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Em setembro de 1962, o Presidente John F. Kennedy comprometeu-
-se a fazer chegar um homem à Lua e a fazê-lo regressar em seguran-
ça à Terra. O desafio era enorme, impossível para alguns. Na prática 
esperava-se dar o salto para o vazio cósmico e ganhar asas enquanto 
subíamos1. As asas surgiram e, em 1969, Neil Armstrong deu “um salto 
gigante para a humanidade”.

Este salto foi, sem dúvida, uma conquista da tecnologia. Mas, acima de 
tudo, um enorme triunfo do pensamento, da ousadia, da aprendizagem 
pelo erro, e do trabalho em equipa. São precisamente estes elementos 
que nos motivam a convocar todos os nossos alunos e alunas para em-
barcarem num voo suportado em atitudes e valores sustentáveis. 

Como? 
Devemos começar por estimular descobertas, através da observa-

ção e experimentação. Aproveitar o poder da incerteza, focarmo-nos 
no poder das ideias, na criatividade e no pensamento crítico. 

Depois de lançado, devemos acelerar o voo usando diferentes asas, 
tirando partido das diferentes expressões e saberes culturais, artís-
ticos, linguísticos e científicos. Devemos impulsionar e explorar as 
ideias anteriores. Identificar erros, analisar problemas e encontrar o(s) 
melhor(es) caminho(s) para os resolver. 

E, por fim, alcançamos… Alcançamos a capacidade de descobrir 
problemas (em vez de nos envolvermos “apenas” na resolução de 
problemas), de pensar fora da caixa, de inovar, através dos pensa-
mentos e soluções, e de intervir na comunidade perante (e anteci-
pando) os desafios da sociedade. 

E a tripulação, como deve ser preparada? 
A aquisição de competências linguísticas, logico-matemáticas e 

digitais, deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de compe-
tências sociais e interpessoais, tais como o pensamento crítico, a 
adaptabilidade, a curiosidade, a par de capacidades de comunicação 
(oral, escrita, digital e intercultural), de análise, avaliação e validação 
de informação, colaboração, trabalho em equipa e resolução de pro-
blemas e conflitos. 

Este processo deve ser inseparável de um caminho de aprendiza-
gem do respeito e da aceitação da diversidade, valorizando o diálogo 
e o espírito de participação na vida da comunidade, visando a forma-
ção de cidadãos humanistas, democráticos, justos e inclusivos. 

A atual conjuntura apela ao compromisso e sentido cívico em torno 
destes valores. Desde o dia 24 de março de 2022 que Portugal tem 
mais dias em Liberdade do que em ditadura. Neste mesmo dia, assi-
nalámos um mês da invasão russa à Ucrânia. A democracia, a paz, as 
liberdades e os direitos humanos são valores supremos que devem 
ser promovidos e defendidos por todos. Só com estes valores é que 
será possível ganhar asas e voar alto. 

Voar alto é sinónimo de sermos ousados, criativos e inconforma-
dos. De forma indelével, estes elementos constituem o legado da 
Professora Manuela Borba, que nos ensinou como devemos olhar o 
mundo. Obrigado, Manú…

1  Varol, O. (2021). Pensar como um cientista de fogue-
tões. Editora Self. 

editorial 
João Gomes Diretor pedagógico
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em Destaque Voar até deixar de conseguir 
descolar! 
Jorge magalhães Vieira Antigo aluno. Encarregado de educação. Global 
Relationship Manager na Área Internacional da CGD

A expedição que falta 
teresa Valsassina Heitor Coordenadora do projeto
Elsa Marques, maria de Jesus Ferreira e Rita Coelho Professoras de Expressão Plástica

Desde pequeno me lembro da minha avó materna me incentivar 
a voar nas asas da imaginação. Antes mesmo de eu saber ler, era ela 
quem muitas vezes me punha a voar com histórias de "antigamente" 
e viagens fantásticas (hoje sei que muitas delas foram inventadas por 
ela).

A circunstância de ter nascido em Angola, e lá ter vivido até aos 
5 anos, levou-me a viajar, desde bebé, de avião. Horas longas, mas 
desejadas, anualmente, para visitar a "outra" família lá da Metrópole. 
Sendo o primeiro neto rapaz, era, nesses dias cá passados, o benja-
mim da família paterna, alvo de todas as atenções. Essas deslocações 
na Páscoa, para Braga, levaram-me a voar pelo imaginário mágico de 
toda aquela vivência desta época do ano, no Minho.

Entre 1969 e 1977, os constantes choques culturais, sociais, políti-
cos e económicos, deram-me, vejo-o hoje, umas asas fortes, alimen-
tadas pela curiosidade, para estar sempre a voar. Fosse pelo avião 
que nos leva para longe ou pelos livros que nos levam para lá dos 
mundos, tenho a felicidade de nunca ter perdido essas asas que tan-
to me ajudaram nos dois últimos anos, permitindo-me ir sem sair do 
lugar.

Hoje há mais céus para voar, mais mundos para ver e salvar, mais 
oportunidades de conhecer, mas mais preocupações de salvar. 

Hoje os voos reais têm de ser repensados por causa da pegada 
ecológica, substituídos pelo advento das tecnologias de imagem que 
nos colocam lá, estando cá.

E os sonhos? E os voos da imaginação, da alma? Esses também têm 
um horizonte maior que nos é trazido pela Inteligência Artificial e pe-
los futuros (ou já presentes) Metaversos dos avatares, da Realidade 
Virtual e da Realidade Aumentada.

Há cerca de 3 anos, uma promoção de um supermercado dava-nos 
a possibilidade de, em casa, mergulhar no Oceano e descobrir os ami-
gos aquáticos... uma brincadeira de crianças. Amanhã as redes sociais 
vão dar-nos a possibilidade de viver alter vidas, em mundos paralelos. 
Debater, aprender, visitar e confraternizar, voar, sempre voar, voar 
muito, sem sair do lugar.

Fico sempre entre a descrença e a esperança de ver se esses novos 
voos serão, algum dia, iguais ou melhores que os das histórias da avó 
ou do que as asas que os livros e os filmes sempre me deram.

Mas estou em crer que sim. Que, como dizia Pessoa, o Homem so-
nha e a Obra nasce.

Nunca será importante o modo, mas tão somente a viagem. O im-
portante, sempre, é levantar voo!

“A Expedição que Falta” foi um desafio lançado 
pela Comissão Nacional da UNESCO para assinalar 
o encerramento das comemorações dos 500 anos 
da Viagem de Magalhães.

No Colégio, que é escola associada da UNESCO 
e também membro da Rede de Escolas Magalhâni-
cas, o tema foi trabalhado nos ateliers de Expres-
são Plástica do 1.º Ciclo com um grupo de alunos 
de uma turma do 3.º Ano e duas turmas do 4.º Ano.

Desde logo nos deparámos com um enunciado 
aberto, sem qualquer pista ou material de apoio, 
exceto a obrigatoriedade de “um trabalho de inter-
venção artística” em suporte A4.

Optámos então, por colocar os alunos na posição 
de quem vai observar o mundo pela primeira vez, 
tal como Magalhães e muitos outros expedicioná-
rios e naturalistas haviam feito ao longo dos sécu-
los XVI ao XIX. Movidos pela vontade de conhecer 
um Novo Mundo e pelo entusiasmo de seguir em 
frente, ultrapassaram temores e incertezas para re-
velarem as suas descobertas ao Velho Mundo.

Começámos por refletir com os alunos sobre “o 
mundo já conhecido” e também sobre tudo aquilo 
que ainda falta conhecer, insistindo no que é im-
portante para continuar a dar futuro ao nosso pla-
neta, para depois levá-los a imaginar como pode-
riam iniciar uma nova expedição e quais os meios 
de que necessitariam para a realizar.

As respostas dadas são muitas e variadas, sem 
fronteiras nem limites à imaginação. Das profun-
dezas do mar com recurso a submarinos e robôs, 
às minas na procura de novos minerais, ou às zonas 
mais recônditas do planeta para encontrar plantas 
e animais desconhecidos ou outros patrimónios 
ameaçados. Na sua essência denunciam uma lógi-
ca desvinculada dos olhares e dos preconceitos do 
universo adulto, que são também a marca do que 
eles pensam ser o seu lugar no mundo e as suas 
ideias, quer para ampliar o conhecimento, quer 
para preservar o planeta.

De seguida confrontamo-los com um novo desa-
fio: representar graficamente as suas propostas a 
caneta de feltro de uma só tonalidade. Foi também 
uma oportunidade para estes alunos conhecerem e 
familiarizarem-se com os desenhos a tinta da china 
de Amadeu Sousa Cardoso, reunidos no Álbum XX 
DESSINS, 1912: um conjunto de pranchas em que 
o artista explora as potencialidades do desenho 
monocromático.

Os trabalhos realizados, na sua enorme diversi-
dade, reportam para imagens que projetam a im-
pressão do olhar de quem capta o mundo à sua 
volta e revela novos cenários, mostrando como a 
curiosidade e a criatividade são capazes de levan-
tar voo. Lá onde só se espera. O inesperado.

“Nunca será importante o 
modo, mas tão somente 
a viagem. O importante, 
sempre, é levantar voo!”

Dai-nos de novo o Astrolábio e o Quadrante
Velas ao vento venha a partida
Há sempre um Bojador perto e distante
Nosso destino é navegar para diante
Dobrar o cabo dobrar a vida
Dai-me de novo a rosa e o compasso
A carta a bússola o roteiro a esfera
Algures dentro de nós há outro espaço
Chegaremos ainda a outro lado
Lá onde só se espera
O inesperado
A Rosa e o Compasso, Manuel Alegre 1991



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ab

ril
 2

02
2 

· n
.º 

79
 

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ab

ril
 2

02
2 

· n
.º 

79
 

4 5

mas que todos podemos ter um papel a desempenhar. Que há mui-
tas pessoas no mundo a quererem lutar por estes ideais. Que esta 
batalha se trava em primeiro lugar dentro de cada um. Que os atos 
heróicos não resultam da confiança “na lógica diabólica e perversa 
das armas” para citar o papa Francisco. Que atos heróicos são os de 
um povo que resiste a uma invasão vil e bárbara, mas também os 
de todos os outros que resistem, saindo à rua para protestar contra 
o seu governo em defesa destes valores, sabendo que são os seus 
direitos enquanto seres humanos, a sua liberdade que será cortada 
logo a seguir. Já alguém viu uma manifestação a favor desta guerra? 
Quem é que a quer?

Enquanto sociedade civil temos o poder de pressionar os nossos 
governos. Todas as guerras acabam e já se terminaram guerras as-
sim. Numa outra geografia e com outros atores envolvidos, visitei o 
Museu dos Vestígios de Guerra na antiga cidade de Saigão, no Viet-
name. Curiosamente o que mais me impressionou foi o piso inteiro 
que dedicaram a agradecer à comunidade internacional o apoio que 
então receberam e que permitiu terminar essa guerra. Há retratos de 
manifestações de todos os continentes, unidos nesse apoio.

Não esquecer que um invasor é um invasor e um opressor é um 
opressor, independentemente da sua ideologia. E que a esperança é 
um sentimento muito potente, capaz de combater o medo. Voltando 
ao primeiro parágrafo, e sem escamotear a dureza dos tempos que 
vivemos, acredito sim que o que dizemos e fazemos pode ter impacto 
nesta guerra. A história mostra-nos exemplos de potências bélicas 
que perderam guerras assim. Oxalá a soma das nossas palavras e 
ações entre na acústica dos ouvidos de quem a começou, mais cedo 
do que tarde. Até lá, cabe a cada um de nós fazer a sua parte!

“Como explicar isto aos mais novos? Que está em causa a paz, a 
democracia, as liberdades e os direitos humanos. Que há valores 
mais elevados pelos quais vale a pena lutarmos, cada qual como 
pode, mas que todos podemos ter um papel a desempenhar.”

"Psicologia em tempo de guerra", 
uma rubrica para ler no site da CNN 
Portugal 
Raquel Raimundo Psicóloga. Gabinete Psicopedagógico do Colégio Valsassina. 
Coordenadora da EMAEI (Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva) 

O inacreditável aconteceu, a Rússia invadiu a Ucrânia! Digo o ina-
creditável, porque surpreendente não foi. Estávamos a ser diaria-
mente alertados para a iminência desse ataque. Seguiu-se uma sa-
lada russa de sentimentos: apreensão, angústia, ansiedade, tristeza, 
medo e impotência. Raiva também. As palavras de aviso não foram 
suficientes para evitar a tragédia que se abateu uma vez mais na Eu-
ropa. Conseguirão travá-la?

O que aconteceu para chegarmos a este ponto? Os analistas refe-
rem ambições geopolíticas futuras da liderança Russa, impulsionada 
por fantasias históricas duvidosas de recuperação da glória imperial, 
como sendo o motor principal, mas não exclusivo. Uma convulsão 
política que agora se traduziu num conflito armado, com vista a alar-
gar a esfera de influência de um país, ao ponto de impedir que outros 
países soberanos possam decidir livremente sobre os destinos das 
suas nações. É um punhado de governantes a querer impor, de forma 
egoísta, a sua forma de pensar e ver o mundo e decidir que países 
devem existir.

Esta forma de governação faz-me lembrar as Matrioskas, as fa-
mosas bonecas russas umas dentro das outras, que se vão abrindo/ 
“descascando” quais camadas de cebola, para se descobrir uma série 
de bonecas insufladas de indiferença e escárnio e ocas de empatia e 
humanismo. Há muitas formas de se apropriar da vida das pessoas. 
De lhes roubar a vida. Modos que as catapultam para travarem uma 
guerra indesejada, que não é a delas. De um lado e do outro da barri-
cada. O pior de tudo é não sabermos como e quando irá parar e o que 
teremos perdido pelo caminho enquanto Humanidade.

Já diria Confúcio “antes de embarcar em uma vingança, cava duas 
sepulturas” e como canta Sting na famosa canção Russians, infe-
lizmente tão atual nos dias de hoje, “não existe essa coisa de uma 
guerra que pode ser ganha”, porque todos perdem numa guerra. Uns 
mais do que outros? Diria que depende de qual se considera ser o 
valor universal supremo a defender. Se for a vida e o bem-estar das 
pessoas é bom lembrar, num outro tempo, que a “vitoriosa” ex-URSS 
saiu da II Guerra Mundial como o país que perdeu mais vidas huma-
nas nessa guerra. Sim, à frente da Alemanha. Quem despreza este 
valor humano, não presta para governar! E “permanecer neutro numa 
situação de injustiça é escolher o lado do opressor”, como referiu 
Desmond Tutu.

Como explicar isto aos mais novos? Que está em causa a paz, a 
democracia, as liberdades e os direitos humanos. Que há valores mais 
elevados pelos quais vale a pena lutarmos, cada qual como pode, 

“… acredito sim que o que 
dizemos e fazemos pode 

ter impacto nesta guerra.”

Artigo escrito para a CNN Portugal a 6 de março de 2022

Dea Piratedea (Unsplash)

Campanha de apoio às vítimas da guerra na Ucrânia 
A comunidade Valsassina está solidária com as vítimas da guerra 

na Ucrânia, realçando veementemente que a PAZ é um bem inesti-
mável e um avanço civilizacional inquestionável. Como tal, entre 1 e 
10 de março, procedemos a uma campanha de recolha de bens des-
tinados às vítimas da guerra na Ucrânia. Os materiais recolhidos até 
dia 5 foram entregues à Igreja Ucraniana de Lisboa e à Associação 
de Ucranianos em Portugal. Posteriormente, os bens recolhidos fo-
ram entregues à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Loures, que no dia 21 de março iniciaram uma caravana solidário 
com destino à Polónia e Ucrânia. 

Agradecemos a extraordinária mobilização e a demonstração de 
sentido cívico e solidário da comunidade Valsassina.

em Destaque
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em Destaque O currículo como propulsor da 
educação inclusiva
Leonor Ribeiro Técnica superior de educação especial e reabilitação

Alcançar uma educação inclusiva é uma ambição clara e óbvia da 
escola, mas que não depende somente da escola, dos seus interve-
nientes e boas práticas, mas também da existência ou não de situa-
ções de desigualdade e de exclusão no contexto onde se encontra, 
pois, a escola é um reflexo da sociedade onde se insere. Morgado 
(2013), defende que o currículo pode e deve estimular a participação, 
o pensamento crítico e o desenvolvimento de valores promotores de 
uma sociedade mais justa, solidária e democrática, o que, por conse-
quência, irá promover a educação inclusiva. De forma a responder-se 
à diversidade social e cultural presente na sociedade e nas escolas, 
têm vindo a ser desenvolvidos esforços para modificar o currículo 
para o tornar capaz de se adaptar às diferentes características e ne-
cessidades das/os estudantes, com vista à promoção do sucesso. 

De acordo com Costa (2019), a autonomia e a liberdade das/os do-
centes no planeamento da ação pedagógica são fundamentais para 
adequar o currículo às características e necessidades de cada contex-
to e de cada estudante. Os projetos ao nível da escola são uma solu-
ção para se passar do plano curricular nacional para o plano curricular 
ao nível da escola e da sala de aula, podendo servir de veículo para 
a integração social e como meio de garantir que as competências e 
objetivos curriculares são relevantes para as/os estudantes e para a 
sociedade (Pacheco & Morgado, 2002). Neste sentido, é necessária a 
participação das/os estudantes, das famílias e da comunidade. É ex-
pectável que se apresentem materiais e/ou atividades que fascinem 
e motivem as/os estudantes, que as/os envolvam na construção dos 
seus conhecimentos e lhes permitam dar sentido às aprendizagens 
que realizam (Morgado, 2018). 

A diferenciação e a flexibilização curricular são igualmente uma 
resposta eficaz para a promoção das aprendizagens e inclusão, o que 
permite a concretização de objetivos idênticos por vias distintas, 
gerando condições para que todas/os as/os estudantes aprendam, 
nomeadamente as/os que têm barreiras à aprendizagem (Morgado & 
Silva, 2019). Antes de se diferenciar o ensino é necessário que as/os 
docentes conheçam as/os seus estudantes em termos de: 

1    competências, ou seja, determinar o nível a que a/o estudante 
se encontra para determinada disciplina; 

2    interesses, ou seja, descobrir temas e atividades que envolvem 
e despertam a curiosidade da/do estudante; 

3    perfil de aprendizagem, refere-se à forma preferencial para 
aprender nova informação ou competências;

4    fatores pessoais, culturais ou do envolvimento que influenciam 
a aprendizagem. 

Segundo Tomlinson (2016), a diferenciação não pretende indicar à/
ao docente o que ensinar, mas sugere que, ao ensinar em mais do que 
uma forma ou com um pouco mais de flexibilidade, permitir-se-á às/
aos estudantes aprenderem com maior sucesso, independentemente 
do conteúdo. O mesmo conteúdo pode ser lecionado com materiais 
diferenciados (por exemplo, com três graus de dificuldade distintos), 
com estratégias diversas (por exemplo, nível 1 – modelação, exer-
cícios que implicam compreensão literal –, nível 2 – exercícios que 
exigem pesquisa, síntese e compreensão inferencial – e nível 3 – 
análise crítica, elaboração de respostas/trabalhos mais extensos -). 
As adaptações curriculares, por sua vez, consistem na alteração ou 
suplemento de elementos ao currículo para responder à diversidade 
de necessidades de cada estudante. A conceção de adaptações na 
avaliação é uma das medidas frequentemente utilizadas, que permite 
uma avaliação mais precisa das capacidades e competências das/dos 
estudantes, sem modificar os conteúdos, mas eliminando as barrei-
ras intrínsecas que impediriam essa avaliação com rigor (Polloway, 
Patton, Serna, & Bailey, 2013). Qualquer uma das adaptações que 
seja implementada na avaliação deve ser o reflexo do ensino, deve 
ser monitorizada a sua eficácia ser reajustada regularmente, para 
garantir a sua fiabilidade. Por exemplo, a não penalização do erro, 
numa disciplina cujo objetivo avaliativo não seja a ortografia, permite 
uma avaliação mais justa das competências e conhecimentos das/os 
estudantes nessa disciplina, o que já não será válido numa prova de 
avaliação cujo objetivo seja avaliar a ortografia, podendo ser ativada 
outra adaptação, que permita, nomeadamente, a preparação prévia 
das regras ortográficas que serão avaliadas, fazer revisões utilizando 
questões semelhantes às do teste e treinar a autoverificação da orto-
grafia. É essencial que a adaptação implementada seja percecionada 
como justa, pela/o própria/o e pelas/os colegas, para que haja um 
sentimento de equidade e seja uma verdadeira forma de promover a 
educação inclusiva. 

