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M ELH O R ALU N O D O 3 º C ICL O
PR É M I O “F R ED E R IC O V AL S AS S IN A ”
M ELH O R ALU N O D O E NS IN O S ECU ND Á R IO
PR É M I O “P O RT U GU Ê S ”
PR É M I O “ M AT E M Á T IC A ”
PR É M I O “J O Ã O V AL S A SS IN A - R E SP ON S AB IL ID AD E E I NT E R V ENÇ Ã O S OC I AL ”
PR É M I O “S EN S IB IL ID A D E A R T ÍS T IC A ”
PR É M I O “S EN S IB IL ID A D E A M BI E NT AL ”
PR É M I O “C I ÊN C I A”

MELHOR ALUNO DO 3º CICLO
Alunos que terminaram o 9.º ano (final de 3.º Ciclo) com a média global (Classificação
interna e Exames Nacionais) mais elevada.



Inês Maria Silva (9.º A)



Maria Joana Brito (9.º D)

PRÉMIO “FREDERICO VALSASSINA”
O Prémio Frederico Valsassina Heitor é atribuído conjuntamente pela Associação de
Antigos Alunos do Valsassina e pelo Colégio Valsassina.
Criado em 2015, este prémio pretende relembrar e dignificar o legado de Frederico
Valsassina Heitor, premiando anualmente o/a aluno/a que se distinga, quer pelas suas
qualidades humanas, quer pelo excelente desempenho académico inscrito no espírito
Valsassina.

Na edição de 2018 o Prémio “Frederico Valsassina” é atribuído à aluna:


Marta Jesus Maurício (9.ºA)

Critérios de Atribuição do Prémio
1 – O destinatário(a) do prémio deverá preencher todos os seguintes requisitos:
-

Mérito Académico e Qualidades Humanas: o premiado deverá integrar o Quadro
de Excelência do Colégio

-

Passado no Valsassina: o premiado deverá ter frequentado o Colégio durante,
pelo menos, cinco anos letivos consecutivos

-

Futuro no Valsassina: o premiado deverá frequentar o Colégio no 10º ano

2 – Se necessário, serão aplicados os seguintes critérios de desempate por ordem
decrescente de importância:
-

Antiguidade enquanto aluno (a) do Colégio

-

Ser filho(a) de antigo(a) aluno(a) do Colégio

-

Classificação Interna da disciplina de Matemática no 9.º Ano

-

Classificação obtida no Exame Nacional de Matemática do 9. Ano.

-

Classificação Interna da disciplina de Português no 9.º Ano

-

Classificação obtida no Exame Nacional de Português do 9.º Ano

São atribuídos ao premiado um diploma e um prémio no valor de 500,00€ (quinhentos
euros). O prémio destina-se prioritariamente à realização de uma viagem/visita de estudo
a um local relacionado com a sua área vocacional (cientifica, tecnológica, artística, etc…).

O regulamento completo está disponível em: http://cvalsassina.pt/quadro-de-honra-ede-excelencia

MELHOR ALUNO DO ENSINO SECUNDÁRIO
Aluno/a que concluiu o ensino secundário com a média mais elevada.



Carolina Gomes (12.º 1A)
o

Média do 12.º ano: 20 valores

o

Média de acesso ao ensino superior: 19,6

PRÉMIO “PORTUGUÊS”
Aluno/a que concluiu o ensino secundário com a classificação mais elevada (Classificação
de Frequência e Exame Nacional) na disciplina de Português.



Carolina Gomes (12.º1A)
o

Classificação no exame: 18 CFD: 19

PRÉMIO “MATEMÁTICA”
Aluno/a que concluiu o ensino secundário com a classificação mais elevada (Classificação
de Frequência e Exame Nacional) na disciplina de Matemática.



Tomás Pacheco (12.º 1B)
o

Classificação no exame: 20; CFD: 20

PRÉMIO “JOÃO VALSASSINA”
RESPONSABILIDADE E INTERVENÇÃO SOCIAL
A Direção do Colégio Valsassina decidiu criar o Prémio João Valsassina em 2018 com o
principal objetivo de homenagear o legado de João Valsassina enquanto diretor do
Colégio e, em particular, o seu empenho na dinamização de projetos de intervenção social
na freguesia de Marvila, envolvendo toda a comunidade educativa.
Este prémio pretende distinguir anualmente o(s) aluno(s) que evidenciem elevado
sentido de sensibilidade social ao longo do seu percurso no Colégio.
O prémio conta com o alto patrocínio da Junta de Freguesia de Marvila.

