
 Newsletter

De acordo com o PAA, no dia 5 de dezembro, o
JI Álvaro de Campos, desenvolveu um
conjunto de atividades para sensibilizar a
comunidade educativa para as dificuldades e
potencialidades das pessoas portadoras de
deficiência.
Foram realizadas pinturas com olhos
vendados e pinturas com a boca, atividades
dinamizadas pela turma B, que tiveram uma
forte adesão por parte de toda a comunidade
educativa que participou ativamente nas
diversas ações do evento.
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  Projeto:Projeto:

  Natal Diferente �1 Postal = 1 Sorriso�Natal Diferente �1 Postal = 1 Sorriso�

EB António Maria Bravo
Os alunos da EB António Maria Bravo aderiram à iniciativa proposta pela Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) e a Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (AEFCM-UNL), dando o
seu contributo através da elaboração de postais de Natal onde constam mensagens de
carinho e esperança. 
Atendendo a que o Projeto Natal Diferente “1 Postal = 1 Sorriso” consiste em levar um
pouco da magia natalícia a quem, quer por razões de saúde, quer por razões de ordem
social, se vê impedido de passar esta quadra junto dos seus entes queridos, os postais
realizados pelos alunos serão posteriormente entregues aos doentes internados nos
hospitais da grande Lisboa, Madeira e Santarém, e ainda no hospital de Beja e Leiria, na
manhã do dia 24 de dezembro.
Nesta quadra de partilha e de grandes emoções, acreditamos que os postais, realizados
pelos alunos da nossa escola, levarão sorrisos a todos aqueles que necessitam de algum
conforto, possibilitando, assim, um Natal diferente, repleto de calor e magia.
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Clube de XadrezClube de Xadrez

Solução do problema #09 
1. Dg6,  Dxe1+
2. Txe1,   Tf1+

3. Txf1,   Txf1++
 

Problema nº10 (CX_P010)
 

CX_P010
As brancas jogam e fazem xeque-mate 

em três lances.
 

A resposta deve ser dada do seguinte 
modo:

 
1. Lance das brancas, Lance das pretas
2. Lance das brancas, Lance das pretas

3. Lance das brancas
 

Registo de lances:
Rei - R

Dama - D
Torre - T
Bispo - B

Cavalo - C
 

Captura: x
Exemplos (figuras): Bxe5, Cxf3, Txd1
Exemplos (peões): dxe5, gxf3, axb5

Xeque ao Rei: + 
Exemplo: Dd6+

Xeque-mate: ++ (ou #)
Exemplo: Tf8++ (ou Tf8#)
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Mesa de Natal à maneira deMesa de Natal à maneira de
  

Bordalo PinheiroBordalo Pinheiro
  Professores Andreia Namora e João GonçalvesProfessores Andreia Namora e João Gonçalves

Na disciplina de Educação Tecnológica, os alunos do 6º ano das turmas B, F e I construíram peças
com inspiração no artista Rafael Bordalo Pinheiro, uma das personalidades mais relevantes da
cultura portuguesa da segunda metade XIX.

A técnica utilizada foi a modelagem em massa de modelar e em pasta de papel e posteriormente
pintura em guache.
A exposição pode ser visitada no 1º piso e na sala dos professores da Escola Avelar Brotero.
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No início do século XV, o mundo estava compartimentado e muitas civilizações viviam
fechadas sobre si próprias com poucos contactos com o exterior. A conquista de Ceuta,
em 1415, e a passagem do cabo Bojador, em 1434, fizeram de Portugal o pioneiro da
Expansão europeia e, consequentemente, da Globalização, um movimento que se tornou
imparável e irreversível desde que Gil Eanes e os seus homens venceram o mito do Mar
Tenebroso. É neste âmbito que os alunos de 8.°ano foram desafiados a construir
maquetes dos instrumentos náuticos e das embarcações de época e mapas ilustrativos
das novas rotas criadas.
A exposição está patente no pavilhão A3a na ESO.

 

Exposição Séc. XV
Prof.ª Sandra Cruz
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JI Roque Gameiro
Na época mais mágica, quentinha e docinha do ano propusemos um desafio às famílias.
Este painel espelha a criatividade, imaginação e participação das famílias e crianças das
Salas A, B, C e D.