“A diferenciação e a 
flexibilização curricular são 

igualmente uma resposta 
eficaz para a promoção 

das aprendizagens e 
inclusão…”

“Qualquer uma das 
adaptações que 
seja implementada 
na avaliação deve 
ser o reflexo do 
ensino, deve ser 
monitorizada 
a sua eficácia, 
ser reajustada 
regularmente, 
para garantir a sua 
fiabilidade.”
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Educar para o futuro, com base em 
evidências
Mafalda Caeiro Terapeuta da Fala. Representante do Método das Boquinhas®, em 
Portugal

em Destaque

Atravessamos tempos diferentes, tempos de grandes mudanças. 
Mas não é apenas o que nos rodeia que está a mudar, o nosso interior 
também, o nosso próprio cérebro e os seus insondáveis caminhos. 

Com efeito, a Era Digital gerou já diversas transformações nas nos-
sas conexões neuronais, na forma como apreendemos o mundo e nos 
relacionamos.

Vivemos no tempo do imediato e do superficial. Um tempo em que 
a capacidade de ler está a diminuir, tornando-se também ela super-
ficial. A leitura profunda, abertura para o mundo, está a perder-se… 

Através da leitura profunda, desenvolvemos competências sociais, 
como a empatia, tão importante para desenvolvermos espírito críti-
co e aceitarmos pontos de vista diferentes dos nossos, para sermos 
atentos aos outros e ao meio que nos rodeia. 

É, por isso, de extrema importância recuperarmos o essencial na 
Educação e incluirmos todos nesta viagem.

O Método das Boquinhas®, fundamentado em dados das Neuro-
ciências, trabalha o cérebro como um todo, permitindo que a aqui-
sição de leitura e escrita se dê através da estimulação das áreas do 
córtex pré-frontal, levando à produção e análise cuidada da articula-
ção de cada som a aprender. Este trabalho de análise potencia o de-
senvolvimento cognitivo, a capacidade de reflexão e argumentação. 

De uma forma estruturada, mais dinâmica, divertida e multissen-
sorial, vão-se introduzindo os vários sons/letras a trabalhar. (imagens 
A e B)

Mais à frente, quando se inicia o processo de produção de textos, 
são desenvolvidas atividades, recorrendo-se à técnica do Mapa de 
Ideias. Os alunos, em equipa, devem organizar uma série de imagens 
numa sequência lógica-temporal e têm de ser capazes de a explicar 
e justificar, ouvindo-se mutuamente, aceitando as ideias dos outros, 
ouvindo as suas explicações. Poderão concordar ou não com elas e, 
se isso se verificar, devem contra-argumentar. Uma das melhores for-
mas de aprender é explicando aos outros. (imagem A)

Desde o pré-escolar, procura-se incentivar nos alunos o gosto pela 
sua língua, através das histórias (umas lidas, outras contadas por 
eles), promovendo-se o desenvolvimento da literacia, competência 
que se estende pela vida inteira. De facto, a literacia desenvolve-se 
durante a vida toda, enquanto a alfabetização tem um fim.

Neste processo de aprendizagem, todos somos levados a respeitar 
o outro, a aceitar as diferenças, a aprender com os erros, encarando-
-os como um fator de crescimento.

Desta forma, incluímos todos os alunos, respeitando o ritmo e ca-
racterísticas de cada um.

Não queremos enganar com este título, mas o 
Português, como sabemos, é uma língua tão de 
múltiplos sentidos que às vezes pode tornar-se um 
verdadeiro desafio decifrá-la, conhecer-lhe os ca-
minhos e as subtilezas. É assim para muitas crian-
ças que têm, ao longo do tempo, perdido a relação 
com as expressões idiomáticas, ditos populares, 
sentidos intraduzíveis. A leitura, o convívio com os 
mais velhos e ser-se curioso são aliados fundamen-
tais para integrar novos significados.

Quando pensamos em alunos, cuja língua que 
falam é, na maior parte do tempo, outra que não 
a da escola – em que as diferenças vão desde o 
alfabeto, à inversão do sentido da escrita (por 
exemplo, da direita para a esquerda), passando por 
uma gramática menos elaborada e um imaginário 
culturalmente tão oposto e distante –, percebe-
mos o desafio que pode surgir no entendimento, 
nas relações entre pares e, por consequência, na 
vivência escolar. De facto, esta situação trouxe ao 
Colégio Valsassina uma oportunidade para integrar 
estas realidades e estas vozes e culturas diferen-
tes. Principalmente surgiu da necessidade de uma 
aproximação maior a todos, mas – mais do que isso 
– a cada um. E quando falamos em chegar a cada 
um dos alunos, temos em atenção, como de resto é 
obrigatório e necessário na prática docente, que há 
vários níveis de entendimento da língua portugue-
sa, tendo em conta o seu (não) uso noutros contex-
tos que não o das aulas.

Como se sabe, a forma como nos ligamos a uma 
língua é, sobretudo, emocional. Há, obviamen-
te, um contexto geográfico, mas não nos ligamos 
tanto pelas fronteiras que ocupa, mas pelo que é 
falado no seio da nossa família, no grupo de ami-
gos, na cultura que consumimos. Por alguma razão 
ouvimos muitas vezes o termo “língua materna” e 
não “língua da pátria” ou similar. Estas dinâmicas é 
que definem a nossa expressão, a nossa identida-
de. A sua ausência traz uma inibição cada vez maior 
em tomar parte da vida, no geral, e da vida escolar, 
em particular, quando, em contexto de sala de aula, 
falamos de alunos com dificuldades em participar 
e, consequentemente, com maior dificuldade na 
superação das dificuldades devido a uma insegu-
rança na expressão linguística. Daí para a falta de 
confiança no seu lugar no Colégio é um passinho. 

Para nós o passo foi outro. Foi contrário. Foi o 
passo atrás para darmos o balanço que precisáva-
mos para um novo voo.

O Apoio de Português Comunicacional assenta 
principalmente na comunicação. Não pretende ser 
um peso no final do horário escolar, até porque é 
uma oferta de um espaço em que queremos cons-
truir novas pistas e destinos para a linguagem. As au-
las têm por base sobretudo a conversação, de onde 
partem exercícios e abordagens mais específicas de 
alguma gramática, propriedade lexical, temas cultu-
rais que nos façam aproximar – professor, alunos, 
pares –, e a escrita. Ambas constituem domínios tão 
importantes e transversais às disciplinas. Os temas 
abordados são variados: os sonhos; as viagens; os 
planos e profissões de futuro; as vivências de certas 
épocas do ano. Incidimos muito na homonímia e an-
tonímia, de onde surgem muitas curiosidades e no-
vas aplicações das palavras; no vocabulário (através 
de listas de palavras, jogos do “STOP”, quizz, “jogo 
do intruso”); e até na definição do que é cultural-
mente aceite ou bem visto tanto na cultura de parti-
da, como na de chegada, bem como os estereótipos 
que existem acerca de cada uma.

Falta-nos, ainda, trabalhar mais a expressão es-
crita, mas o texto precisa de palavras usadas com 
propriedade, cheias de sentido e vontade de sair e 
serem expressas. Nas últimas semanas, tem sido o 
nosso desafio, a partir de textos pequenos, recon-
tarmos histórias e, a partir de imagens, construir-
mos outras. Segue-se a construção textual.

Assim, o título, que confundiu no início, expressa 
a nossa forma de dizer a estes alunos que são bem-
vindos e que a nossa língua também sustenta os 
seus pensamentos e a sua expressão. Sustentável é 
estar de modo consciente, benéfico e, acrescenta-
mos, construtor, inserido num determinado meio 
ambiente. Que o Colégio Valsassina seja o ambien-
te propício e conectado para e com estes alunos.

Português Sustentável 
Joana marto Professora de Português

Lançamento do som /p/ – presente

Lançamento do som /p/

Produção de texto, a partir do Mapa 
de Ideias

“O Apoio de Português Comunicacional 
é uma oferta de um espaço em que 
queremos construir novas pistas e 
destinos para a linguagem. ”

a

B

C
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A motivação é a força motriz que nos impele a realizar (ou não rea-
lizar) determinadas ações. Os motivos que nos levam à ação podem 
ser variados: a procura do sucesso, o prazer que se retira da ativi-
dade, o querer melhorar os níveis de competência ou conhecimen-
tos numa determinada área, o desejo de aprovação de alguém (por 
exemplo, pais, professores), o prémio/benefícios que se irá/irão rece-
ber no final, etc. Estes motivos dependem de um conjunto de fatores 
interdependentes, cuja conjugação condiciona o grau de adesão e 
envolvimento na atividade. Entre estes fatores encontramos as ex-
pectativas de sucesso e o valor atribuído à atividade/tarefa. 

As expectativas de sucesso podem ser consideradas como o con-
junto de crenças relativas à possibilidade de ter sucesso na tarefa/
atividade com a qual a pessoa se depara. Como é fácil de perceber, 
esta expectativa de sucesso estará dependente da perceção de com-
petência que a pessoa tem nessa área de atuação. Por exemplo, se 
uma pessoa é confrontada com a realização de uma tarefa em que 
tem que utilizar equipamento informático e se acredita que tem ní-
veis elevados de competência na utilização de equipamentos infor-
máticos, a sua expectativa de sucesso será elevada. Pelo contrário, se 
a sua perceção de competência é baixa a sua expectativa de sucesso 
será reduzida. Por sua vez, o valor relaciona-se com a importância 
que a pessoa atribui à tarefa/atividade em causa e que decorre de 
múltiplos aspetos, desde o prazer que dela se retira, passando pela 
utilidade que se lhe pode atribuir e a realização pessoal, até aos cus-
tos e ao esforço associados à realização dessa tarefa. 

Jacquelynne Eccles, uma psicóloga da educação norte-americana, 
desenvolveu, em conjunto com um número alargado de colegas, um 
modelo teórico da motivação baseado nestes construtos de expectati-
va e valor. De acordo com este quadro teórico, o grau de envolvimento 
numa tarefa/atividade dependerá da inter-relação entre as expectati-
vas de sucesso e o valor subjetivo atribuído à tarefa/atividade. Estes, 
por sua vez, estão dependentes de um vasto conjunto de fatores (por 
exemplo, experiências prévias anteriores, memórias afetivas, estereó-
tipos associados à tarefa) sobre os quais não nos debruçaremos aqui. 

Em contexto académico, tendo em consideração este modelo teó-
rico, uma das formas de promover a motivação dos estudantes será 
tentar conjugar as expectativas de sucesso com o valor atribuído à 
tarefa. Deste modo, tendo em conta a dimensão expectativas será 
importante que as tarefas a propor aos estudantes, devendo ser de-
safiantes, tenham um grau de dificuldade ajustado a cada um. Será 
importante que as tarefas não sejam nem demasiado difíceis (de 
modo a não gerar sentimentos de impossibilidade de realização), nem 
demasiado fáceis (o que poderá gerar aborrecimento). Encontrar este 
equilíbrio no nível de dificuldade das tarefas nem sempre é fácil. Por 
outro lado, no que se refere ao valor, importa que as tarefas a propor 

possam ser gratificantes e que os estudantes retirem prazer da sua 
realização, que a sua utilidade próxima ou futura possa ser facilmente 
discernível e que não acarrete custos demasiado elevados. Parece 
fácil? … Na realidade não é e todos os educadores conhecem as difi-
culdades que surgem quando se quer motivar os estudantes para as 
aprendizagens escolares …

A teoria de Expectativa-Valor é o quadro teórico subjacente ao pro-
jeto MATHMot (www.mathmot.com), um projeto internacional envol-
vendo 6 países europeus, cujo principal objetivo é estudar a evolução 
da motivação para a Matemática na transição do 1.º para o 2.º Ciclo 
e no qual o Colégio Valsassina participa. Este projeto procura também 
identificar fatores que promovem ou inibem a motivação dos estudan-
tes, esperando-se com os seus resultados ter um conhecimento mais 
aprofundado da complexidade do processo motivacional face à Mate-
mática e da sua relação com o desempenho académico.

em Destaque “Motivo-me se tiver sucesso?” ou 
“Motivo-me se for importante?” 
Enquadrando o projeto MATHMot
Francisco Peixoto, Lourdes Mata & Mafalda Campos Centro de Investigação em 
Educação | ISPA – Instituto Universitário
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Resumo dos resultados do Colégio Valsassina

O Projeto iniciou-se no ano letivo 2020/2021 com uma única recolha de dados, envolvendo estudantes que frequentavam o 3.º, 
4.º e 5.º Ano de escolaridade em 10 escolas da área Metropolitana de Lisboa. Nesta fase foi pedido aos alunos para responderem 
a questionários e a dois testes com perguntas de Matemática.

Desempenho em Matemática:  Comparados com estudantes de outras escolas, os alunos do Colégio Valsassina apresentaram 
resultados superiores no teste de Matemática.

“… o grau de envolvimento 
numa tarefa/atividade 

dependerá da inter-relação 
entre as expectativas de 

sucesso e o valor subjetivo 
atribuído à tarefa/atividade.”

questão 3.º Ano 4.º Ano 5.º Ano Resposta

Quão interessados estão os 
estudantes na Matemática?

77% 81% 71% “A Matemática é uma das minhas 
disciplinas favoritas”

82% 100% 93% “Eu gosto de Matemática”

Qual o valor que os 
estudantes atribuem à 

Matemática?

77% 95% 100% “Eu posso aprender muitas coisas úteis 
fazendo atividades de Matemática”

88% 100% 93% “Quando eu crescer será útil saber 
Matemática”

Qual a perceção  
de competência a Matemática  

dos vossos alunos?

82% 81% 79% “Eu resolvo com facilidade problemas 
de Matemática”

77% 81% 79% “A Matemática é fácil para mim”

Quanto é que os vossos alunos 
gostam de Matemática?

58,8% 57% 64% “Eu gosto da aula de Matemática”

29% 52% 14% “Eu estou desejoso de ir para a aula  
de Matemática”

A Matemática é aborrecida  
para os vossos alunos? 24% 0% 7% “A aula de Matemática aborrece-me”
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Frequentamos o 9.º Ano, no Colégio Valsassina, e estamos a parti-
cipar no primeiro ano do projeto “Círculos Matemáticos”.

Motivadas pela Matemática, quisemos conhecer melhor quem 
trouxe este projeto para Portugal, a Dra. Isabel Hormigo, assim como 
saber mais sobre os “Círculos Matemáticos”.

Isabel Hormigo é uma professora do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário que há 41 anos, quando frequentava o curso de Mate-
mática, descobriu, ao experimentar dar aulas, que gostava muito de 
ensinar. Ao longo do seu percurso tem revelado um gosto particular 
por se envolver em atividades, projetos, reflexões ou debates sobre 
o que pode promover mais sucesso no ensino da Matemática ou na 
Educação em geral. Integra também a Direção da Sociedade Portu-
guesa de Matemática. Foi nessa qualidade que, em colaboração com 
a Professora Joana Teles (da Universidade de Coimbra e também da 
Direção da SPM), apresentou à Fundação Calouste Gulbenkian o pro-
jeto “Círculos Matemáticos”.

em Destaque Entrevista com Isabel Hormigo, 
Coordenadora dos Círculos Matemáticos da 
Sociedade Portuguesa de Matemática
Vera Paixão, Joana Resende, Sofia Varandas e Matilde Macedo 9.º A

Como é que tudo começou? O que a motivou a 
implementar esta nova abordagem à Matemática 
no nosso país?

Tudo começou com a ideia de criar tempos nas 
escolas em que se pudesse dar atenção aos alunos 
que se divertem e têm um gosto especial pela Ma-
temática – quer os que já sabem que se divertem 
com desafios matemáticos, quer os que querem 
investir mais nesta área, para que aos poucos de-
senvolvam o gosto pela disciplina de Matemática.

Os Círculos Matemáticos não substituem as au-
las de Matemática, nem um currículo estruturado 
em patamares de aprendizagem. Nos Círculos pro-
põe-se que os alunos explorem temas matemáti-
cos – resolvendo problemas  – que aprimoram o ri-
gor no pensamento lógico e fomentam a aquisição 
de mais conhecimentos matemáticos.

Há muitos alunos que gostam de aprender mais 
nesta área e, com atividades bem estruturadas, é 
possível que os encontros de resolução de proble-
mas sejam frutuosos e que progressivamente os 
levem mais longe na matemática.

A ideia cresceu em conjunto com a professora 
Joana Teles. Com a sua vasta experiência nas Olim-
píadas de Matemática foi possível concretizarmos 
essa estrutura programática a aplicar nesses en-
contros de alunos.

Rapidamente saltámos para voos maiores: pen-
sámos que poderíamos criar os Círculos Matemáti-
cos portugueses, não para apenas uma escola, mas 
para todas as que quisessem. Concebeu-se, assim, 
para as escolas portuguesas, aquilo que há mais de 
um século nasceu na Hungria e se estendeu à Eu-
ropa de Leste e Ásia, produzindo muitos dos gran-
des cientistas do mundo em Matemática e noutras 
disciplinas.

Tudo se veio a concretizar com a preciosa par-
ceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, tendo 
por objetivo proporcionar voos mais altos para os 
alunos.

Para si, qual o futuro deste projeto?
Adaptámos à realidade portuguesa muitos dos 

materiais já produzidos pelos países onde os círcu-
los matemáticos já funcionam, usando as melhores 
experiências recolhidas no mundo e procurando 
obter em Portugal os bons resultados que estes 
países já obtiveram.

Este ano lançámos os Círculos em projeto piloto 
(15 escolas), entre as quais está o Colégio Valsassi-
na que convidámos a participar.

Em conjunto, estamos a dar passos, a ajustar o 
futuro dos Círculos Matemáticos com estas 15 es-
colas.

Pretendemos que o gosto comum dos professo-
res que os estão a desenvolver e dos alunos que os 
estão a frequentar seja inspirador e frutuoso para o 
futuro dos Círculos Matemáticos, alargados a mui-
tas mais escolas.

 
O que espera de um aluno que vai aos Círculos? 

E que capacidades espera que este venha a desen-
volver?

Esperamos melhorar significativamente a qua-
lidade de raciocínio, a persistência, a disciplina, a 
criatividade, a adaptabilidade e a imaginação dos 
jovens estudantes envolvidos. 

Nos Círculos, sentimos que a abordagem é “er-
rar para aprender”. Na sua opinião, qual é a impor-
tância do erro para o desenvolvimento pessoal 
dos alunos?

Errar é natural quando estamos a aprender. Tor-
na-nos mais atentos, mais precisos, mais persis-
tentes, mais conscientes, mais fortes para adquirir 
mais conhecimentos.

