Torneio de Voleibol
13 de Junho 2022

No dia 13 de junho (2ªf), realizou-se o
Torneio de Voleibol entre as turmas do 7º
e 8º Anos.

Participaram todas as turmas do 7º e 8º
anos, num total de 64 alunos. 

O Torneio foi disputado em formato 4x4,
em que cada turma apresentou 8
jogadores (4 rapazes e 4 raparigas). Os 

jogos foram disputados à melhor de 3
sets, e cada sete disputado até aos 11
pontos. As turmas tinham de apresentar
obrigatoriamente 2 rapazes e 2 raparigas
em cada set para que todos jogassem o
mesmo tempo.

Na parte da manhã jogaram os 7ºAnos,
onde os alunos selecionados de cada
turma, aplicaram e muito bem o que
aprenderam durante o ano letivo.
Assistimos a jogadas muito boas de quase
todas as turmas.
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Resultados 7ºAno
Eliminatórias

Jogo 1 – 7ºA 1-2 7ºB
Jogo 2 – 7ºC 1-2 7ºD

3º/4º Lugar – 7ºC 0-2 7ºA
Finais

Jornada 1 – 7ºE 0-2 7ºB
Jornada 2 – 7ºE 2-1 7ºD
Jornada 3 – 7ºB 2-0 7ºD

1º Lugar – 7ºB

Na parte da tarde entraram em
ação os 8ºAnos, onde os alunos
também representaram da melhor
forma as suas turmas. 

Resultados 8ºAno
Jornada 1 – 8ºA 2-0 8ºB
Jornada 2 – 8ºC 0-2 8ºA
Jornada 3 – 8ºB 2-0 8ºC

1º Lugar – 8ºA

Foi um dia cheio de bons
momentos de Voleibol. Parabéns às
turmas vencedoras e a todos os
alunos pelos bons jogos
proporcionados.

O Grupo de Educação Física
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A Equipa do Projeto "Clube RESÍDUOS 21", vem por este meio informar que no âmbito
do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental 2021/2022 , decorreu no dia 31
de maio, pelas 15:00 horas, na Sala LM2 (Pav.A3), uma ação de sensibilização e
educação ambiental alusiva à temática “ Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030”. 

Projeto "Clube RESÍDUOS 21" 
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Saída de campo "Geologia urbana 
em volta do recinto escolar”

No passado dia 7 de junho na aula prática de Ciências Naturais, do 7.°F, ocorreu
uma saída de campo intitulada "Geologia urbana em volta do recinto escolar”, com
o objetivo de os alunos conhecerem alguma da Geologia urbana da zona
envolvente da ESO. A saída teve seguintes paragens: 

1.º paragem – Escola Básica D. Dinis n°1

2.º paragem – Igreja Matriz de Odivelas 

3.º paragem – Jardim da Música

Os alunos preencheram um caderno da saída, em grupo, aplicando os
conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo na disciplina.

Prof.ª Soraia Oliveira
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Os alunos dos cursos noturnos, no dia 8 de junho, à noite,realizaram uma visita de
estudo ao mosteiro de  S. Dinis e S. Bernardo, em Odivelas. Foi organizada pelos
professores Fernando Mateus e Luís Fernandes com a colaboração de outros
professores participantes. Tivémos também a colaboração inestimável das técnicas do
pelouro da cultura da CMO, Ana Ventura, Cristina e Dilar a quem agradecemos
profundamente.

A visita enquadrou-se na unidade formativa  “Processos Identitários” e nos conteúdos
lecionados nas várias disciplinas envolvidas, abordando o tema Identidades e
Patrimónios Culturais, com o objetivo  de valorizar a interdependência e a
solidariedade enquanto elementos geradores de um património comum da
humanidade. Ao mesmo tempo, prosseguia a missão da Unesco de promover a paz e
o diálogo intercultural,  já que esta organização considera  o património cultural
mundial como fator de promoção da paz, de identidade, de inclusão e de coesão. 

A visita concretiza ainda o espirito e objetivos  da Década Internacional para a
Aproximação das Culturas (2013-2022), nomeadamente a erradicação do preconceito
e dos estereótipos que lhe dão origem através do diálogo intercultural.

O feedback dos alunos foi muito positivo considerandoque os objetivos foram
plenamente atingidos. Foi também manifesta a  satisfação pelos momentos
enriquecedores de convívio e de conhecimento do património e cultura local, parte da
nossa identidade enquanto munícipes e que muitos desconheciam, mesmo vivendo
aqui tão perto. Tendo em conta a pluralidade de culturas, de origens e nacionalidades
e a diversidade de níveis de escolaridade dos alunos participantes, a visita constituiu
um extraordinário momento de interdisciplinaridade, descoberta de identidades, de
diálogo multicultural, de integração e inclusão.

Alunos e professores dos cursos noturnos  visitam o mosteiro
de S. Dinis e S. Bernardo, em Odivelas

Prof. Fernando Mateus
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https://en.unesco.org/decade-rapprochement-cultures


24



25



26



27



28