 Todas as salas                                         Sala B

Sala C
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Natal é:
Foi pedido aos alunos do 9.º ano de escolaridade, que escolhessem uma
palavra/pequena frase, através do Mentimeter, sobre a época natalícia. Este foi o
resultado.
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Células Eucarióticas animais e vegetaisCélulas Eucarióticas animais e vegetais  
e as suas particularidadese as suas particularidades
As Professoras Carla Oliveira e Raquel Silva

Com base nos conhecimentos adquiridos na subunidade “A célula”, no âmbito da disciplina
de Biologia e Geologia, os alunos das turma A, B e C do 10.º Ano, foram desafiados a
elaborar maquetes criativas e originais sobre células eucarióticas animais e vegetais.
A capacidade de recriar para o visível estruturas microscópicas como as células e os seus
elementos celulares apela ao sentido criativo que muitos alunos desconhecem ter, desta
forma algumas temáticas podem tornar-se mais motivadoras se aplicarmos “o aprender
fazendo” bem como integradoras dos conhecimentos exigidos para a consolidação das
aulas expositivas.
Os trabalhos estão expostos no piso térreo do pavilhão A3A entre os dias 19 de dezembro
de 2022 a 5 de janeiro de 2023 e serão avaliados pelas professoras Carla Oliveira e Raquel
Silva, com base em rubricas pré-definidas.
Não podemos deixar de agradecer ao grupo de alunos que prontamente nos ajudou na
montagem da exposição bem como às “designers” que criativamente elaboraram, em
tempo record, um placard para o grupo de Biologia e Geologia.
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No passado dia 17 de Dezembro foi Natal na Escola D. Dinis, um dia repleto de sorrisos e
alegria no ar.
Casinhas de Gengibre com venda de artes (com especial destaque para os alunos do 4º
ano, Mimos da Nanda e BlueLuck) e comida, atelier criativo e contador de histórias,
momentos de Karaoke, pinturas faciais e tatuagens de gliter, jogos tradicionais, pipocas e
sem esquecer os insufláveis que fizeram as delícias de todos!
Para terminar, recebemos a atuação do Coro dos Pequenos Cantores da Pontinha que deu
um brilho especial a esta festa, foi a estrela no topo da árvore, Obrigada!
Um dia memorável, que vai ficar na história e na lembrança de todos.
Agradecemos do fundo do coração a presença e o envolvimento de todos que fizeram
parte deste dia de espírito feliz e natalício. Estiveram presentes muitas famílias, a nossa
comunidade escolar, contamos com a presença do Diretor do Agrupamento Adelaide
Cabette, Professor Paulo Gonçalves, do Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Nuno
Gaudêncio, e da Vereadora da Educação, Dra. Susana Santos.
A preparação deste dia não teria sido possível sem o empenho e a motivação dos
membros extraordinários desta associação e da equipa fantástica da Sopro de Sonhos,
somos uma grande família!
A esta grande família, juntaram-se outras famílias, outros pais, tivemos também o apoio
da Junta de Freguesia de Odivelas, do Bricomarché de Famões, da empresa RCDD Arte, da
Copinuma, o nosso Obrigada a todos.
Agradecemos igualmente à Direção do Agrupamento, à Coordenadora Maria José, aos
Professores e Educadores e a todos os Profissionais da Escola o apoio e a dedicação. O
Presépio é o resultado dessa união com peças feitas em sala de aula e em família.
Agradecemos também à Câmara Municipal de Odivelas a cooperação para conseguirmos
ter todas as licenças.
A Dinislândia foi também uma iniciativa solidária e este ano recolhemos bens para ajudar
a APCL Odivelas, o nosso agradecimento por todas as contribuições. 
Neste dia fez-se Natal na D. Dinis!
"Juntos sonhamos mais e melhor!"

Natal na EB1/JI D. Dinis
Sandra Monteiro e Yara Silva 
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Ciência e a ArteCiência e a Arte

E se a ciência e a arte estivessem separadas?E se a ciência e a arte estivessem separadas?
Esses dois elementos tornam o planeta umEsses dois elementos tornam o planeta um
lugar bonito, é como se fossem um casal superlugar bonito, é como se fossem um casal super
apaixonado, que não pode viver separado.apaixonado, que não pode viver separado.
A junção dos dois é a paz e a beleza doA junção dos dois é a paz e a beleza do
mundo e, se ficarem afastados, a destruiçãomundo e, se ficarem afastados, a destruição
aparece e a paz desaparece.aparece e a paz desaparece.
A ciência não vive sem a sua amada, ela isola-A ciência não vive sem a sua amada, ela isola-
se e fica triste, e a arte não vive sem ase e fica triste, e a arte não vive sem a
ciência, porque, quando ela está sem a ciência,ciência, porque, quando ela está sem a ciência,
não existe felicidade.não existe felicidade.
O mundo fica triste por ver os paisO mundo fica triste por ver os pais
descontentes, porque sem eles nadadescontentes, porque sem eles nada
acontece…acontece…