É natural sermos apanhados em problemas em 
que sentimos que devemos aprofundar mais os 
nossos conhecimentos, sentimo-nos a ser desper-
tados para essa necessidade. É o ciclo natural ao 
aprender... errar e acertar, se percecionados res-
ponsavelmente, são alavancas para aprender.

 
Porque é que os círculos são “exclusivos” ape-

nas a alguns alunos? 
Os Círculos não são apenas dirigidos aos alunos 

com mais talento, são também dirigidos e úteis 
para aumentar o interesse de muitos outros alu-
nos, desmistificando algumas ideias relativamente 
à Matemática.

É natural que os alunos com maior gosto pela 
Matemática sejam os primeiros a aderir aos Círcu-
los Matemáticos. O mesmo acontece com as Aca-
demias de Música ou com as de desporto, em que 
os mais vocacionados são os que mais as frequen-
tam, facto que não estranhamos.

 
Uma das dificuldades que sentimos nos Círculos 

é a necessidade de demonstrar o nosso raciocínio, 
algo que não fazemos em sala de aula. O que é 
mais importante: a solução ou o caminho que per-
corremos para lá chegar?

O caminho, o caminho seguro é muito importan-
te, mas sem a solução não resolvemos totalmente 
o problema.

Os caminhos seguros aprendem-se progressiva-
mente. A Matemática é uma área do saber que nos 
disciplina o pensamento, ensina-nos a ponderar, a 
saber fundamentar, a ter segurança nos caminhos 
que temos de percorrer para obter as soluções dos 
problemas.

Se é importante desenvolver a capacidade de 
comunicar o nosso raciocínio com os outros, por-
que é que as provas de resolução de problemas 
em Portugal são exclusivamente escritas?

A comunicação faz-se oralmente ou por escrito. 
Os esquemas, os gráficos, a escrita são meios pri-
vilegiados que nos ajudam a arrumar as ideias e a 
não dispersar a atenção. Em tarefas complicadas, 
a escrita ajuda-nos a estruturar o pensamento, a 
desenvolver a capacidade de comunicar os nossos 
raciocínios.

Comunicar oralmente a resolução de problemas 
engenhosos torna-se complicado sem o apoio da 
escrita, porque estes articulam vários conceitos 
ou procedimentos. A capacidade de comunicação 
escrita e oral complementam-se e desenvolvem-se 
mutuamente.

Uma prova escrita permite um grau de concen-
tração e de organização de raciocínio que uma pro-
va oral não permitiria.

Portugal não tem na sua História muitos mate-
máticos mundialmente reconhecidos. Pensa que 
os Círculos poderão produzir um novo Pedro Nu-
nes, desta vez uma mulher?

Sim, se os Círculos Matemáticos despertarem o 
interesse a mais jovens, teremos maior probabili-
dade de vir a ter mais matemáticos de destaque a 
juntar à longa lista que já temos e que muito nos 
orgulha.

Vera, Joana, Sofia e Matilde, preparadas para se-
rem candidatas? Vamos a isso!

“… errar e acertar, 
se percecionados 
responsavelmente, são 
alavancas para aprender.”
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Sucesso escolar “Integral” – um novo 
indicador
José Gonçalves Pinto Professor de Economia 
Turma 12.º 2

EDUCAR PARA

a cidadania e para  
o pensamento crítico

A sustentabilidade está cada vez mais presente no nosso 
dia a dia. Não é apenas a reciclagem ou as preocupações 
de ambientalistas. O mundo das finanças e da economia 
está a incluir nos seus modelos de decisão como concei-
tos: Finanças verdes, Fundos de Investimento Sustentá-
veis, Banca Ética, Empresas com Propósito; que exemplifi-
cam esta mudança. 

As empresas estão a relevar para o mesmo plano a di-
mensão do lucro (outrora visto como único indicador de 
viabilidade económica) e as dimensões da boa governança, 
da preocupação ambiental e do impacto social/comunitá-
rio. Em suma, uma preocupação com a performance inte-
gral da empresa/organização.

Esta visão integral dos vários processos humanos está 
também a chegar à educação, não só pela visão integral 
do aluno mas de todo o sistema educativo, nas suas com-
ponentes de criação de uma verdadeira comunidade es-
colar.

Tendo este cenário como base e na sequência de um 
debate/trabalho sobre o indicador de desenvolvimento 
económico mais usado nas políticas económicas e referi-
do pelos economistas, o PIB (produto interno bruto), os 

alunos do 12.º 2 foram desafiados a estudar, investigar e 
perceber como é composto o indicador de sucesso escolar.

Este desafio surge com o intuito de despertar nos alunos 
o pensamento crítico e uma visão mais integrada sobre o 
papel que os indicadores têm no desenho e implemen-
tação de políticas económicas. Estes indicadores, de uso 
corrente, servem de base a políticas de desenvolvimento, 
contando que os mesmos apresentam a informação ne-
cessária e suficiente para a tomada de decisão. No entan-
to, um indicador que está desatualizado ou desadequado 
poderá levar à tomada de decisões erradas.

Nesta sequência, o indicador de sucesso escolar foi es-
crutinado pelas equipas e estas desafiadas a encontrar 
alternativas fundamentadas. Para isso construíram peque-
nos questionários que foram lançados nas suas redes de 
contacto sobre aspetos que não estão referidos no indica-
dor “oficial” e que deveriam fazer parte de um indicador de 
sucesso escolar "integral".

Finalmente a proposta culminou na construção de um 
novo indicador de sucesso escolar que traduzisse o ensi-
no integral e o “sucesso” do aluno baseado num conjunto 
alargado de competências e de atores.

Não foi com espanto que os grupos viram as suas afir-
mações corroboradas pelos dados.

Os estudantes inquiridos mostravam que, além do de-
sempenho académico, a saúde mental do aluno deveria es-
tar incluída num novo indicador de sucesso escolar. A ca-
pacidade de fazer uso das competências no mundo “real” 
e a alteração dos elementos de avaliação por forma a que 
estes consigam captar corretamente as competências ad-
quiridas, foram outros dos resultados observados.

Howard Gardner, Doutorado da Universidade de Harvard, 

vem referindo as “múltiplas inteligências” humanas: Linguís-
tica, Musical, Matemática, Espacial, Cinestésica, Interpes-
soal e Intrapessoal numa clara concordância com as falhas 
encontradas no modelo tradicional de avaliação do sucesso 
escolar.

Também Ken Robinson, referência mundial em educação 
e criatividade, refere no seu livro O Elemento exemplos de 
homens e mulheres que alcançaram grande sucesso na sua 
área de conhecimento e que eram avaliados na escola de 
forma medíocre pelos indicadores tradicionais. 

Esta proposta de Indicador de Sucesso Escolar 
pretende criar uma avaliação global, e não indivi-
dual, como é o caso do atual indicador utilizado que 
afere fundamentalmente as notas nos exames, as 
transições de ano e o sucesso escolar, como dinâ-
mica que implica todos os intervenientes. GRUPO A

Os seguintes tópicos consistem em alguns dos 
fatores que consideramos imprescindíveis para 
uma análise correta: a saúde mental; o ambiente 
familiar; as atividades extracurriculares; as condi-
ções de vida das pessoas a nível monetário.

Assim, desenvolvemos um indicador que se di-
vidirá em quatro partes (cujo peso seria equitati-
vo): resultados escolares, a saúde mental do aluno, 
fatores que dificultam/facilitam a aprendizagem, e, 
por fim, a satisfação do próprio estudante em rela-
ção às suas próprias notas. GRUPO C

Se, nas outras dimensões da vida humana, a 
visão integral está a ganhar relevo, também na 
comunidade escolar uma cultura regenerativa 
de coexistência entre os vários saberes que se 
entreajudam está a ganhar forma. Modelos de 
active learning, flipped classroom, aprender em 
círculo, são os primeiros passos para essa rege-
neração nos modelos de ensino/aprendizagem. 
A forma como avaliamos esse sucesso também 
deve acompanhar essa mudança e as políticas 
educativas devem ser assentes em indicadores 
que possam transmitir essa realidade. 

Os trabalhos terminaram com uma grande ro-
da-debate em que os alunos expuseram as suas 
dificuldades em mudar o paradigma da avaliação 
e as suas ideias sobre a viabilidade prática dos 
seus modelos. 

É possível concluir que este indicador [de suces-
so escolar] se baseia apenas em resultados acadé-
micos, acabando por menosprezar todas as outras 
condicionantes que o afetam, já que este índice 
apenas tem em conta a progressão escolar, sem ter 
em consideração os fatores que possivelmente le-
varam a esta retenção académica. GRUPO C

Assim, podemos afirmar que, medindo apenas os 
resultados dos exames e das transições de ano, os 
Indicadores de Sucesso Escolar não avaliam a reali-
dade do desempenho escolar dos alunos.” GRUPO A

Concluindo, através da análise destas informa-
ções, podemos afirmar que, ainda que o PNPSE 
[Programa Nacional de Promoção do Sucesso Es-
colar] promova uma educação relevante, o que 
consideramos adequado, este indicador levanta, 
de facto, vários problemas:
•  Não demonstra transparência na recolha de da-

dos, o que levanta a questão da legitimidade dos 
resultados apresentados;

•  Não permite conhecer de que forma o sucesso e 
desempenho escolar é afetado pela vida fora do 
ambiente escolar, como a vida pessoal em casa e 
nas atividades extracurriculares;

•  O indicador interpreta o aluno como um “perfor-
mer”, isto é, alguém que é apenas avaliado quanti-
tativamente, e não como um indivíduo completo, 
contribuindo para a obsessão avaliativa. GRUPO B

O exercício teve tanto de revelador quanto de aplicação prática difícil.
Revelador, pois a totalidade dos grupos identificou a dificuldade em interpretar e calcular esse indi-
cador de sucesso escolar, ele próprio um indicador composto, assim como reconheceu que a qualida-
de de ensino não se devia basear apenas nas classificações finais:

Os grupos, após a visão crítica do indicador, passaram para a análise dos resultados dos vários in-
quéritos que eles próprios construíram por forma a obter mais informações, necessárias à validação 
das suas afirmações, e como base para construção de um indicador alternativo.
Estas são algumas das respostas obtidas:

Os grupos foram integrando estes conceitos na construção final dos seus próprios indicadores de sucesso escolar. 

1    Considera que a escola ensina todas as competências 
que são necessárias para a vida no mercado de 
trabalho? 

2    Achas que a tua saúde mental afeta o teu 
desempenho escolar? 

3    Considera que os elementos de avaliação avaliam 
corretamente as suas competências/ capacidades? 

4    De 0 a 5 avalie a ansiedade que sente, tendo em conta 
a sua vida escolar. Tenha-se 0 como nenhuma e 5 
como demasiada. 

1

2

3

4
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Espero que este projeto contribua para tor-
nar o Colégio mais sustentável e dar o exemplo 
neste tipo de processos. Estou a adorar integrar 
a equipa (e sobretudo a interação com todos os 
elementos) e aprender conceitos novos. 
Leonor santana 8.º B

Este projeto é, na minha opinião, um dos mais 
importantes realizados no Colégio, pois a sus-
tentabilidade é atualmente um assunto mui-
to discutido e relevante, determinante para o 
futuro da humanidade. Estou muito grata por 
ter sido convidada para esta equipa. O projeto 
é ambicioso e tem sido muito educativo. Con-
sidero esta experiência como essencial não só 
para o meu crescimento pessoal, mas também 
para a comunidade escolar. marta santos 8.º B

Roteiro de Sustentabilidade 20-30 
Andreia Luz Professora de Ciências Naturais e Coordenadora do Programa Eco-Escolas
João Gomes Diretor Pedagógico
marta magalhães silva Professora de Artes Visuais

em Destaque

Pensar e projetar uma escola para o futuro exige identificar e inter-
pretar os principais desafios com que a sociedade se confronta. Exige 
um pensamento e posicionamento estratégicos claros, de forma a 
explorar as alternativas que garantam a sua permanente renovação 
e adaptação às novas coordenadas envolventes, onde se enquadra a 
agenda ambiental. Neste contexto, merece destaque a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), que resulta do trabalho conjunto de governos e cidadãos 
de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com 
a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, prote-
ger o ambiente e combater as alterações climáticas.

Para a concretização da Agenda 2030 sobre os ODS é fundamental 
envolver a comunidade escolar como um todo e espelhar esta dimen-
são nas práticas de governação, laborais e de responsabilidade social, 
com intervenções no espaço do Colégio, no meio e na comunidade 
local. Deste forma, assumindo o Valsassina como um verdadeiro “la-
boratório de sustentabilidade”, promove-se a inovação e contribuí-
mos para um futuro mais sustentável e inclusivo.

Considerando que esta agenda deve estar alinhada com uma Edu-
cação para o desenvolvimento sustentável, é importante promover: 
i) uma educação holística e transformadora; ii) contextos de ensino 
e aprendizagem desafiantes, interativos e centrados nos alunos; iii) 
um plano orientado para a ação, que inclua e promova a autoapren-
dizagem, o desenvolvimento de competências-chave, tais como  
soft-skills e a orientação para a resolução de problemas; a colabora-
ção dos membros da comunidade escolar; o trabalho inter e transdis-
ciplinaridade e a interligação entre aprendizagem formal e informal.

Assim, é no contexto de uma liderança pelo 
exemplo que surge o projeto de definição de um 
roteiro de sustentabilidade para o Colégio. Este 
roteiro tem como horizonte temporal 2030, e 
deve incluir uma agenda que abarque compromis-
sos, linhas de ação e objetivos nos temas mais re-

levantes para o desenvolvimento sustentável do 
Valsassina. Foi definida uma metodologia de acor-
do com uma abordagem holística e de inclusão da 
comunidade escolar no processo de definição da 
estratégia de sustentabilidade para o horizonte 
de 2030.

Pretende-se garantir a represen-
tatividade de todas as partes inter-
nas da comunidade escolar. Inclui 
o Diretor Pedagógico, 2 professo-
res, 12 alunos (do 8.º ao 12.º Ano), 
e 3 funcionários não docentes.

Incluirá a visão 2030 para o Valsassina, os 
eixos prioritários de atuação, um conjunto de 
ações e objetivos temáticos, associados aos 
ODS, metas e calendário de execução por obje-
tivo, a identificação de equipa(s) de implemen-
tação e monitorização do cumprimento dos ob-
jetivos estabelecidos.

Inclui a definição das partes interessadas 
e a das ferramentas e objetivos para o seu 
envolvimento. Neste processo, em linha com 
a metodologia adotada pelas Nações Uni-
das para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, pretende-se 
identificar prioridades de ação em cada eixo, 
de acordo com os 5Ps (Pessoas, Planeta, Pro-
pósito, Princípios de governação e Parcerias). 
Definiram-se as ferramentas de auscultação: 
inquéritos, entrevistas e world café.

A equipa é responsável por redigir/prepa-
rar/organizar as ferramentas de envolvimen-
to da comunidade e analisar os resultados 
obtidos.

Inclui o levantamento das boas práticas im-
plementadas no Colégio na área da susten-
tabilidade e o benchmarking, isto é, a identi-
ficação de boas práticas do setor educativo 
na área da sustentabilidade, a nível nacional 
e internacional.

Constituição da 
equipa

Diagnóstico e 
benchmarking

envolvimento das 
partes interessadas

Definição do roteiro 
de sustentabilidade 

2030

Comunicação 
do roteiro de 

sustentabilidade

"Estudantes que compreendem os valores da responsabilidade corporativa, 
sustentabilidade e ética poderão ser catalisadores de mudança mais efetivos, e o 

seu trabalho poderá contribuir para o avanço do bem comum.”
António Guterres Secretário Geral das Nações Unidas

Dimensões da sustentabilidade numa instituição de ensino. 
Adaptado de: Valleays, F. et al. (2009)
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“Jardim dos diretores”, um Learning 
Garden – Entrevista ao Arquiteto 
João Junqueira 
Luísa aires e madalena Nunes 10.º 3

em Destaque

O “jardim dos diretores” tem marcado as memórias dos alunos do 
Colégio desde que este se instalou na “Quinta das Terezinhas”, no 
final da década de 1940. Localizado na cota alta do terreno, junto à 
casa principal - original da quinta - construída há mais de 250 anos, 
este espaço é para muitos um jardim de conto de fadas, com trepa-
deiras, arcos e até um labirinto. De facto, à época da mudança do 
Colégio para Quinta, o jardim mantinha alguns elementos caracterís-
ticos das quintas de recreio dos arrabaldes da cidade de Lisboa como 
um miradouro, uma estufa, um pequeno labirinto de buxo centrado 
por uma peça de água, um caramanchão, um tanque e um poço, al-
guns deles já demolidos.

Nos últimos anos, o jardim apresentava alguns sinais de degrada-
ção, fruto da sua crescente utilização como espaço de recreio e de 
atividades letivas ao ar livre e de um conjunto de intervenções reali-
zadas sem o apoio técnico de especialistas.

Com o objetivo de reabilitar este espaço, garantir a sua sustentabi-
lidade e potenciar a sua vivência por parte da comunidade educativa, 
desenvolveu-se um projeto de reabilitação do jardim – agora em obras 
–, sendo a intervenção coordenada pelos arquitetos paisagistas João 
Junqueira e Nélia Martins. Para sabermos mais sobre este projeto, en-
trevistámos o arquiteto João Junqueira, antigo aluno do Colégio.

Sabemos que foi aluno do Colégio. Tem recor-
dações deste jardim do tempo em que era alu-
no? Quais as principais diferenças que encontrou 
quando voltou ao jardim? Qual é a sensação de 
estar a intervir num espaço que lhe é familiar?

Sim, quando eu era aluno, nos anos oitenta, o 
jardim não nos era acessível. Creio que nunca lá 
entrei. Percorri muitas vezes a longa latada que 
acompanha o jardim, especialmente quando ia e 
vinha de carrinha. Era o jardim e a casa do Dire-
tor. Só nos era possível espreitá-lo através dos dois 
portões de ferro trabalhado. Tinha muita curiosida-
de em vê-lo, pois parecia-me um sítio muito miste-
rioso, cheio de vegetação exuberante, de luz e de 
sombra, e cuja dimensão desconhecia. Imaginava-
-o enorme. Intervir naquilo que já conhecemos e 
de que gostamos é sem dúvida emocionante.

Quais são os objetivos do projeto de reabilita-
ção do jardim?

Em termos concretos da intervenção, o nosso 
objetivo foi, na fase de projeto - e também na obra, 
pois continuamos a projetar - o de libertar os espa-
ços do jardim daquilo que considerámos que pro-
vocava ruído, isto é, de tudo o que estava a mais 
e que dificultava, ou impedia mesmo, a perceção 
e compreensão dos componentes essenciais do 
jardim. Era necessário valorizar aquilo que era real-
mente importante e que torna este jardim singular. 
Ao mesmo tempo, como teria de ser, era funda-
mental tornar o jardim mais adequado à utilização 
efetiva e continuada pelos alunos e professores, 
pois é para isso que ele existe neste momento. 
Esta adaptação não poderia perturbar a linguagem 
e a unidade do jardim, o que quer dizer que as adi-
ções que considerámos necessárias têm de estar 
perfeitamente integradas, sem criar contrastes ou 
ruturas com o que lá está e vai permanecer. 