Na edição de 2018 o Prémio “João Valsassina” é atribuído aos alunos:


Afonso Coalho (11.º 1A)



Duarte Martins (11.º 1A)

Ao longo do seu percurso no ensino secundário estes alunos têm demonstrado um
notável sentido de responsabilidade, empenhamento e disponibilidade.
Conjugando a sua vida pessoal e académica, ao longo dos últimos dois anos, durante a
semana, uma, duas, três vezes, sempre que necessário, deslocam-se ao Centro de
Informação Juvenil do Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe, em Marvila,
prontos a ajudar e, acima de tudo, a partilhar e aprender.

Aos premiados é atribuído um galardão e um prémio no valor de 500,00€ (quinhentos
euros) destinado a financiar um projeto de intervenção social na Freguesia de Marvila
que privilegie as comunidades locais e contribua para colmatar carências educacionais e
de formação dessas comunidades e/ou carências sócio-económicas e/ou ambientais e/ou
tecnológicas e/ou culturais. O projeto deverá ser concebido e proposto pelos premiados
e aceite pelo júri do prémio que se compromete a zelar pela boa aplicação das verbas.

O regulamento completo está disponível em: http://cvalsassina.pt/quadro-de-honra-ede-excelencia

PRÉMIO “SENSIBILIDADE AMBIENTAL”
O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico ou do
Ensino Secundário do Colégio Valsassina que se tenha(m) destacado por evidenciar
elevado sentido de responsabilidade, intervenção e sensibilidade ambiental ao longo do
seu percurso no Colégio.

Na edição de 2018 o Prémio “Sensibilidade Ambiental” é atribuído aos alunos:


Andreia Gonçalves (11. º1B)



Helena Brandão (11. º1B)



Tiago Salem (11. º1A)

Ao longo do ano letivo 2017/18 estes alunos desenvolveram um projeto de investigação
no estuário do Rio Tejo, revelando uma evidente preocupação e intervenção na área do
ambiente e da sustentabilidade.
O projeto, que teve a parceria do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, implicou
trabalho de campo e análises laboratoriais, bem como serviu de base à sensibilização da
população para a importância da preservação do ambiente.
O trabalho foi apresentado no Congresso Nacional Cientistas em Ação, em Estremoz, e
submetido ao Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente, onde foram
distinguidos.

PRÉMIO “SENSIBILIDADE ARTÍSTICA”
O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico ou do
Ensino Secundário do Colégio Valsassina que se tenha(m) destacado por evidenciar
elevado sentido de sensibilidade artística ao longo do seu percurso no Colégio.

Na edição de 2018 o Prémio “Sensibilidade Artística” é atribuído às alunas:



Mariana Neves (12.º4)

A atitude critica, sentido de descoberta e essencialmente a sua total disponibilidade para
novos desafios artísticos. O lema da Mariana na sua passagem pela área artística no
Colégio, foi - Desafiem-me! Eu quero aprender. Foi o seu lado obstinado, as elevadas
capacidades, empenho e total abertura de espírito que lhe abriram as portas para o seu
futuro percurso académico na University of the Arts of London.



Leonor Saraiva (12.º4)

O percurso da Leonor ao longo dos três anos do secundário no Colégio fica marcado pela
sua atitude positiva, responsável, empenhada, de muita persistência e sempre disponível
para novos projetos artísticos. Merece destaque o facto de ter sido a Vencedora do 1.º
Prémio de Desenho, no Concurso Internacional - VERA World Fine Art, em 2015.

PRÉMIO “CIÊNCIA”
O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico ou do
Ensino Secundário do Colégio Valsassina que se tenha(m) destacado por evidenciar
elevado sentido de responsabilidade, curiosidade científica e trabalho(s) de investigação
ao longo do seu percurso no Colégio.

Na edição de 2018 o Prémio “Ciência” é atribuído aos alunos:


Afonso Mota (12. º1A)



Bernardo Alves (12. º1A)



João Leal (12. º1A)

Ao longo do ensino secundário estes três alunos revelaram um notável envolvimento e
percurso na área das Ciências, designadamente através do desenvolvimento de vários
projetos de investigação e pela distinção com vários prémios pelos mesmos.
Neste percurso merece destaque:


Estudo de um caso de imposexo na Nazaré em Nassarius reticulatus



Análise dos níveis de exposição a mercúrio de uma população de jovens
portugueses entre os 12 e os 18 anos



Desenvolvimento de um kit de retenção de bisfenol A presente em ecossistemas
aquáticos, recorrendo a líquidos iónicos suportados



Prémio para o melhor trabalho na área do Ambiente no Concurso Nacional
Jovens Cientistas e Investigadores e Mostra Nacional de Ciência 2017



Seleção para representar Portugal na INTEL-ISEF 2018, em Pittsburgh,
Pennsylvania, EUA



1º Prémio para artigo no Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente
2016



2º Prémio para artigo no Concurso Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente
2017



1º Prémio no Congresso Nacional Cientistas em Ação em 2017



1º Prémio no Congresso Nacional Cientistas em Ação em 2018



Menção Honrosa no Concurso FCT Nova Challenge 2018