Obehi Elimian, nº22, 10ºCObehi Elimian, nº22, 10ºC

E se eu misturasseE se eu misturasse
bicarbonato de sódiobicarbonato de sódio
com vinagre,com vinagre,
corante arco-íriscorante arco-íris
e gasolinae gasolina
poderia criar uma explosão arco-íris?poderia criar uma explosão arco-íris?
A arte,A arte,
misturada com a ciência,misturada com a ciência,
é algo lindo.é algo lindo.
Pintamos o ar de arco-írisPintamos o ar de arco-íris
e ficamos com a pele arco-írise ficamos com a pele arco-íris

Hermen Adão, 10ºC, Nº12Hermen Adão, 10ºC, Nº12

No seguimento da comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica, as docentes
Magda Marques e Raquel Silva (da equipa CCVnE) propuseram aos alunos a elaboração de
um exercício de escrita criativa sobre Arte e Ciência.
Os textos vencedores foram os seguintes:

Dia Nacional da Cultura CientíficaDia Nacional da Cultura Científica
Raquel Silva

  E se Van Gogh nunca tivesse pintado, a arte seria a mesma?E se Van Gogh nunca tivesse pintado, a arte seria a mesma?
  E se Galileu Galilei nunca tivesse observado as estrelas, a astronomia teria evoluído?E se Galileu Galilei nunca tivesse observado as estrelas, a astronomia teria evoluído?
  E se Albert Einstein não tivesse estudado, a ciência teria evoluído?E se Albert Einstein não tivesse estudado, a ciência teria evoluído?
  E se Da Vinci não tivesse desenhado o homem vitruviano, saberíamos tanto sobre anatomia?E se Da Vinci não tivesse desenhado o homem vitruviano, saberíamos tanto sobre anatomia?
  E se a medicina não tivesse avançado, a pandemia teria diminuído?E se a medicina não tivesse avançado, a pandemia teria diminuído?
E se você não tivesse tomado AQUELA decisão, conseguiria ter chegado aqui?E se você não tivesse tomado AQUELA decisão, conseguiria ter chegado aqui?  

Davi Araújo - 10°C, n.º 5Davi Araújo - 10°C, n.º 5
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E se algum dia eu conseguisse voar sem nenhum meio de transporte comoE se algum dia eu conseguisse voar sem nenhum meio de transporte como
avião ou balão de ar quente? E se pudéssemos voltar no tempo e conheceravião ou balão de ar quente? E se pudéssemos voltar no tempo e conhecer
as pessoas tão famosas que mudaram a nossa vida como Thomas Edisonas pessoas tão famosas que mudaram a nossa vida como Thomas Edison
que, com a ciência e a sua imaginação, conseguiu ver o que ninguém via eque, com a ciência e a sua imaginação, conseguiu ver o que ninguém via e
criou a lâmpada tão simples e usada por todos? E se pudéssemos conhecercriou a lâmpada tão simples e usada por todos? E se pudéssemos conhecer
o tão famoso Platão e Sócrates para acompanhar as suas teorias e os seuso tão famoso Platão e Sócrates para acompanhar as suas teorias e os seus
modos de pensar que mudaram tantas vidas e ajudaram outras? Todos elesmodos de pensar que mudaram tantas vidas e ajudaram outras? Todos eles
podem ter formas diferentes de pensar, mas todos mudaram a vida depodem ter formas diferentes de pensar, mas todos mudaram a vida de
muitos, cada um da sua forma. Seja com a ciência ou com a arte.muitos, cada um da sua forma. Seja com a ciência ou com a arte.

  
Maria Vitória TomázMaria Vitória Tomáz

No passado dia 15 de dezembro alguns alunos da turma D do 9.º ano deslocaram-se à
escola básica D. Dinis para apresentarem alguns trabalhos e realizarem atividades lúdico
pedagógicas com os alunos do 3.º ano de escolaridade.
Estas atividades foram elaboradas no âmbito de Oficina, com a orientação das
professoras Isabel Parreira e Mariana Ferreira, e foram propostas pela equipa do Clube
Ciência Viva na Escola.
As atividades/ trabalhos estavam relacionados com o risco sísmico e a sua prevenção."

Raquel Silva

Newsletter do AECNewsletter do AEC
O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:O arquivo completo dos números anteriores pode ser consultado em:

https://agr-odivelas.pt/?p=4495https://agr-odivelas.pt/?p=4495  
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