Quando éramos pequenas, o jardim era um sítio 
mágico, no qual tentávamos entrar às escondidas 
para brincarmos no labirinto. Mais tarde, a nossa 
“floresta encantada” passou a ser o palco de algu-
mas aulas de português e adquiriu um novo sig-
nificado de aprendizagem entrelaçada com a na-
tureza. Qual é o papel que um jardim qualificado 
pode ter na vivência do dia-a-dia do Colégio para 
alunos, funcionários, professores?

A conceção do jardim, quando este surgiu, há 
mais de três mil anos, começou por ser uma ima-
gem do paraíso, de fertilidade, de primavera eter-
na. É por isso um sítio que escolhemos estar por-
que aí nos sentimos bem. 

Que aprendizagens podem ser promovidas atra-
vés da vivência do jardim dos Diretores?

Vão existir dois espaços especialmente vocacio-
nados para a realização de aulas ao ar livre que, em 
princípio, poderão acolher aulas de todas as disci-
plinas. A avaliar pela amenidade do nosso clima, o 
período de utilização do jardim deverá estender-se 
à maior parte do ano letivo. Mas para além des-
tes dois espaços, poderão existir outros, informais, 
onde bastará arrumar o número necessário de ca-
deiras portáteis. 

O jardim propicia à observação individual de ani-
mais e de plantas, assim como à sua identificação. 
Poderão realizar-se, por exemplo, aulas relaciona-
das com as Ciências Naturais, tirando partido na 
fauna e da flora envolventes (a maior parte das 
espécies de plantas existentes no jardim estarão 
devidamente identificadas).

Gostaríamos de colocar uma questão mais téc-
nica: quais são os critérios que orientaram a esco-
lha das espécies a retirar, a manter ou a introduzir 
de novo no jardim?

São muitos e diversos: a perceção que temos 
e a que devemos ter do jardim, as vistas sobre o 
jardim e a obstrução das mesmas, a memória, o 
contexto histórico (as espécies que se utilizavam 
em determinada época), a adequação das espécies 
vegetais existentes e propostas no que respeita às 
suas necessidades, mas também às suas caracterís-
ticas como a altura, o volume, a cor, a textura, o seu 
estado fitossanitário, a sua toxicidade, entre outros 
e, inevitavelmente, a formação e o “gosto” pessoal 
de quem está a intervir no jardim.

O que o entusiasmou mais durante o desenvol-
vimento deste projeto?

O jardim onde estamos a trabalhar e a possibili-
dade de acompanhar a par e passo a progressão da 
obra. Mas, principalmente, o entusiasmo e a dedi-
cação de todos os que estão a participar no proje-
to e na obra do jardim, a começar pela Direção e, 
muito importante, as equipas de jardinagem e de 
construção civil do Colégio.Planta Geral da intervenção
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“… espaços especialmente 
vocacionados para a realização de aulas 
ao ar livre que, em princípio, poderão 
acolher aulas de todas as disciplinas.”

Edifício
Latada
Pavimento em calçada
Lajedo de calcário
Pavimento em terra batida / saibro
Banco linear, de betão pré-fabricado
Banco cilíndrico, de betão pré-fabricado

Árvore existente a manter

Árvore proposta

Arbusto proposto

Herbáceas

Relvado

Sebe de buxo para talhar, existente e proposta

Solo / tela anti-ervas / casca de pinheiro
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Seis passos para acreditar que todos 
podem empreender
Pierre Gein Diretor executivo do CTIE (Center for Technological Innovation and 
Entrepreneurship da Catolica-Lisbon)

O segredo por trás do sucesso das start-ups pas-
sa muitas vezes pelo conhecimento dos seus clien-
tes e por conhecer melhor que ninguém as suas 
fragilidades e como estas podem ser resolvidas: o 
chamado product/market fit.

Com frequência, a primeira razão pela qual as 
start-ups falham é terem produtos/serviços nos 
quais o mercado não está interessado1. Por isso, é 
importante, numa fase inicial (o First Mile2), dedi-
car tempo da equipa à validação dos pressupostos 
relacionados com os potenciais clientes, recorren-
do a entrevistas, questionários ou à apresentação 
dos protótipos, para assim validar ou ajustar alguns 
destes pressupostos, ou até fazer um pivot3.

Muitas vezes, esta validação acontece numa fase 
muito inicial do processo, num momento em que 
(ainda) não há vendas, nem estrutura formal para 
apoiar. Pode ser considerado um trabalho solitá-
rio e até ingrato, pois é facilmente subvalorizado 
relativamente ao desenvolvimento do produto/
serviço, esta sim considerada a parte mais lúdica e 
interessante do processo. Pode verificar-se a ten-
dência de deixar a fase de validação para segundo 
plano, por falta de tempo, ficando o processo de 
trabalho associado a pressupostos que, mais tarde, 
dificilmente serão cruzados com a realidade e com 
os dados recolhidos nas entrevistas. Contudo, não 
tem de ser assim! 

É neste sentido que o projeto “O Oceano do 
[meu] futuro” visa sensibilizar e envolver, de forma 
ativa, os alunos do 12.º Ano do Colégio Valsassina 
no empreendedorismo azul (empreendedorismo 
relacionado com os negócios ligados ao mar) com 

uma metodologia de tipo Lean Startup4 que irá cul-
minar com a apresentação de mais de 20 ideias de 
negócio num Ocean Hackathon, a realizar no mês 
de maio.

Esta metodologia adaptada para os alunos do 
12.º Ano do Valsassina inclui seis passos.

1. Conceber a ideia
Neste primeiro passo, apoiamos as equipas a 

identificar a ideia de negócio. Durante o programa, 
esta ideia vai ser desenvolvida em várias dimen-
sões, tais como: qual é o problema que se está a 
resolver? A ideia já existe? Se a ideia já existe, quais 
as diferenças em relação à vossa?

EDUCAR PARA 

o empreendedorismo
Gains creators

Descrevem como 
o produto supera 

as expectativas do 
cliente, assim como 
qual é o diferencial 

no seu produto 
que permitirá gerar 
ganhos esperados 
e inesperados ao 

cliente.

Pain relievers
Compreendem as 
principais caracte-
rísticas do produto, 
de forma a resolver 
as fragilidades do 

cliente e a eliminar 
os obstáculos que 
impedem o cliente 
de realizar os seus 

customer jobs.

Products & Services
Correspondem às 
funcionalidades 

que o produto tem 
a oferecer e que 

resolvem as tarefas 
no Customer Job.

1  Fonte: CB insights – 42% das startups falham para não ter mercado
2 Livro “The First Mile” de Scott D. Anthony
3  Pivot no mundo das start-ups significa mudar para uma nova estratégia
4 Livro “Lean Startup” de Eric Ries

2. Conhecer o cliente
Nesta fase, as equipas (já com 

a ideia selecionada) devem iden-
tificar o perfil do cliente ideal, 
tendo por base três componen-
tes: Customer Jobs, Pains e Gains.

Customer Jobs
Corresponde às tarefas que o 

cliente deseja realizar. Estas ta-
refas estão divididas em funcio-
nais, sociais e emocionais. 

Funcionais: relativas à tarefa 
que o cliente precisa de realizar 
para solucionar um problema.

Sociais: relativas ao status que 
deseja alcançar.

Emocionais: relativas ao bem- 
-estar, segurança, e ao estado 
emocional que se espera obter.

Pains
Corresponde às “dores”, quei-

xas, insatisfações que o cliente 
apresenta para realizar as suas 
tarefas.

Gains
Corresponde aos desejos do 

cliente, às suas aspirações e be-
nefícios que espera obter. Com-
preende também a satisfação 
do cliente quando realiza uma 
tarefa.

3. Product/market fit
Depois de cada equipa ter identificado o(s) cliente(s) tipo(s), segue-se 

a value proposition, que compreende três componentes:

4. Conceber a prototipagem
Nesta etapa, considerada uma das mais importantes no livro Lean 

Startup, serão partilhadas ferramentas como Landing page, wireframe, 
entre outras, e serão apoiadas as equipas na sua utilização.

6. Preparar o pitch
O termo pitch popularizou-se entre as startups, principalmente para se 

referir a apresentações que têm como objetivo conseguir investimentos. 
Que informação devem partilhar durante o pitch? Qual é a estru-

tura? Quem da equipa vai falar? Quem vai responder às perguntas? 
Nesta última fase do programa, vamos preparar as equipas para a 

apresentação final do Ocean Hackathon em frente a um júri que irá 
avaliar o potencial de cada projeto.

5. Construir o protótipo
As equipas vão “pôr as mãos 

na massa”e devem desenvolver 
um protótipo que os clientes-ti-
po possam utilizar. Depois deste 
passo ser concluído com êxito, 
é a hora de seguirem para o de-
senvolvimento final do produto!

1. Conceber 
a ideia

2. Conhecer  
o cliente

3. Product/  
market fit

4. Conceber a  
prototipagem

5. Construir  
o protótipo

6. Preparar  
o pitch

O Value Proposition Canvas é formado por estes dois lados: Cus-
tomer profile e Value proposition. O Product/Market fit acontece 
quando, ao mapear e descrever estes dois eixos, os gains creators 
respondem aos gains e os pains relievers aos pains.
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EDUCAR PARA 

a cidadania e para  
a intervenção política

Voar nas asas da democracia
uma campanha imaginada
Luís marinho Professor de Ciência Política 
Turmas 12.º 2 e 12.º 3 Disciplina de Ciência Política

Conhecem estes partidos? Já ouviram falar deles? Certamente que 
não.

Mas nós – 12.º 2 e 12.º 3 (Ciência Política) – conhecemo-los bem 
e falámos muito deles.

Durante quatro semanas, inventámos nomes, logotipos, palavras 
de ordem e programas de campanha eleitoral.

Fomos da extrema-esquerda à extrema-direita, passando pelo co-
munismo, liberalismo e social-democracia.

Vivemos intensamente esta campanha, investigámos, criámos e, 
sobretudo, defendemos com afinco muitas ideias e propostas com as 
quais pessoalmente não concordamos.

Mas foi esse o desafio.
E foi assim que ouvimos e debatemos propostas tão radicais como 

retirar a segunda habitação aos seus proprietários para ser cedida 
a famílias sem casa (PDO), criação de um salário máximo (PDO) 
ilegalização do aborto (MUDANÇA), assim como outras de caráter 
económico, bem elaboradas e bem fundamentadas, como um Plano 
de Revitalização Ferroviária, um Plano de Redistribuição de Rendi-
mentos ou um Plano de Modernização do Interior (MSP) e também 
alterações sensíveis na admissão à faculdade, associando às notas, 
um currículo, carta de recomendação e entrevista (MOVIMENTO LI-
BERAL) e ainda, finalmente, direito de voto para todos os titulares de 
autorização de residência em Portugal, proibição de despedimentos 
antes do final do contrato de trabalho e o fim da exploração de gás 
e petróleo (URP).

Os alunos, divididos em grupos, absorveram as ideologias propos-
tas e colocaram nos programas partidários propostas coerentes.

O debate foi intenso, por vezes difícil de controlar, o que recriou, 
sem dúvida, o espírito de uma verdadeira campanha eleitoral.

No final, não houve eleições.
Todos ganhámos com a experiência. 

Nós somos um animal político. Somos homens no seio de uma co-
munidade. Sem a arte de gerir as relações que se estabelecem entre 
os seus membros, a cidade pereceria ou não fosse o valor do Estado 
equivalente ao valor dos indivíduos que o compõem.

A preparação dos jovens para a participação ativa e consciente na 
vida da cidade é uma tarefa fundamental para o sucesso das gerações 
vindouras. Os jovens de hoje serão os adultos que, amanhã, tomarão 
decisões sobre e para o futuro. Em última instância, não será ousado 
afirmar que é nas mãos dos nossos jovens que reside a esperança 
numa dialética do futuro, ou não fossem eles a matéria-prima da pró-
pria civilização, condição de possibilidade do vir-a-ser.

O projeto Jovens Deputados edifica-se, assim, como um exercício 
de cidadania, arquétipo de uma pedagogia centrada nas relações in-
terpessoais e que visa fomentar nos alunos um conjunto de aprendi-
zagens essenciais sobre as exigências da participação democrática.

Nesse sentido, os alunos de Cidadania e Desenvolvimento das tur-
mas 11.º 1A e 11.º 1C tornaram-se jovens deputados, criaram um Par-
tido político e tomaram decisões sobre o futuro do nosso país, num 
conjunto de várias sessões parlamentares com vista à aprovação de 
um Orçamento de Estado. Desta forma, as aulas de Cidadania e De-
senvolvimento foram o palco de um pensar orientado para a elabora-
ção de estratégias de resolução, tendo sido os alunos desafiados a 
posicionarem-se, de forma crítica e consciente, sobre problemáticas 
da vida em sociedade, aperfeiçoando o pensamento crítico e a capa-
cidade de tomar decisões em prol do bem comum.

Por fim, alcançada que ficou a mediação entre os Partidos, que num 
processo livre e democrático chegaram a um consenso sobre a me-
lhor forma de governar o destino do país, os alunos ultrapassaram 
as divergências que inicialmente os separavam e conseguiram, em 
conjunto, tecer uma composição que fruiu do que de melhor há em 
cada um de nós, homens que fazem política.

«Achei o projeto Jovens De-
putados uma ótima forma de 
informar os alunos, ao mesmo 
tempo que nos era permitido 
interagir e discutir com os nos-
sos colegas, de forma a expor e 
ouvir as ideias uns dos outros. 
Achei a ideia bastante original 
e necessária nos dias de hoje, 
em que muitos se encontram 
em posição de votar sem ter 
qualquer contacto com a vida 
política.» 
Francisco Duarte 11.º 1A

«O projeto Jovens Deputados 
proporcionou um ambiente de 
discussão das diferentes ideias 
de cada grupo acerca dos vá-
rios temas abordados, ajudan-
do na compreensão do verda-
deiro processo e dificuldade 
associados à elaboração de um 
Orçamento de Estado». 
Beatriz Jansen 11.º 1A

«O projeto foi dinâmico, ino-
vador e interessante, na medi-
da em que pudemos expor os 
nossos pontos de vista perante 
a turma e defendê-los». 
antónio amador 11.º 1C

«Com o projeto Jovens Depu-
tados desenvolvi a capacidade 
de debater ideias e adquiri co-
nhecimentos sobre política.» 
tiago Paradinha 11.º 1C

«O projeto Jovens Deputados permitiu-me traba-
lhar melhor em equipa e perceber as dificulda-
des e desafios a que os deputados estão sujeitos 
diariamente. Penso que este projeto foi muito 
pedagógico para a minha aprendizagem.» 
tiago almeida 11.º 1C

Projeto «Jovens Deputados»
um Pensar sobre Política ou uma 
Poética da Composição
Daniela morais Professora de Filosofia e de Cidadania e Desenvolvimento
Disciplina de Cidadania 11.º 1A e 11.º 1C

Para mim, a verdadeira política é a da composição: ver o que é 
aproveitável no outro e o que parece ser aproveitável em nós e tentarmos 

então que essas duas coisas vão para a frente juntas, não é assim?
Agostinho da Silva, A Última Conversa

msP 
Mudança, 

Movimento 
Social 

Português

uRP 
União 

Revolucionária 
Portuguesa

PDO
Movimento 

Liberal, Partido 
Defesa 

Operária

Testemunhos  
dos alunos

https://bit.ly/CV_a19
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Parlamento dos Jovens,  
Edição 2021/2022
Daniela morais Coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia 
da República dirigida aos jovens do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e 
do Ensino Secundário, cujo objetivo consiste em educar para a cida-
dania, estimulando o gosto pela participação cívica e política. No Co-
légio Valsassina este projeto encontra-se, assim, inserido no currículo 
da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento no 9.º e no 12.º Ano.

Nestas aulas, os alunos são convidados a refletir, investigar e de-
bater um tema, para que, dessa forma, consigam realizar um Projeto 
de Recomendação, onde apresentem um conjunto de medidas que 
possam ajudar a colmatar o problema suscitado pelo tema propos-
to. Após o culminar desta primeira fase, a proposta que reuniu mais 
votos na Sessão Escolar representou o Colégio Valsassina na Sessão 
Distrital, na expectativa de poder ser selecionada para ser apresen-
tada na Assembleia da República. Desta forma, os alunos adquirem 
conhecimento das diferentes fases do processo eleitoral.

Neste sentido, este projeto permite promover o debate democrá-
tico, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de forma-
ção das decisões, tornando as aulas de Cidadania e Desenvolvimento 
num espaço de estímulo das capacidades de expressão e argumen-
tação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância 
e da democracia.

Os anos atípicos em que vivemos, marcados pelo contexto pan-
démico que ainda nos assola e restringe de tantas formas, têm sido, 
apesar de tudo, tempos ricos em relevantes acontecimentos políticos 
nacionais e internacionais, permitindo-nos assistir a diferentes mo-
mentos de participação política, seja através de momentos eleitorais 
democráticos - eleições autárquicas, eleições partidárias, eleições 
presidenciais - seja, pelo contrário, pelas agressões à democracia, por 
imposição política de regimes autoritários ou movimentos terroristas 
através da opressão dos povos, das nações e dos respetivos sistemas 
sociopolíticos. 

Torna-se por isso especialmente relevante o tema da edição 
2021/2022 do Parlamento dos Jovens destinado aos alunos do Ensi-
no Secundário – “O impacto da desinformação na Democracia” - per-
mitindo aos nossos alunos, futuros atores do plano social e político 
do nosso país, uma perspetiva ampla e uma análise muito clara às 
nuances da política nacional e internacional, bem como a conscien-
cialização da importância da imparcialidade e da transparência da co-
municação, no processo de informação, conhecimento e tomada de 
decisões por parte dos cidadãos.
Marina Martins Professora no Departamento de Cidadania e Desenvolvimento

EDUCAR PARA

a cidadania

Conheça o 
Projeto de 
Recomendação 
do 9.º Ano

Conheça o 
Projeto de 
Recomendação 
do 12.º Ano

Lista Vencedora  
da sessão escolar
Excertos do depoimento  
de alunos do 12.º 1A

“Para mim, o projeto não po-
deria ser mais urgente. O com-
bate às fake news é o combate 
à manipulação, à corrupção e 
à mentira […] De nada serve a 
informação se não desenvol-
vermos o sentido crítico para a 
pensar. Por isso, incentiva-se a 
verdade e, no fundo, o pensar, o 
crescer, e a construção de uma 
sociedade em que podemos es-
tar seguros de nós e dos outros.” 
Matilde Calado 12.º 1A

“Vivemos numa realidade em 
que a desinformação pode ser 
devastadora se não for contro-
lada. Numa realidade onde de-
correm guerras, uma pandemia 
avassaladora, eleições de gran-
de relevância, não existe tole-
rância para a instauração de 
pânico desnecessário. É urgen-
te o estabelecimento de medi-
das que cessem a propagação 
da desinformação”. 
Mafalda Guerra 12.º 1A

“Isto tem maior pertinência 
para os alunos do último ano do 
Ensino Secundário, pois daqui a 
uns meses estaremos em idade 
de votar. Ao percebermos me-
lhor o que está por trás das de-
cisões tomadas, podemos votar 
com maior consciência”
Beatriz Gomes 12.º 1A

 
Lista Vencedora da sessão escolar
Excertos do depoimento de alunos do 9.º D

“Este projeto é muito importante porque dá a oportunidade a 
vozes que muitas vezes não são ouvidas, como a dos jovens, so-
bressaírem.” 
Maria Ribeiro 9.º D

“Este projeto, na minha opinião, foi muito interessante, pois po-
demos aprimorar o nosso sentido crítico.” 
José amador 9.º D

“Este projeto ajudou-me a perceber melhor como são divulgadas 
as fakenews e como podemos proteger-nos de tais notícias.” 
Afonso Carajote 9.º D

“Acho que este projeto foi e está a ser muito importante para nós.” 
maria monteiro 9.º D

Testemunhos 
dos alunos

1.ª Fase
I > Escola Debate  

sobre o Tema

1.ª Fase
II > Elaboração 

do Projeto 
de Recomendação 

2.ª Fase
Realização de Sessões 

Distritais

3.ª Fase
Sessão Nacional na  

Assembleia da República

1.ª Fase
III > Escola

Realização da Sessão 
Escolar

Fases de Desenvolvimento do Programa

Mais informação em: 
https://jovens.parlamento.pt

Ensino Básico

Março 2022Janeiro 2022

Sessão com o deputado Alexandre Poço

Maio 2022

Ensino Secundário

https://bit.ly/CV_a17
https://bit.ly/CV_a16
https://bit.ly/CV_a18
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A sessão de lançamento do 
livro aconteceu no dia 28 de 
março e contou com a presen-
ça da ilustradora Maria Remé-
dio que conversou com os alu-
nos sobre a sua experiência.

O lucro da venda dos livros 
reverte para uma instituição 
de apoio social na área da Jun-
ta de Freguesia de Marvila.

Esta história nasce da criatividade e cooperação dos alunos de Ofi-
cinas de Artes do 12.º Ano do Colégio Valsassina. Reunidos em torno 
de uma mesa, selecionaram um conjunto personagens que “rouba-
ram” às grandes obras da História de Arte e que vieram participar 
numa outra narrativa criada pelos alunos. 

O mistério da personagem do quadro “Filho do Homem” de Magritte 
lançou a discussão e partilha de ideias sobre a identidade de cada 
um, a perceção que temos sobre os outros e os preconceitos que tan-
tas vezes surgem quando supomos, adivinhamos, julgamos saber sem 
realmente conhecermos o outro. Tomando esta personagem como 
protagonista da história, foram-se somando situações do quotidiano 
em que sentimos que os rótulos dos outros se colam ao nosso rosto, 
ocultando a nossa identidade. As ilustrações foram realizadas com 
recurso à técnica da colagem.

Afinal, quando seremos nós próprios? Quando deixaremos cair to-
dos esses rótulos que nos escondem?

Este livro sem palavras dá-nos asas para voar livremente por diferen-
tes interpretações e possibilidades. Cada página abre caminho a leitu-
ras diferentes consoante a idade, a experiência ou a memória. A todos 
interpela e a todos desafia a ver para lá dos rótulos que nos escondem.

“Para além de ter aprendido, 
diria que me diverti muito. Os 
meus projetos preferidos são 
aqueles que, como este, come-
çam com uma mesa redonda e 
uma discussão de ideias. Discu-
tir e ouvir os meus colegas, par-
tilhar ideias e construir outras 
novas, são os momentos em que 
mais aprendo e cresço.”
mariana Riscado

“Apesar de trabalhoso 
foi um projeto riquíssimo, 
e o resultado final valeu 
totalmente a pena. Este 
trabalho permitiu-nos dar 
asas à imaginação e pensar 
fora da caixa, o que foi um 
bom estímulo à criativida-
de, mas também uma for-
ma de aprender a trabalhar 
mais em equipa, aceitando 
as ideias de todos.”
Maria do Carmo Cunha

“Desde o princípio que 
este projeto me interessou 
bastante. A ideia de pegar 
em personagens de obras 
de arte conhecidas e dar-
lhes uma nova vida, inse-
rindo-as na nossa história 
dos rótulos e juntando-as 
com elementos criados 
por nós, foi bastante “fora 
da caixa” e puxou tanto o 
nosso lado criativo, como o 
nosso lado técnico.” 
Beatriz Vieira

“Gostei muito de quando 
ficávamos todos juntos a 
discutir as ideias uns dos 
outros. Essa é para mim a 
parte mais importante da 
realização dos projetos. Foi 
uma experiência muito di-
vertida.”
manuel do Ó

“Esta história nasceu do 
nada, foi algo que fomos 
construindo depois de uma 
breve apresentação sobre 
personagens da história 
de arte. Este processo pro-
porcionou-me imenso pra-
zer, desde a construção da 
história, até à realização de 
cada página. Foi também 
um projeto completamen-
te diferente, no sentido 
em que foi um trabalho 
de equipa e proporcionou 
muitos debates.”
Bárbara Madeira

“(…) Enriqueci imenso o meu 
conhecimento e cultura em re-
lação à História da Arte, assun-
to que, apesar de não conhecer 
bem, me cativa muito. Achei 
muito interessante o trabalho ter 
uma parte individual, mas tam-
bém uma de grupo. Estou an-
siosa para ver o resultado final, 
produto de bastante trabalho de 
todos.”
Helena mendes

“Um dos aspetos que mais me 
cativou foi o processo criativo. 
(…) A criação do livro, do fun-
do, das personagens, das textu-
ras e da história que as mesmas 
contam, tudo isto me ensinou 
a trabalhar em equipa e foi um 
estímulo à criatividade que nos 
inspira para trabalhos futuros.”
Francisco Xia

EDUCAR PARA

a criatividade  
e para a diversidade

Rótulos que nos escondem.
Aprender a criar, com História e em 
equipa
marta magalhães silva Professora de Oficina de Artes 
Turma do Curso de Artes Visuais 12.º 4

Capa do livro

Para os alunos, esta experiência revela que aprender a criar passa 
por conhecer as referências do passado, exige não ter medo da folha 
em branco e deixar voar a imaginação, é reconhecer as mais-valias 
do trabalho em equipa. Do trabalho, empenho e entusiasmo destes 
alunos nasceu esta história Rótulos que nos escondem.
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“As estátuas humanas” é o nome do projeto que une Espanhol e 
Francês no elogio às grandes personalidades de língua francesa e de 
língua espanhola. Os alunos e as alunas estudaram a vida e obra de 
dezenas de personalidades que se destacaram pelos mais diversos 
fatores – coragem, ousadia, inovação, percurso profissional, insatis-
fação – e encarnaram, na Semana das Línguas, a sua forma de ser 
através da roupa, dos jeitos, dos elementos inesquecíveis pelos quais 
são conhecidas. As estátuas não falaram com o público durante a 
exposição, mas a sua legenda (criada pelos alunos) e a sua postura 
revelam o trabalho empenhado e a compreensão afetiva que juntou 
as turmas aos grandes nomes da História.

semana das Línguas
Estátuas humanas – reviver as 
grandes personalidades
Isabel Viola, Filipa Costa e Victória Pérez Professoras de Francês e de Espanhol 

EDUCAR PARA

o multilinguismo

Marie Antoinette
Je m'appelle Marie-Antoinette Josèphe Jeanne 

de Habsbourg-Lorraine et j'ai les titres d’archidu-
chesse d’Autriche, de princesse impériale et de 
princesse royale de la Hongrie et de la Bohème.  

Je suis la quinzième fille de François 1er du 
Saint-Empire et de Marie-Thérèse d’Autriche. 
Je suis née le 2 novembre 1755 au Palais de la 
Hofburg, à Vienne. 

J'ai eu une bonne éducation et une enfance 
heureuse, mais elle s'est terminée tôt car à 
l'âge de quatorze ans, j'ai été promise en ma-
riage au futur Louis XVI de France, afin d'éta-
blir une alliance entre l'Empire austro-hongrois 
et la France. J'étais très jeune et je ne savais 
pas ce qu'était l'amour, mais je ne me suis ja-
mais opposée au mariage et j'espérais qu'un 
jour j'aimerais mon futur mari. (...) 
Sofia Varandas 9.º A

Coco Chanel
Mon enseigne, Chanel, est née en 

1913, à Deauville, mais les origines 
de la marque sont perdues dans 
mon passé… 

Je suis née le 19 août 1883, dans 
la ville de Samur. Mon enfance n'a 
pas été facile, je suis devenue or-
pheline à l'âge de 12 ans. Cette 
dure étape de ma vie m'a inspiré à 
créer mes futures collections: des 
lignes pures et des tons noirs et blancs. 

J'ai appris la couture avec ma tante, à 18 ans, et j'ai débuté ma 
carrière dans un petit atelier. Plus tard, en 1910, décidée à détermi-
ner le cours de ma vie, j'ai ouvert ma première boutique parisienne. 

Ma vision d’une garde-robe simple, aux lignes sobres et épurées, 
qui ne gênerait plus les mouvements des femmes et suivrait leur 
quotidien, s’accompagna d’innovations encore utilisées aujourd'hui. 
Júlia mateus 9.º A

salvador Dalí
Yo, Salvador Dalí, fui un pintor surrealista español, con una figura excén-

trica que llamó la atención y cuyo puntiagudo bigote es bien conocido. 
Nací en 1904 en Cataluña y desde temprana edad mostré talento 

para el dibujo. En la escuela era conocido por estar un poco loco, por-
que desde pequeño llevaba una capa, sí, una capa negra y muy larga. 

Morí en 1989 a la edad de 84 años. Para confirmar mi excentricidad, 
en 2017, cuando exhumaron mi cuerpo sin mi autorización (esas perso-
nas, ¿quiénes creen que son? Desenterrándome sin preguntar...) descu-
brieron que mi bigote era tan extraordinario que todavía estaba intacto. 
Diogo sousa 9.º C

Da minha língua vê-se… 
mónica silva e Patrícia Rodrigues Professoras de Português 

EDUCAR PARA

as línguas

Da minha língua vê-se… 
Da minha língua vê-se o mundo a girar… 
Na verdade, vê-se o mundo a mudar, a parar. 
As guerras, a fome, a pobreza, os conflitos, 
Os emigrantes em alto mar à procura de uma vida, aflitos. 

Dos meus olhos vê-se o mundo a acabar... 
A ignorância e o desprezo na humanidade a pairar. 
A emergência climática a ser ignorada. 
A vida na natureza do Planeta tem que ser curada! 

Das minhas mãos vê-se o mundo a encerrar… 
No fundo, sinto Histórias que ainda estão por terminar. 
A desigualdade ainda neste século assente. 
Será esta a sociedade que eu quero que me represente?
Maria Ribeiro 9.º D

Da minha língua veem-se tempos futuros 
Tudo o que há para vir 
Momentos claros e momentos escuros. 

Da minha língua veem-se tempos passados 
A sua extensa história 
E os mais de oitocentos anos lá colocados. 
Luís Henriques 9.º B

De olhos postos na nossa língua, os alunos do 9.º Ano foram convidados, no âmbito do projeto de 
oralidade do 2.º período, a construir um poema a partir do verso “Da minha língua vê-se…” de Vergílio 
Ferreira.  

Este trabalho convocou os alunos a libertar as suas vozes poéticas, a desbravar emoções e a embalar 
palavras com alma. 

Parafraseando Alberto Caeiro, “Da nossa língua vê-se quanto do Universo se pode ver…” 

Da minha língua 
vê-se a fala 
É a minha guia 
No meu dia a dia. 

É aquela cavaqueira 
Que me dá o café 
Mantém a minha rotina 
Retém a minha fé. 
 
É a nossa língua 
Que cria uma ligação 
Para a nossa comunicação 
Fluir a qualquer ocasião.
Inês Miranda 9.º D

Da minha língua vê-se a cultura 
E com ela a literatura 
Que a verdade seja dita:  
São as pessoas que a tornam bonita

Da minha língua vê-se o mundo 
E a sua evolução 
Quem tem alma portuguesa 
É quem ouve o coração 

Da minha língua vê-se o futuro 
Mais incerto a cada ano 
Mas como o nosso poeta disse 
“O perfeito é desumano” 
ana andrade 9.º C
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Histórias que voam na Quinta das 
Terezinhas
Atividade de escrita criativa   
Departamento de Português

EDUCAR PARA

as línguas e para  
a criatividade

Pensando no tema deste ano, “Aprender a Voar”, e na vida que 
existe dentro da nossa escola, foi lançado o desafio aos alunos para 
que escrevessem uma pequena história para deixar nas árvores da 
nossa Quinta. 

Como qualquer desafio, este também teve regras. Assim, com cada 
turma, e mediante indicação do/a professor/a, os alunos e as alunas: 

1    começaram por formar pares de trabalho;  

2    retiraram sem ver (e sem fazer batota!), do primeiro e segundo 
potes, uma palavra - que correspondia a uma planta e a uma 
ave que vivem dentro dos muros do Colégio - e, do terceiro 
pote, duas palavras. Neste terceiro pote estavam palavras avul-
so que podem ser nomes, adjetivos, verbos ou interjeições. 
Tudo o resto surgiu da imaginação dos nossos alunos e alunas!;  

3    registaram no caderno as quatro palavras retiradas dos potes; 

4    levaram uma folha de rascunho e uma folha colorida para pas-
sar a limpo a história;  

5    escreveram uma pequena história no tempo designado pelo/a 
professor/a. O tempo teve de ser bem gerido para falarem so-
bre a história, decidirem o que queriam incluir e registá-la sem 
erros e sem tropeções;   

6    penduraram (depois de rever!) a história pelas árvores da esco-
la. Esta tarefa foi feita com muito cuidado, pois foi importante 
respeitar a vida das árvores! 

Exemplos de Histórias que voam na Quinta das Terezinhas

Um Colégio com história e a Gaivota 
Era uma vez, num Colégio já com muita história, uma planta: a fotí-

nia. Era conhecida como a planta do sangue, com a sua cor averme-
lhada, por causa do sangue das pessoas que tinham sido mordidas 
por ela. A fotínia era uma planta que, de manhã, ao ser olhada pelas 
pessoas, parecia ser uma planta normal, como as outras, mas à noite 
desaparecia daquele lugar e voltava de madrugada mais avermelhada.  

Ao longo dos dias, ela ficava cada vez mais vermelha, os moradores, 
perto do Colégio, começaram a suspeitar do seu desaparecimento e 
da mudança de cor, alguns pensaram que a fotínia matava pessoas... 
era um grande mistério! 

Nos arredores dessa zona, existia uma colónia de gaivotas-argên-
teas, nessa colónia todos eram amados e protegidos, menos o Lucas.

O Lucas era odiado por ser o menos corajoso de todos, à mínima 
razão desatava a chorar e a pedir desculpa, então todos faziam pouco 
dele. Ele acabou por fugir para o Colégio, sem saber o que se passava 
ali... e acaba por descobrir o grande mistério! 

Uma história de suspense, uma história de enorme interesse... O 
que terá acontecido? Será que era mesmo a planta que matava pes-
soas? Porque será que a planta ficava com mais cor? Dá corda à tua 
imaginação e pensa no que poderá acontecer!  
Érica Xia e Constança Valente 7.º D 

Era uma vez uma noite fria de inverno na Quinta das Terezinhas. Já 
depois de o segurança ter ido embora, uma família de felosas sobre-
voava o espaço Quinta, com as rajadas de vento frias, a cria de felo-
sas perdeu o controlo do voo e acabou por cair. O resto da sua fa-
mília procurou por ela incansavelmente, porém, não a encontraram.  

A cria de felosas encontrava-se agora fria, na escuridão da noi-
te e sem abrigo. Enquanto vagueava pela quinta à procura de algo 
para dormir e se abrigar, a felosa encontrou uma árvore que pareceu 
aconchegante. Era um bidoeiro e a felosa conseguiu dormir quente 
na copa desta árvore, evitando a sua morte.  

Após amanhecer, encontrou a sua família e voltaram a sobrevoar 
a Quinta das Terezinhas. Esta felosa, agora uma linda fêmea, cons-
truiu uma família que passou a viver no mesmo bidoeiro que lhe 
salvara a vida.  
José amador e Afonso Carajote 9.º D 

Um pombo torcaz procura um novo lar nas várias árvores da Quin-
ta, voa pelo carreiro da sabedoria à sua procura. Percorre a Quinta 
até achar um belo e aconchegante medronheiro, perfeito para o seu 
ninho.  
Leonor Afonso, Laura Palma e Vasco Palma 9.º D 

Felosa
Melro
Gaio

…

Choupo
Freixo

Carvalho
…

Caminhos
Livro
Noite

…

AVES PLANTAS PALAVRAS SURPRESA
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Reflexão realizada no contexto da aula do 9.º A com o profes-
sor António Borges 

Atualmente, falar e escrever bem é, sem dúvida, um dos maio-
res desafios existentes, principalmente para o grupo dos jovens. 
Com a tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, alguns 
hábitos importantes, como o de ter um bom vocabulário, estão a 
ser deixados de lado, tornando-se algo muito prejudicial para a 
comunicação básica, que nos servirá de muito para a nossa vida 
atual e futura. 

Para construirmos um bom texto, para nos expressarmos ade-
quadamente ou mesmo para termos um alto poder de interpre-
tação, é essencial que tenhamos um rico e variado vocabulário. 
Mais do que conhecer vocábulos diferentes, é necessário saber 
empregá-los, saber os seus sinónimos e descobrir qual é que se 
encaixa melhor na ideia que queremos transmitir. Assim, existem 
variadíssimos métodos que nos ajudam nesta tarefa e que devem 
ser adotados por toda a gente. 

A meu ver, uma das técnicas mais importantes é a leitura. Ler é 
uma ótima forma de desenvolver o cérebro ao nível da aprendi-
zagem de novas palavras e quanto mais variada é a leitura, maior 
é o contacto com diversos tipos de discurso, formas de escrita e 
vocábulos. Evidentemente, o contacto social com pessoas diferen-
tes também contribui para o enriquecimento de palavras no nosso 
vocabulário, pois cada indivíduo tem uma forma diferente de se 
exprimir, podendo trazer-nos também novos conhecimentos. 

Por fim, a escrita é ainda um bom meio condutor para a resolu-
ção deste problema, na medida em que é uma atividade que impli-
ca a prática constante da nossa memória, mantendo o processo de 
tornar o nosso vocabulário mais amplo e em pleno funcionamento. 

É possível concluir que um vasto enriquecimento do nosso vo-
cabulário é imprescindível para a nossa vida e pode ser facilmente 
adquirido através de técnicas que funcionam como base, necessi-
tando de um constante treino ao nível cerebral. 

Júlia mateus 9.º A 

Comemorar as línguas é também 
refletir sobre o cuidado que lhes 
devemos:  A importância do 
vocabulário

EDUCAR PARA

a Língua materna

“estudar Pessoa é uma viagem 
ligeiramente “atribulada”, no entanto, 

plena, enriquecedora e emocional que 
nos completa e nos faz refletir sobre a 

complexidade do ser humano” 

Logo que soube da visita à casa Fernando Pessoa fiquei em êxtase, 
visto que iria complementar os conhecimentos já adquiridos sobre o 
poeta e viajar para os últimos quinze anos da vida dele. 

Ao entrarmos na casa Fernando Pessoa, acedemos a um outro mun-
do, voamos pelos seus pensamentos, pelas suas preocupações, pela 
sua dor de pensar, dizemos um “olá” aos quatro grandes heterónimos 
e ao semi-heterónimo e àquilo que eles têm a ensinar. Uma coisa é 
certa: não se sai desta visita indiferente, mas sim com a alma cheia e 
a compreender o porquê de este poeta ser quem é. 

Quando pensamos em Fernando Pessoa, a primeira coisa que nos 
vem à cabeça é um homem de bigodinho, com óculos redondos na 
ponta do nariz (pontiagudo), franzino de corpo, contudo, com uma 
inteligência fora de série. Tantas personagens distintas, tantos pa-
péis rabiscados, tanta emoção demonstrada que fizeram dele um dos 
maiores poetas de todos os tempos. O que pouca gente sabe é o tur-
bilhão de pensamentos, medos, esperanças, vontades que passavam 
por aquela mente brilhante. Teve o poder de canalizar tudo isso para 
a escrita e fê-lo de uma forma fenomenal. 

O que escreveu nem sempre é percetível à primeira leitura, é ne-
cessária, muitas vezes, uma segunda ou até uma terceira tentativa 
junto dos seus poemas, todavia, conhecê-lo, estudá-lo nas suas mais 
variadas vertentes torna mais fácil a compreensão da sua obra. 

Nesta visita ficamos a conhecer um lado mais íntimo de Pessoa: 
a sua casa, a sua notável biblioteca que a todos impressionou pela 
quantidade e variedade de títulos e temáticas. De Pessoa ortónimo 
aos seus três grandes heterónimos: Alberto Caeiro, “o mestre”, Álvaro 
de Campos, “o poeta da modernidade”, Ricardo Reis, “o poeta Neo-
clássico”, todos com uma história para contar, com características dis-
tintas e, sobretudo, com a capacidade de levar o leitor à sua análise 
detalhada e voar pelos seus “mundos”. 

  Estudar Pessoa é uma viagem ligeiramente “atribulada”, no en-
tanto, plena, enriquecedora e emocional que nos completa e nos faz 
refletir sobre a complexidade do ser humano e dá sentido ao célebre 
verso “tenho em mim todos os sonhos do mundo”.

Receber Pessoa na sua Casa
Uma reflexão sobre a ida à casa 
Fernando Pessoa 
Inês Ribeiro 12.º 1A 

Pedro Ferreira 12.º 1A
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No âmbito das celebrações do 
Centenário de José Saramago, 
os alunos e as alunas do Ensino 
Secundário foram desafiados(as), 
pelas disciplinas de Desenho e 
de Português, a criarem narrati-
vas visuais inspiradas pela leitura 
de excertos de obras literárias 
do prémio Nobel. 

A interdisciplinaridade é um 
meio de construção de novos 
conhecimentos, derrubando as 
barreiras entre as disciplinas e 
evidenciando a globalidade das 
matérias para que os alunos al-
cancem uma visão mais clara da 
unidade do mundo e da vida. 

Assim, fomentando o senti-
do de complementaridade nas 
disciplinas de Desenho e Portu-
guês, através da articulação dos 
currículos lecionados, atribuiu-
se ao aluno um papel ativo, crí-
tico e criativo, comprovando-se 
que a interação entre disciplinas 
aparentemente distintas permite 
construir um conhecimento crí-
tico e reflexivo, durante o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. 

Neste diálogo, palpitam traços 
e palavras de artistas, que habi-
tam o campo do imaginário. 

100 Saramago. Palavras e traços
Paula Gonçalves Professora de Português 
Sofia Caranova Professora de Desenho A 

EDUCAR PARA

a cultura e  
expressões artísticas

Ilustração de margarida Vieira 10.º 4

Ilustração de maria Pestana 11.º 4

Ilustração de Beatriz Vieira 12.º 4

entrevista com o Jornalista e 
Professor Luís Marinho 
mariana Riscado Aluna da turma 12.º 4 

Mariana Riscado (MR): Professor, em primeiro lu-
gar, queria agradecer por ter aceitado este convite. 
Sabemos que teve uma longa carreira no jornalis-
mo e que é agora professor no Colégio Valsassina. 
A primeira pergunta que lhe coloco é: como é que 
foi este percurso e acima de tudo a mudança para 
passar a ser professor no Colégio?

Professor Luís Marinho (LM): Eu comecei no jor-
nalismo aqui em Lisboa, em 1981, na Rádio Renas-
cença. Portanto, comecei pela rádio, depois traba-
lhei numa agência noticiosa e em jornais, e também 
pelas televisões. Pelo meio, para além do trabalho 
como repórter, também tive alguns cargos de di-
reção: fui diretor de informação na agência Lusa, 
depois fui diretor adjunto de informação na TVI, 
editor na SIC, e por fim diretor, também de infor-
mação, na RTP. Fui exercendo, portanto, diversos 
cargos ao longo destes 40 anos de jornalismo.

Quando pensei em reformar-me do jornalismo - 
embora pense que uma pessoa nunca se reforma 
totalmente, mas, digamos, afastar-me – fui convi-
dado pelo Dr. João Valsassina, de quem eu era ami-
go, para dar aulas aqui de Ciência Política. Porquê 
Ciência Política? Porque eu, por gosto pessoal, fui 
fazendo alguma carreira universitária, já tinha feito 
o mestrado na área da Ciência Política, agora estou 
a acabar um doutoramento, e tendo a minha expe-
riência no jornalismo, que também foi sempre mui-
to ligada à política, recebi o convite para dar aulas. 
Embora o Dr. João Valsassina tenha infelizmente 
falecido entretanto, o que é certo é que a atual di-
reção do Colégio manteve e reforçou o convite, e 
eu cá estou há 4 anos. 

Entre os cargos que tive no jornalismo e o ensino, 

a diferença é grande, sim. São atividades completa-
mente diferentes. O jornalismo é a informação das 
pessoas, tentar recolher notícias da maior diversi-
dade possível, informar pessoas desde o presiden-
te da república à pessoa mais anónima. O ensino, 
na minha opinião, é sempre um trabalho com duas 
vias, enquanto professores estamos a aprender, 
mas também a ensinar. Todos os dias aprendo com 
os alunos enquanto lhes transmito também algum 
conhecimento. Sobretudo, para além do conheci-
mento, trabalhamos maneiras de pensar. Gosto de 
pôr os alunos a pensar, a investigar, a serem o mais 
autónomos possível. Não sou um professor de 
carreira, como tal fui adaptando os meus conheci-
mentos da área do jornalismo, o conhecimento que 
tenho das pessoas, e até dos meus filhos. Foi toda 
esta experiência do "terreno" que me deu vonta-
de de ser hoje professor, coisa que estou a gostar 
muito de fazer. 

MR: Sendo agora professor, como é que olha 
para a nossa geração e que contrastes é que iden-
tifica em relação à sua? Falando não só no futu-
ro da área jornalística mas também num âmbito 
geral, considera que estamos preparados para os 
desafios que sabemos estarem por vir? 

LM: A vossa geração é uma geração com desa-
fios enormes, talvez tão grandes como a minha. No 
meu tempo, as pessoas que tiveram possibilidade 
de estudar, tinham normalmente acesso a empre-
go, não havia essa dificuldade, coisa que hoje em 
dia todos sabemos existir. 

De uma forma geral, em comparação com os vos-
sos pais, a vossa geração, tal como a anterior, está 

EDUCAR PARA

a cidadania  
e para os media

“Não tenhamos 
pressa, mas não 

percamos tempo.”
José saramago

«É necessário ultrapassar a dispersão do 
conhecimento fragmentado […] e, com base 

numa discussão racional e argumentativa dos 
pressupostos de cada disciplina, tentar articulá-

las, encontrar um espaço plural, mas comum.» 
Olga Pombo, 1993

“Gosto de pôr os alunos a pensar, a investigar, a serem o mais 
autónomos possível.”
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sujeita a mais dificuldades. As vossas gerações en-
frentaram um certo abaixamento de expectativas. 
Na realidade, os desafios que vocês têm soam tão 
grandes como os que a minha geração teve. 

MR: Na última década, se tanto, notou-se um 
desapego em relação ao jornal lido em papel e 
apareceram diversas novas fontes de informação. 
No entanto, é notório que esta nova geração vive 
com muita desinformação e fake news. Que trans-
formações, na sua opinião, serão necessárias fazer 
para inverter esta situação e no fundo "salvar" o 
futuro do jornalismo? 

LM: Esta torrente de informação que temos hoje, 
a mistura de informação verdadeira e falsa, lança 
aos jornalistas um desafio muito importante: têm 
de fazer a diferença. O jornalista, transmitindo uma 
notícia, recolhe uma série de dados e de elementos. 
Com base nas suas fontes, tem que transmitir uma 
notícia que corresponda à verdade. O jornalismo é 
a verdade, é dizer a verdade sobre as coisas (apesar 
de, por vezes, um jornalista se enganar). Mas, uma 
coisa é enganarem-se por qualquer motivo, outra 
coisa é “enganarem-se” de uma forma propositada, 
ou seja, estarem a ser lançadas notícias falsas para 
influenciar qualquer coisa, pode ser influência polí-
tica, influência económica, seja o que for. 

Portanto, o desafio dos jornalistas hoje é muito 
grande porque perderam o controlo sobre toda 
a informação. Antes das redes sociais e antes da 
internet, o jornalista tinha o controlo absoluto da 
informação, era ele que a colhia, era ele que a se-
lecionava e era ele que a transmitia. A partir do 
momento em que qualquer cidadão hoje pode ser 
também “jornalista”, ou seja, pode transmitir infor-
mações – eu distingo sempre informação de infor-
mações –, a partir daí tudo se baralhou. É um de-
safio novo e os jornalistas têm de estar preparados 
para esta nova era. O cuidado agora é muito maior 
do que era há 30 anos atrás. 

O papel é um meio, é um espaço, como é eviden-
te. Eu ainda sou do papel, gosto de ler jornais em 
papel, mas não quer dizer que não consulte diaria-
mente diversos sites, há uma série de informação 
na internet que me interessa. A vossa geração já 
se desligou completamente do papel, agora o que 

vocês têm de saber bem é distinguir a verdade da 
notícia falsa. 

MR: Viveu os tempos da revolução de 25 de 
Abril em Portugal, e inclusive começou a trabalhar 
na área da comunicação pouco depois de se dar a 
revolução. Como se viveram os primeiros tempos 
de liberdade no seio dos meios de comunicação 
que tanto foram afetados pela censura? Imagino 
que a adaptação não tenha sido imediata. Houve 
receio? Os jornalistas sentiram-se imediatamente 
à vontade perante a possibilidade de se expressa-
rem livremente? 

LM: O que aconteceu no jornalismo em Portu-
gal a seguir ao 25 de Abril foi uma explosão de li-
berdade. Nos primeiros anos, 1976/1977, vimos o 
jornalismo a tomar partido, isto é, vimos a maior 
parte dos jornais muito partidarizados, muito a de-
fender x ideologias. Isto é bom e é mau. A partir 
dessa fase, os jornais adotaram uma posição equi-
distante e eu não sei se isso é o ideal, porque é 
bom que as pessoas saibam o que é que estão a ler. 
Por exemplo, como acontece em França ou Ingla-
terra, os jornais têm uma determinada ideologia, 
uma determinada corrente política, uma determi-
nada área que defendem, isso é transparente e não 
tem nenhum problema. Portugal não tem muito 
essa tradição, perdeu-a. Os jornais teoricamente 
afirmam-se como sendo neutros em relação a de-
terminadas ideologias. Nessa altura começaram a 
aparecer alguns projetos mais identificados com 
determinadas áreas políticas, mas enfim são proje-
tos que ainda são jovens. A generalidade dos meios 
de comunicação afirmam-se praticamente neutros, 
vale o que vale. 

MR: Com a revolução de Abril sonhámos com 
a independência do jornalismo seja a nível eco-
nómico ou político. Será que já chegámos a esse 
ideal? Se não, o que falta para lá chegar? 

LM: O que nós precisamos de ter é independên-
cia económica, isto é, os meios de comunicação 
serem independentes economicamente, serem 
empresas que não dependem do Estado. Para isso 
era preciso que existissem empresários da comuni-
cação social com uma forte componente de conhe-

cimento da área. Em Portugal temos pouca gente 
que tenha esse conhecimento. Aparecem empre-
sários que vêm de outras áreas e que compram 
jornais e televisões, e que nós não sabemos bem 
quais são os seus objetivos, se são económicos, se 
são objetivos de ganhar influência, e isto pode dis-
torcer o jornalismo. 

Se me perguntares se os órgãos da comunicação 
social são independentes, eu digo-te que não. 

MR: Considera que o papel do jornalismo hoje 
em dia é de facto um meio para "voarmos" enquan-
to sociedade, como ambicionávamos há 40 anos? 

LM: Uma das lições do jornalismo é exatamente 
fazer isso mesmo. E nós voamos como? Voamos 
encontrando a verdade. A verdade é o que nos faz 
voar, considero que o jornalismo, sim, tem essa 
missão e função. 

MR: Será que com o desapego do papel, com os 
novos meios que temos agora, será que o jorna-
lismo está a perder este papel de nos fazer voar? 

LM: É um desafio grande. Na minha opinião o 
jornalismo tem de se impor outra vez, o jornalismo 
perdeu força de intervenção, perdeu notoriedade. 
As pessoas passaram a poder baralhar tudo, passa-
ram a acreditar que tudo aquilo que viam nas redes 
sociais era notícia, era jornalismo. O jornalismo tem 
que reganhar força, para se impor de novo, para ser 
o fiel da balança, para deixar claro que aquilo que o 
jornalista produz é fidedigno, em contraponto com 
as milhares de informações com que nos cruzamos 
todos os dias, que não têm qualquer fundamento. 

MR: Muito Obrigada, como alguém que preten-
de seguir a área jornalística, comprometo-me a 
encarar com o maior rigor e imposição os desafios 
que encontrar.

Voam as notícias com os ardinas 
Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, decorreu, no 

Colégio Valsassina a atividade “Voam as notícias 
com os ardinas”, 

A turma 7.º D, sob orientação do Professor Antó-
nio Borges, foi dividida em grupos de ardinas que 
percorreram o Colégio divulgando jornais e a ins-
talação no átrio de uma banca de jornais diários 
nacionais e internacionais. 

Num tempo em que as notícias são lidas, sobre-
tudo, em plataformas digitais, em que se lê sem 
qualquer rigor e reflexão, esta atividade teve vários 
propósitos que se pretende que deem frutos além 
do imediato. 

Desde logo, visou dar a conhecer aos alunos 
o universo de uma atividade profissional já rara 
ou extinta na realidade dos nossos dias, levar os 
alunos, durante a semana, a sentirem-se na pele, 
mesmo através da indumentária de ardinas que 
prepararam com criatividade, motivá-los a conhe-
cer jornais e a ler notícias e visa promover a leitura 
destes órgãos de informação, tendo em conta a 
sua qualidade e rigor, conduzindo, assim, os alunos 
a momentos de leitura e perspetiva crítica sobre 
os assuntos que constituem o nosso dia-a-dia e a 
nossa mundividência. 

Deseja-se que as notícias continuem a voar e se 
tornem num hábito de leitura!

“… o que vocês têm de saber bem é distinguir  
a verdade da notícia falsa.”
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O Museu que não existe. Exposição 
“Ideias sobre o tempo presente”
marta magalhães silva Professora do Laboratório de Ideias

EDUCAR PARA

as artes e para  
a reflexão

O “Museu que não existe” é um projeto de criação de um con-
junto de espaços expositivos para serem distribuídos por diferentes 
locais do Colégio, transformando provisoriamente o espaço-Quinta 
num museu. Com o objetivo de sensibilizar os alunos para o papel do 
museu na sociedade, dá-se a conhecer as diferentes profissões que 
fazem parte da vida do museu, convidando a que os próprios alunos 
desempenhem essas funções, do artista ao museógrafo. 

Desafiámos os alunos do 9.º Ano a criar uma exposição com o tema 
“Ideias sobre o tempo presente”. A partir de uma reflexão conjunta 
sobre os temas mais relevantes da atualidade, definiram-se oito te-
mas a trabalhar pelos alunos dos oito turnos do Laboratório de Ideias. 
A cada tema é dedicado um espaço expositivo do museu.

Os 120 alunos colaboraram na criação da exposição. Em cada es-
paço expositivo, cinco grupos de três alunos construíram cinco peças 
artísticas. De acordo com o tema do espaço, começaram por identi-
ficar a mensagem que queriam transmitir com a sua peça, definiram 
o tipo de peça a apresentar (entre a maquete, a fotografia ou o dese-
nho) e planearam a sua execução, que decorreu durante as aulas do 
1.º Período.

No final, os grupos apresentaram as peças do seu espaço exposi-
tivo à turma e a um professor convidado. No Dia da Escola, as peças 
serão expostas pelos espaços comuns do Colégio e o “museu que 
não existe” vai ganhar vida. Até lá, pode ser consultado o catálogo da 
exposição, que contém a imagem, ficha técnica e texto justificativo 
das 39 peças expositivas do museu.

Ansiedade e 
depressão nos 

jovens
DesportoAssédio DiscriminaçãoAlterações

climáticas
Avanços 

tecnológicos

Saúde/ 
Doença 
(mental)

Vícios e 
dependências

“Fronteira invisível” 
Carolina Matos, Miguel Tavares
e Enzo Magalhães 9.º A

“Sem atenção, sem mar, sem vida” 
Matilde Monteiro, Diogo Nobre e Francisco Riscado 9.º B

“Diz não à limitação” 
Sofia Saraiva, Diogo Sousa e Diogo 
Carreiro 9.º C

“Uma lente tecnológica 
para o espaço” 
Leonor Afonso, Lourenço 
Mendes e Vasco Taborda 
9.º D

“Nicotina digital” 
Vera Cavalheiro, Francisco Nobre e 
Miguel Correia 9.º D

“Presos pela dependência” 
Francisca Câmara, Tomás Guerreiro e 
salvados silva 9.º B

“Uma palavra faz a 
diferença” 
Mafalda Lozano, Rita 
Alves e Tomás Martins 
9.º A

“Pódio da igualdade” 
Rita Henriques, Mafalda Mesquita, 
Rafael Carvalho e Diogo Belo 9.º C

“Foi muito cativante a ideia de realizar “um museu”. O tema era 
muito interessante e a liberdade para escolhermos o que queríamos 
fazer e até a forma como o fizemos tornou o trabalho mais estimulan-
te e aumentou o meu empenho. O que eu achei mais interessante foi 
a transposição de uma ideia para um projeto físico e criativo”. 
mariana Francisco 9.º B

“Gostei imenso do projeto e, apesar de ter começado com um pen-
samento negativo relativamente ao tema, no final adorei trabalhá-lo 
e gostava de voltar a fazer este tipo de projeto. O aspeto mais inte-
ressante para mim foi ver várias vertentes de um tema que pode ter 
muitas perspetivas.” 
Filipa Hilário 9.º C

“O que achei mais interessan-
te foi termos a possibilidade de 
escolher livremente o que fazer, 
o que nos permitiu ser criati-
vos”.
Manuel Ascenção 9.º D

“O que eu gostei mais foi de 
realizar um trabalho prático pois 
é quando consigo ver que as 
ideias se concretizam, passam 
de um pensamento a um objeto”.
Vera Cavalheiro 9.º D

Veja aqui 
o catálogo 

da exposição

https://bit.ly/CV_a15
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EDUCAR PARA

a Língua materna  
e para a leitura

No dia 24 de janeiro, as turmas do 7.º e 8.º Ano receberam a visita do escritor 
desde o sol de Angola, tornou-se um d'Os da minha (rua) turma, e respondeu 
de forma muito generosa e descontraída às perguntas dos alunos. Sobre a vida, 
histórias, lugar do escritor no dia a dia e no mundo, aguçou curiosidades, lançou 
outras questões e divertiu-se. Foi uma oportunidade para conhecer um pouco 
mais sobre o escritor Ondjaki. 

Entrevista ao escritor Ondjaki
Filipa Costa e Joana marto Professora de Português 
alunos e alunas das turmas do 7.º A, 7.º B e 8.º B

Este foi o mote lançado para que os alunos do 3.º 
A conhecessem e trabalhassem a maravilhosa obra 
O voo do Golfinho, escrita por Ondjaki e ilustrada por 
Danuta Wojciechowska.

No âmbito da Semana das Línguas, os alunos le-
ram a obra com gosto e reescreveram-na em verso. 
Após este trabalho desenvolvido em sala de aula, 
os alunos tiveram a oportunidade de estar com a 
ilustradora, via Zoom. Foi um encontro muito enri-
quecedor, pois os alunos tomaram conhecimento de 
como surgiu a ideia da escrita da obra e de outros 
projetos desenvolvidos por Danuta e por Ondjaki, 
nomeadamente, Ynari, a menina das cinco tranças. Ti-
veram ainda oportunidade de conhecer o atelier de 
Danuta e de observar algumas das suas magníficas 
ilustrações. 

No atelier de Expressão Plástica, com a ajuda das 
professoras da disciplina, os alunos puderam dar 
asas à sua criatividade e ilustrar os seus versos.

Nas aulas de Inglês, elaboraram uma listagem de 
vocábulos presentes na obra. 

Combinámos uma sessão presencial com o escri-
tor logo que lhe seja possível, mas não poderíamos 
deixar de partilhar o trabalho e, assim, por e-mail, 
Ondjaki pôde ver a “história” criada à semelhança da 
sua. O escritor gostou muito do trabalho desenvol-
vido pelos alunos, e futuros projetos em conjunto já 
estão pensados. 

A lição transmitida nesta história foi aprendida: 
acreditar e sonhar faz-nos conseguir, faz-nos voar!

Esta é a história escrita pelos alunos, as aprendiza-
gens foram múltiplas e o entusiasmo também!

E se todos tivéssemos o dom de mudar de 
corpo ao longo da vida? E se voar fosse mes-
mo possível para todos os que sempre deseja-
ram ter asas? Esta é a história de um golfinho 
que queria ser passarinho e que um dia ousou 
dar um salto a mais.

Pelo “Voo do Golfinho”
Carla Caldeira Professora do 1.º Ciclo, 3.º Ano, turma A

Ondjaki
Ondjaki nasceu em Luanda em 1977. Prosador, às vezes poeta. Licenciou-se 

em Sociologia e é membro da União dos Escritores Angolanos. Interessa-se pela 
interpretação teatral e pela pintura (duas exposições individuais, em Angola e 
no Brasil). Já em Lisboa, fez teatro amador durante dois anos e um curso profis-
sional de interpretação teatral. No ano 2000, recebeu uma menção honrosa no 
prémio António Jacinto (Angola) pelo livro de poesia Acto Sanguíneo. Participou 
em antologias internacionais (Brasil e Uruguai) e também numa antologia portu-
guesa. Correalizou um documentário sobre a cidade de Luanda (Oxalá Cresçam 
Pitangas – Histórias de Luanda). 

Em 2013, com Os Transparentes, ganhou o Prémio José Saramago, e em 2016, 
com o mesmo livro, o Prix Littérature-Monde 2016, em França.

O que significa o nome Ondjaki? É o seu verda-
deiro nome? (Na conversa que teve com as turmas 
do Colégio Valsassina não chegou a dizer-nos o 
que significa o seu nome, mas falou da importân-
cia dos nomes e da sua beleza...) 

Tem vários significados, como traquina, malan-
dro, guerreiro, etc. Creio que é comum em Ango-
la os escritores escolherem um pseudónimo. Eu 
quando comecei a escrever voltei ao nome que era 
para ter sido o meu. 

Em que é que se inspira para escrever? O que faz 
quando não tem ideias? Acontece-lhe muito? 

Eu inspiro-me em quase tudo, sobretudo os com-
portamentos humanos, mas de resto acho que é 
disso que se fazem os livros. Há episódios reais que 
nos alimentam, que alimentam a literatura que fare-
mos mas também a pessoa que seremos. Quando 
não tenho ideias, vou fazer outras coisas, vou pas-
sear, e esperar. Há muito trabalho e esforço no "fa-
zer literário", mas há também muita paciência, espe-
ra e ajustes. Ajustamos aquilo que se vê, aquilo que 
o mundo diz, àquilo que dentro de nós se mostra 
como urgente. Creio que escrever é também des-

cobrir esses pequenos e delicados equilíbrios entre 
o que se diz e o que se deixa por dizer, ou se adia. 

A quem é que foi buscar o exemplo e a inspira-
ção para ser escritor? Com que idade começou a 
escrever? 

Não sei ao certo a idade, e digo isto intencional-
mente. Em que momento se começa a escrever? 
Na imaginação? Numa dor? Num medo? Numa re-
dação escolar? Num bilhete que se deixa a alguém? 

Creio que a ficção, comecei a escrevê-la perto 
dos meus 16 anos. 

Qual a sua personagem preferida? Porquê? 
Não tenho uma personagem preferida... 

Lemos o conto "A piscina do tio Victor". A vivên-
cia daquelas crianças foi a mesma que a sua? 

Sim, de certo modo, eu trabalho com aquilo que 
chamo de "memórias autobiográficas coletivas", 
pois escrevo sobre mim e sobre os outros que me 
cercavam na infância, na rua dos afetos, nos rios de 
certos antigamentes. Não existe uma demarcação 
formal, matemática, daquilo que são "os outros". 

Vamos todos sendo, nós e o planeta mundo. Há 
coisas que lembro e penso e que não são minhas, 
tal qual o livro já não é meu depois de ser publica-
do. O mundo é redondo, e isso é bom. 

Escrever também é uma forma de fazer política? 
Creio que há “coisas políticas” que aparecem nos 

livros e que são inevitáveis. Depende do livro, da 
história, do momento, mas é normal que haja no 
discurso artístico certos momentos que se revelam 
como políticos.  

Porque incluiu o nome do escritor Manuel Rui 
na obra A bicicleta que tinha bigodes, como sendo 
o Tio Rui? 

Não fui eu que fiz isso. Foi o próprio escritor 
Manuel Rui. Eu pedi para ele escrever umas pala-
vras para esse livro, e ele aceitou, e assinou desse 
modo. Creio que ficou uma espécie de segredo e 
as pessoas pensam que fui eu que escrevi aquelas 
afirmações. Só que não.

 
Qual foi o livro que mais gostou de escrever? 

Porquê? 

Não foi só um... Mas creio que durante a escrita 
dos livros AvóDezanove e o segredo do soviético e 
Uma escuridão bonita, fui muito feliz e sereno. Gos-
tei de estar com as personagens enquanto escrevia 
essas histórias. Senti coisas diferentes, como se 
partes do livro estivessem a ser ditadas, sugeridas, 
murmuradas. Isso fez-me sentir bem. 

Sempre gostou de ler? E o que lia em pequeno? 
Mudou a sua forma de ser leitor ao longo da vida? 

Não sempre... Isto é, costumo dizer que comecei 
a ler ficção mais tarde, perto dos 12 ou 14 anos. Lia 
desde Astérix a García Márquez ou Eugene Iones-
co. Lia "uma aventura"; lia Graciliano Ramos e Érico 
Veríssimo. Lia as lesmas do jardim. Lia a poeira das 
trepadeiras perto da varanda da minha casa. Lia o 
cacimbo (nevoeiro) dos meses de agosto em Luan-
da. Andava, portanto, a aprender a ler a vida. 

Qual é a sua palavra favorita? 
São várias e muitas, vou dizer algumas: maresia; 

varanda; nuvem; sal; peixe; chuva; chuvisco; tan-
gerina. A minha palavra favorita é ver uma criança 
Feliz... 
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Numa linda manhã de verão,
Ouvi o meu coração.
Desejei algo bem alto,
Voar como um falcão. 
 
Nasci golfinho no mar,
Mas queria muito voar.
Voar no céu azul,
Voar de norte a sul.
 
Diferente dos demais,
Bico de pássaro já tinha.
Saltava e voava
Como uma andorinha!
 
Certo dia ao saltar,
O meu corpo pude ver.
Através do meu olhar
Tudo estava a acontecer!
 
Senti alegria no meu coração,
Um corpo diferente…
Que grande emoção!

Despedi-me, disse adeus,
Para as nuvens parti.
Amigos queria fazer,
Com eles o mundo correr.
 
Pássaros serpente…
Pássaros canguru…
Pássaros camaleão…
Pássaros como tu!
 
Bando da Liberdade,
Aves livres para voar,
Liberdade para cantar,
Mais ainda para sonhar!
 
A escutar o coração
Quieto no céu vou ficar…
Um pássaro que foi golfinho
Um dia voltará ao mar!
 
Ondjaki escreveu,
Danuta ilustrou,
O 3.º A leu
E muito lhe agradou!

A poesia é uma âncora que liberta 
Patrícia Rodrigues Professora de Português 

A poesia é uma âncora que liberta os nossos múltiplos mundos 
imaginários. Que estão ali, à espera de serem despertados, pois toda 
a poesia é luminosa, até a mais obscura. 

Às vezes, uma sílaba, uma palavra, um verso erguem-se cirandando 
diante dos nossos olhos e começam lentamente a esboçar fortalezas, 
desertos, horizontes, gente que vai ou que volta; gaiatos e gaivotas e 
gargalhadas. Às vezes, nada, só rabiscos e rascunhos, o rungir do lápis no 
papel, ou o resmalhar das letras na nossa boca, sílabas que joeiram, in-
certas; tentando eliminar o nevoeiro que pode existir dentro de cada um 
de nós, até ficarmos cegos de tanta claridade (“abençoados sejamos”). 

No âmbito da Semana das Línguas, decorreu, no Colégio, no dia 
25 de janeiro, um encontro entre a ilustradora Marta Nunes (@mar-
tanunesilustra) e as turmas do curso de Rrtes Visuais do Ensino Se-
cundário. 

O workshop Ilustração para poesia começou por procurar inspirar os 
alunos através de poemas de Manuel António Pina, “Os livros”, e Eu-
génio de Andrade, “As gaivotas”, e levá-los a desenhar a partir de algo 
que os tenha iluminado, de uma âncora que os tenha libertado: uma 
sílaba, uma palavra, um verso que - lentamente ou não - os tenha 
feito erguer ou derrubar fortalezas; atravessar desertos, alcançar ho-
rizontes; ou até encontrar gente que ia ou voltava; ou ouvir gaiatos, 
gaivotas ou gargalhadas. 

O workshop Ilustração para poesia incentivou-os a desenhar traços 
como quem desenha letras, a criar sombras como quem desenha pa-
lavras, a representar formas como quem desenha versos ou poemas, 
para, por fim, vermos os seus múltiplos universos com tanta claridade 
que julgamos ter ficado cegos.

“Toda a poesia é luminosa,
até a mais obscura.” 

Eugénio de Andrade

Os livros

as gaivotas

É então isto um livro,
este, como dizer?, murmúrio,
este rosto virado para dentro de
alguma coisa escura que ainda não existe
que, se uma mão subitamente
inocente a toca,
se abre desamparadamente
como uma boca
falando com a nossa voz?
É isto um livro,
esta espécie de coração (o nosso coração)
dizendo 'eu' entre nós e nós?

As gaivotas. Vão e vêm. Entram 
pela pupila.
Devagar, também os barcos 
entram.
Por fim o mar.
Não tardará a fadiga da alma.
De tanto olhar, tanto olhar.

Ilustração de mariana Riscado 12.º 4

Ilustração de Marta Nico 11.º 4 Ilustração de 
Beatriz Vieira 12.º 4
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Representar o sentir
mariana Riscado Aluna do Curso de Artes Visuais, turma 12.º 4
Trabalho realizado com a supervisão da professora Sofia Caranova

EDUCAR PELAS

artes

No topo de um rochedo, um homem contempla a imensidão do mar 
de névoa que se levanta no vale, submergindo picos de montanhas 
até se perder numa atmosfera límpida, longínqua e nostálgica.

A nossa viagem pela História de Arte começou recentemente com 
um workshop realizado no âmbito das disciplinas de Desenho A e 
Oficina de Artes. Na verdade, talvez tenha começado mais cedo, em 
cada pensamento ou olhar curioso que fazia crescer o nosso desejo 
de conhecer melhor o mundo da arte e dos grandes artistas. 

Ao início foi intimidante, atrevo-me a dizer. O quadro estava reple-
to de imagens de obras de arte, organizadas numa linha cronológica. 
Pediram-nos para identificar as características das obras e, a partir 
daí, descobrir os movimentos em que se inseriam. Embora o desafio 
nos tenha parecido assustador, os nossos olhos brilharam. Estávamos 
prestes a fazer uma viagem no tempo por 500 anos de História de 
Arte. Embarcámos neste exercício com vontade, agarrámos o desafio 
e conversámos, rimos, discutimos, dançámos, e acima de tudo apren-
demos muito. Depois de contextualizados os movimentos artísticos, 
do Renascimento à Pop Art, ilustrados com tantos exemplos, depois 

de abordadas as características de cada movimento, 
fomos desafiados a criar a nossa própria obra artísti-
ca a partir de todas as imagens expostas no quadro.

O sorriso rapidamente tomou conta da sobran-
celha franzida. O resultado final foi uma composi-
ção alegre, divertida e dinâmica, embora não tanto 
como o processo.

Deste voo acelerado pelo passado, houve um pe-
ríodo da História sobre o qual nos detivemos na 
disciplina de Desenho A. Explorámos o Romantis-
mo, um movimento artístico compreendido entre 
o final do século XVIII e início do século XIX, atra-
vés da obra do artista alemão Caspar David Frie-
drich, “O caminhante sobre um mar de névoa”, de 
1818. Para captarmos o essencial das emoções e 
sensações da obra, colocámo-nos no papel da per-
sonagem nela retratada. Assim, numa manhã deste 
janeiro frio, a poucos metros do Colégio, dirigimo-
nos a um espaço aberto, num ponto alto, onde o 
olhar caía direito no rio Tejo.

Em primeiro lugar, vendámos os olhos. Nos meus 
auscultadores tocava a “Sonata ao Luar”, de Bee-
thoven, inserida também na corrente artística do 
romantismo. O meu corpo balançava ao som da 
música, de forma inconsciente, e os meus pés esta-
vam enraizados no chão. Senti o frio da ponta dos 
dedos das mãos até às pestanas. Com uma rajada 
de vento, os meus cabelos dançavam. O vento no 
rosto fez-me querer voar, de tão leve que estava. 
Esqueci-me do meu corpo como forma física, era 
só pensamentos, música e frio.

Ao levantar a venda, o sol fez confusão aos olhos. 
Gostava de poder sentir, livre, o sol, o calor, sem 

ter de franzir a cara. O meu olhar, agora aberto, 
passeava pelos brilhos da água ao fundo, as plantas 
dançam todas com o vento, como os meus cabelos. 
A diferença é que desta vez os meus pensamentos 
fugiam por todo o lado, desconcentrando-me, con-
centrava-me em tudo. Esta atividade foi enrique-
cedora em tantos sentidos!

Quando chegámos à sala representámos o que 
sentimos. Foi fácil, foi rápido, já nos estava na pon-
ta dos dedos, na ponta da língua. Esta viagem pela 
História, vivida com todos os sentidos, enrique-
ceu-nos bastante e foi surpreendente. Ganhámos 
conhecimento que nos dá asas para ir mais longe 
na vida académica e que, sobretudo, nos faz voar 
enquanto pessoas e artistas.

Versão integral 
com todas as 

mensagens

“Preciso de solidão para poder comunicar  
com a natureza.”

Bruno Munari, 1981

O caminhante sobre um mar de névoa, Caspar David 
Friedrich, 1818

Trabalho final coletivo resultante de recortes e colagens de imagens de obras de arte Trabalho final da atividade de Beatriz Vieira 12.º 4

“O vento no rosto fez-me 
querer voar, de tão leve  
que estava. Esqueci-me 

do meu corpo como forma 
física, era só pensamentos, 

música e frio.”
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Podcast "minuto da Psicologia"
Catarina Alves e margarida Leite Alunas do 12.ºAno. Membros da Associação de 
estudantes

A Saúde mental é um dos temas mais abordados e debatidos na 
atualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade 
e a depressão são duas das principais causas de morte nos países 
desenvolvidos, como o nosso, sendo consideradas pelos especia-
listas como problemas de saúde pública. Estes dados sustentam a 
importância do conhecimento e da ação nas áreas da Psicologia e 
da Psiquiatria.

Actualmente, é possível falar de temas relacionados com a saúde 
mental com maior abertura e naturalidade. No entanto, ainda existe 
algum estigma e preconceito em torno da ideia de recorrer a um 
psicólogo ou psiquiatra. A nossa sociedade tem ainda um longo ca-
minho a percorrer. Neste sentido, ao candidatarmo-nos para dirigir 
a Associação de Estudantes durante este ano, considerámos fulcral 
incluir ações relacionadas com a saúde mental. Foi assim que surgiu 
a ideia do podcast “Minuto da Psicologia”.

O nosso objetivo é abordar esta temática de uma forma aberta e 
segura. Deste modo, decidimos contactar o Gabinete de Psicologia 
do Colégio, que sempre mostrou grande disponibilidade e interesse 
em ajudar-nos, no sentido de promovermos um espaço de partilha 
e esclarecimento sobre a saúde mental. Os temas dos episódios são 
propostos pelos alunos, por isso, estamos sempre abertos a novas 
sugestões e ideias. Ao desenvolvermos este projeto, pretendemos 
transmitir informação fidedigna e combater os preconceitos que 
ainda existem.

É necessário valorizarmos a nossa saúde mental como valorizamos 
a nossa saúde física, pois doenças como a depressão e a ansiedade 
são problemas reais e atuais. Sem saúde mental não há saúde, como 
revela a expressão “mente sã, corpo são”. Assim, consideramos que 
este podcast é bastante importante para a comunidade escolar e 
convidamos todos a acompanharem este projeto.

“... pretendemos transmitir informação 
fidedigna e combater os preconceitos 
que ainda existem.”

Episódio 2Episódio 1

EDUCAR PARA

o desenvolvimento 
equilibrado

Roteiro Poético
João ameal Gabinete Psicopedagógico do Colégio Valsassina

Vivemos hoje num mundo em que estar só com os nossos pensa-
mentos é algo a evitar. Se tenho um minuto livre, na fila do almoço, 
no autocarro ou mesmo à espera do elevador, ai de mim se tomo 
esse tempo para estar comigo. Sei lá que temas desconfortáveis ou 
dolorosos surgirão, vindos das profundezas. Não. Há que rapidamen-
te colocar um ecrã à frente dos olhos, apontar a minha atenção para 
o exterior. 

Há também a pressão académica para conseguir alcançar as altas 
médias necessárias que os cursos desejados impõem, um mercado 
internacional competitivo, anos de pandemia que deixaram marcas 
emocionais, mas também (potenciais) fragilidades académicas que 
têm agora que ser reforçadas. E no centro desta tempestade encon-
tram-se os alunos que, como bombeiros, se apressam a cada mo-
mento para apagar o próximo fogo, responder à próxima necessida-
de. Esta urgência traz consigo, disfarçada, outra consequência. Mais 
dissimulada, mas não menos perigosa. A falta de tempo de parar, de 
olhar para dentro, de acalmar e avaliar. Porque mais grave que viver 
uma rotina vertiginosa é viver num turbilhão interno. 

Em resposta a estas necessidades o Colégio Valsassina organizou, 
para todas as turmas do Ensino Secundário, atividades com recurso 
às artes expressivas, dinâmicas de grupo e estratégias de relaxamen-
to. Estas atividades juntaram o Gabinete Psicopedagógico e Departa-
mento de Português, revelando a multidisciplinaridade natural que a 
língua portuguesa oferece na hora de trabalhar questões emocionais. 
Através da palavra de poetas nacionais que evocam vivências e emo-
ções de todos. Através da escrita sem filtros, que pela sua natureza 
obriga à estruturação do pensamento interno. Através da partilha de 
experiências, que valida as vivências de cada um e que permite a 
compreensão de que as problemáticas não são individuais, mas ge-
neralizadas. 

Estas atividades (Passeio Poético, Escrita Projetiva e Caminho a Pa-
res), estruturadas para tirar proveito dos recursos do Colégio Valsas-
sina, como a sua localização e o contacto com a natureza, procura-
ram proporcionar um momento de paragem na corrida. Passeios pelo 
Colégio com o recurso à música e à poesia, desafios de confiança e 
partilha de experiências obrigaram os alunos a orientar o olhar para 
dentro. 

Desejamos que os nossos alunos se recentrem, estejam inteiros, 
conscientes de si e dos seus objetivos. Num mundo exterior, tão in-
desculpavelmente veloz, só através da busca de tranquilidade e cal-
ma interior será possível gerir a ansiedade. 

“através da palavra de poetas  
nacionais que evocam vivências e 

emoções de todos.”

“Passeios pelo 
Colégio com o 

recurso à música e 
à poesia, desafios 

de confiança 
e partilha de 

experiências…”

https://bit.ly/CV_a23
https://bit.ly/CV_a22
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EDUCAR PARA

a inclusão e para  
os valores

Só tive de ler o primeiro capítulo de A Viagem para perceber que 
tinha encontrado em Virginia Woolf uma companhia para a vida. O 
tom mordaz, misterioso e poético combina-se com uma mestria des-
critiva que consegue tornar até a simples luta de uma traça diurna 
pela vida em algo cativante (“Death of a Moth”).

 Depois deste primeiro romance quis ler mais, mais e mais. E li. Ro-
mances, contos, ensaios, até diários. Virginia Woolf sempre se dedi-
cou aos temas que me dizem alguma coisa, e que eu julgo interessa-
rem a todos, como a sociedade, a vida, a morte, e a condição humana. 
Eu pude analisar e repensar o meu ponto de vista em relação a estas 
temáticas ao ver através do seu olho cirúrgico e entrar na vida de 
Mrs. Dalloway, de Orlando, de Mrs. Ramsay, etc.

 O bom dos bons escritores que abordam/abordaram temas intrin-
secamente humanos é que as suas perspetivas continuam atuais com 
o passar dos anos. As suas obras são intemporalmente relevantes. 
A solidão, a monotonia, o sexismo, a dor: isto assombrava Virginia 
Woolf e ainda assombra muita gente que se pode rever na sua obra 
de valor inumerável.

 Em todas as listas que consultei sobre os livros mais importantes 
de Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu estava presente. Naturalmente, 
quando finalmente encontrei um exemplar do mesmo à venda com-
prei-o e li-o de uma assentada.

 Costumo dizer que a maior benesse que os meus hábitos de lei-
tura me conferiram foi uma maior empatia, uma maior facilidade em 

colocar-me no lugar do outro. Um dos livros em que esta vertente foi 
mais proeminente é justamente o Um Quarto Só Seu. Neste, a autora 
reflete o lugar das mulheres na literatura ao longo dos tempos, de-
fendendo a necessidade de privacidade e de meios económicos para 
se poder ser proficiente numa área que nos interesse (neste caso na 
escrita) principalmente quando se é do “Segundo Sexo”, expressão 
que dá título a outra obra muito relevante, neste caso de Simone de 
Beauvoir, que se debruça sobre a questão de lutar contra a noção 
machista da mulher apenas como fada do lar (um tema também ex-
plorado mais diretamente por Virginia Woolf no ensaio “Profissões 
para Mulheres”).

 Este ensaio é claramente feminista, mas, em vez de ser panfletário, 
é humano. Isso comoveu-me e abriu-me a toda uma outra discussão 
sobre a qual eu, por não ter sido confrontado com os problemas que 
levanta, nunca tinha pensado. Há várias problemáticas que a socie-
dade (e uso “sociedade” da forma mais generalizada que posso) quase 
que se recusa a entender e a literatura tem um papel importante nes-
ta compreensão. Por isso acredito que a leitura de Um Quarto Só Seu 
é fundamental para entender melhor a importância do movimento 
feminista, da mesma maneira que defendo que toda a gente deveria 
ler O Sexo Inútil de Ana Zanatti para perder qualquer preconceito para 
com a comunidade LGBT+.

Ler mais, ser mais
Joana Baião Professora de Português

O Henrique Rodrigues aceitou o desafio no mês dedicado a Um Quarto Só Seu, de Virginia Woolf. A 
propósito desta leitura, fala-nos de outras, deixa-nos sugestões e convida-nos a ler mais.

Há alunos e alunas que leem recorrentemente, 
que o fazem por gosto, inspiração, que recorrem 
aos livros sem qualquer tipo de obrigação, que en-
contram neles lugares para ser mais e espaço para 
deixar ser mais. No entanto, nem todos descobri-
ram este caminho e alguns ainda procuram a liga-
ção à leitura, ainda lutam contra a sua exigência, 
ainda se sentem relutantes em abandonar prazeres 
mais acessíveis e aparentemente mais chamativos. 
No desejo de incentivar à leitura a turma do 12.º 1 A, o 
convite para o Clube de Leitura Heróides, integrado 

no Projeto Cassandra (direção artística de Sara Lei-
tão Barros), foi disponibilizado no início de 2022, 
aquando do lançamento da 2.ª edição de Heróides. 
O presente projeto propõe a leitura de um livro por 
mês, posteriormente discutido numa sessão Zoom 
com a orientação de uma pessoa convidada. Os li-
vros são variados nos temas e nas épocas, o que 
os une é o modo de os ler: a perspetiva feminista 
que o Clube de Leitura pretende trazer à discussão, 
contribuindo, deste modo, para uma sociedade in-
clusiva e não-discriminatória.

“Costumo dizer que a maior benesse que 
os meus hábitos de leitura me conferiram 
foi uma maior empatia, uma maior 
facilidade em colocar-me no lugar do 
outro…”

um texto só seu 
Henrique Rodrigues 12.º 1A
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EDUCAR PARA

a leitura e para  
uma cidadania ativa

entrevista com a escritora sara Rodi
Turmas 5.ºC e Carla Almeida Professora de Português

“Quando Abel descobre, junto ao pontão, uma garrafa com um pedido de socorro, estava 
longe (muito longe!) de imaginar as voltas que a sua vida daria. A garrafa mágica que Abel en-
contrara continha, na verdade, um pedido de ajuda dos mares e oceanos. Um pedido urgente, 
a que ninguém pode ficar indiferente…" E ninguém ficou indiferente ao ouvir a escritora Sara 
Rodi a apresentar a história de A Garrafa mágica. O encontro, que se realizou no dia 24 de 
fevereiro, envolveu alunos do 4.º e 5.º Ano em torno da proteção do mar e da biodiversidade 
marinha, promovendo também o gosto pela leitura e pelas histórias. Foi também uma oportu-
nidade para saber um pouco mais sobre esta escritora.

Em que pensou enquanto escrevia este livro?
Foi um livro pensado para sensibilizar os mais novos 

para a importância de defendermos os nossos mares e 
oceanos, assim como as espécies que neles habitam. 
Acredito muito no poder das histórias, porque elas 
fazem-nos entrar na pele das personagens e sentir os 
problemas como se fossem nossos (porque são sempre 
nossos, direta ou indiretamente). Ou seja, as histórias 
promovem o conhecimento, mas também a empatia. 
Neste caso concreto, se as crianças se sentirem o Abel 
e viverem com ele a sua aventura, ficam a conhecer os 
grandes problemas que afetam os nossos oceanos, e 
identificam-se com as espécies que sofrem as conse-
quências. E, tal como o Abel, acredito que não ficarão 
indiferentes, e vão querer fazer a sua parte.

 
Que mensagem gostaria de transmitir com este li-

vro?
As crianças e os jovens são o nosso futuro. É impor-

tante que nós, adultos, façamos a nossa parte para lhes 
deixar um mundo melhor, mas formar os mais novos 
com outro olhar sobre a Terra e sobre a responsabi-
lidade dos seus atos é igualmente fundamental. Um 
dia, serão eles a tomar as grandes decisões que afeta-
rão o futuro da humanidade. Se crescerem com outro 
conhecimento e outra responsabilidade, acredito que 
tomarão decisões mais acertadas. E, até lá, todos os 
pequenos gestos e decisões serão importantes. O so-
matório de muitos pequenos gestos pode ser igual a 
uma grande transformação. Nunca devemos descurar 
os pequenos gestos...

 
Quais os livros que marcaram a sua infância? Que 

mensagens lhe transmitiram?
Antes de aprender a ler, a minha mãe contava-me 

histórias ao deitar, e lembro-me de achar todos aque-
les livros mágicos. Assim que aprendi a ler, comecei a 

“roubar” os da minha irmã mais velha. Lia sobretudo a 
Condessa de Ségur e a Enid Blyton – ainda longe de 
imaginar que um dia me desafiariam a continuar a sua 
coleção “As Gémeas”. Também gostava muito dos li-
vros da Alice Vieira e da coleção “Uma Aventura”, da 
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, que mais tarde 
também vim a adaptar para televisão. Eu e uma vizi-
nha minha até queríamos ser como elas, e, durante o 
1.º Ciclo, criámos uma coleção em conjunto, rabiscada 
em folhas de papel (nessa altura não havia computa-
dores!). 

Ler, na minha infância, era para mim a melhor forma 
de viver outras vidas e aventuras. Acho que somos, em 
boa parte, também os livros que lemos, porque eles 
nos acrescentam múltiplas experiências, algumas que 
nunca teremos oportunidade de viver.

 
Ser escritora estava nos seus planos futuros?
Em pequena queria ter onze profissões. Tinha uma 

grande sede de viver, de experimentar, de conhecer. 
Entre essas onze profissões estava a de escritora. E a 
escrita, além da leitura, foi aquilo que me foi permitin-
do viver tudo aquilo que queria. Através das minhas 
histórias podia “ser” personagens muito diferentes 
daquilo que sou, podia ter todas as profissões que so-
nhava, e podia “viver” aventuras variadas, em qualquer 
canto do mundo ou até do universo, porque a criativi-
dade não tem limites.

Escrevi a minha primeira história aos seis anos, e a 
verdade é que nunca mais parei de escrever. Quando, 
anos mais tarde, comecei a decidir o que queria fazer 
profissionalmente, não tinha dúvidas de que teria de 
ser algo ligado à escrita, porque ela fazia parte da minha 
vida, tinha crescido com ela. O jornalismo também me 
interessava, mas a ficção, através dos livros e do guio-
nismo, foi-se impondo. É através dela que sinto que 
posso fazer a diferença, por mais pequena que ela seja.

Jogos cooperativos para a literacia 
do oceano – Projeto EduMar 
Graça Gonçalves Associação Portuguesa de Lixo Marinho (APLM) 

No âmbito do projeto EduMar – conhecer para 
cuidar – foram cocriados, em conjunto com os alu-
nos das duas escolas parceiras do projeto – Colégio 
Valsassina e Externato Cooperativo da Benedita –, 
quatro jogos didáticos e cooperativos. 

Estes recursos pedagógicos permitem, de uma 
forma descontraída, viajar por diferentes saberes, 
ultrapassar em conjunto desafios, trabalhar os va-
lores democráticos e o respeito pelo outro e valo-
rizar a importância da cooperação na preservação 
do planeta, ou seja, lançar os alunos para um voo 
sustentável. 

O projeto EduMar decorre de janeiro de 2021 
a março de 2022 e é promovido pela Associação 
Portuguesa do Lixo Marinho – APLM – e financia-
do pelo EEAGrants Portugal. No Colégio Valsassi-
na, parceiro do projeto, foram pensados dois jogos 
– “Aventuras pelo Mar” e “Mar Limpo”. 

O jogo “Aventuras pelo Mar” é destinado aos 
alunos do 1.º Ciclo. É um jogo de tabuleiro com 
peças gigantes, cujo objetivo é salvar animais ma-
rinhos em perigo. Neste jogo, as equipas têm que 
se ajudar procurando ultrapassar diversos desafios, 
alguns inesperados, como acontece na última casa 
do jogo – o Salto –, casa em que as equipas têm 

que esperar umas pelas outras, uma vez que só em 
conjunto podem saltar. Quem chega primeiro auxi-
lia as equipas que estão mais atrás, até todas juntas 
mergulharem no mar azul e sem poluição, onde já 
se encontram os animais salvos. 

O jogo “Mar Limpo” é dirigido aos alunos do 2.º 
Ciclo e tem como objetivo pescar todo o lixo da 
Caixa Mar e encontrar a chave para abrir o Baú do 
Tesouro. Neste jogo, os protagonistas são animais 
que, desconfortáveis com o lixo no mar, procuram 
dar conselhos aos humanos e ao mesmo tempo 
limpar a sua casa – a Caixa Mar. Para isso, é ne-
cessário percorrer as casas do tabuleiro, colaborar 
entre equipas e ultrapassar os desafios. Um desafio 
bastante presente é lidar com as redes fantasmas. 
Só com a ajuda de outra equipa é possível sair da 
rede e continuar o jogo. No final, há surpresas no 
Baú do Tesouro. 

Estes jogos têm sido experimentados no presen-
te ano letivo, primeiro pelos alunos que os cocria-
ram e depois por outras turmas, tanto do Colégio 
Valsassina, como de outras escolas, para os tornar 
cada vez mais adaptados ao seu público alvo. A re-
cetividade tem sido muito boa. Alunos e professo-
res têm gostado bastante.

EDUCAR PARA

a literacia do Oceano

Site do EduMar

Jogo “Aventuras pelo Mar” 

http://www.aplm-edumar.org/index.html
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EDUCAR PARA

as artes e para  
a partilha intergeracional

Voar entre mundos
Joana Pires da Costa, Ana Pereira Educadoras de Infância, turmas 5 Anos 
Sofia Caranova e marta magalhães silva Professoras de Artes Visuais

Num ano em que queremos “aprender a voar” em 
tantos contextos, propomos uma viagem dentro da 
própria escola, um voo entre o universo dos mais ve-
lhos e o dos mais novos que aqui aprendem. O proje-
to “Voar entre Mundos”, desenvolvido no âmbito da 
disciplina de Materiais e Tecnologias, reúne alunos 
dos 5 Anos e do 12.º Ano do curso de Artes Visuais 
em torno de atividades artísticas sobre a primeira 
travessia aérea do Oceano Atlântico, levada a cabo 
por Sacadura Cabral e Gago Coutinho. 

Aos alunos do 12.º 4 foi lançado do desafio de con-
ceberem três atividades a desenvolver com as turmas 
dos 5 Anos, onde pudessem proporcionar experiên-
cias de trabalho artístico, criativo e colaborativo, com 

o objetivo de enriquecer as aprendizagens dos alunos 
mais novos em torno da travessia aérea.

Como monitores, os alunos do 12.º Ano conduziram 
as atividades e aprenderam com os mais novos a liber-
dade de criar sem constrangimentos ou preconceitos. 
Os alunos dos 5 Anos foram desafiados a voar para o 
mundo dos mais velhos, a conhecer os seus espaços e 
formas de trabalhar e a experimentar que a arte pode 
estabelecer pontes entre mundos distantes. 

A primeira atividade teve como tema “O avião”. A 
segunda abordou o tema “O Oceano” e a sua polui-
ção, inserindo-se também no conjunto de atividades 
da Semana do Mar. O projeto continuará com uma 
terceira atividade a realizar com a turma dos 5 Anos C.

“É giro ver como fazem logo à primeira, a primeira coisa que lhes vem 
à cabeça.” Carmo Cunha 12.º 4

“Gostei muito de pintar e fazer o puzzle e de ir à aula dos crescidos.” 
Luísa soares Franco 5 anos a

“Gostei muito de tirar o lixo do mar, fazer o trabalho com os meninos do liceu, 
desenhar peixes, baleias e mais coisas no mar. Gostei muito das atividades que fize-
mos. Foi muito giro fazer o barco com os meus amigos.” Gabriela Pinto 5 Anos B

“Lembrei-me muito de como 
era quando estava no jardim de 
infância.” Beatriz Vieira 12.º 4

“Adorei! Porque deu para fazer-
mos os puzzles e inventar o nome 
para o avião.” sara quaresma 5 anos a

“Gostei de saber e aprender 
quais eram os aviões antigos e de 
pintar o avião.” antónio Lemos 5 anos a

“Foi desafiante compatibilizar 
as ideias de todos.” Helena mendes 
12.º 4

ATIVIDADE “O AVIÃO” | 5 Anos A

ATIVIDADE “O OCEANO” | 5 Anos B

1.  Ordenação cronológica de diferentes 
modelos de avião

1.  Separação do lixo

4. Apresentação dos trabalhos à turma

2.  Construção do puzzle de um avião 
desenhado pelos alunos do 12.º ano

3.  Pintura do avião. Trabalho colaborativo realizado em grupos com um aluno do 
12.º Ano e 4 alunos dos 5 anos

2. Desenho livre de seres marinhos

4. Apresentação dos trabalhos à turma

3.  Criação de formas de elementos 
marinhos com tampas plásticas

Veja o vídeo 
de resumo da 
atividade 
"O avião!"

“Gostei muito de deitar o lixo 
para a reciclagem, fazer os dese-
nhos, ver os trabalhos dos outros 
meninos e estar com a Mariana.” 
Vasco Ferreira 5 Anos B

“Eu gostei muito de ajudar o mar 
e tirar o lixo para os animais não 
comerem.” Sofia Stavruk 5 Anos B

“Gostei de perceber as diferen-
tes personalidades de cada um!”
manuel do Ó 12.º 4

“Gostei de os ver a juntar téc-
nicas e a conciliar num só dese-
nho os materiais pastel de óleo e 
canetas de feltro.” 
Helena mendes 12.º 4

“Gostei de ver os crescidos a 
escrever as coisas que nós disse-
mos. Gostei de escrever o meu 
nome no trabalho.” 
Diogo Cruz 5 Anos B

“Eu gostei muito de apresentar o nome dos 
meus animais, a Mimi e a Conchinha e de reci-
clar o lixo. Gostei muito de estar no liceu porque 
foi a primeira vez que estive com os meninos do 
liceu. Eles fazem muito bem os trabalhos.” 

mariana Loureiro 5 Anos B

“Achei interessante a noção que os mais no-
vos têm de quão prejudicial é para os animais a 
existência do lixo no mar.” Bárbara Madeira 12.º 4

“Aprendi que o lixo não pode ficar no mar. 
Gostei muito de desenhar no mar azul e jogar 
com as tampinhas.” Pedro Ferreira 5 Anos B

“Eu gostei muito de pintar e desenhar os 
animais. Foi muito giro aprender o que há no 
Oceano Atlântico!” Beatriz Barros 5 Anos B

“Eu gostei muito de reciclar o lixo e de desenhar. Foi giro estar 
com os meninos crescidos!” Isabel Munhá 5 Anos B

https://youtu.be/tEe8Bt_G5h8
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João Santos 5 Anos C

EDUCAR PARA

a leitura e para a reflexão
E depois? 
Cláudia Viana Professora de Filosofia para Crianças 

Reflexões sobre “Voos sustentáveis” 
Hugo Gouveia Professor do 1.º Ciclo 

Cristóbal era um peixinho que nasceu num aquário e que queria des-
cobrir o Mar. Ouvia os peixes do aquário contar histórias, como se fos-
sem sonhos, da imensa água onde tinham nascido os primeiros peixes. 
Parecia que nada existia para lá das paredes de vidro do aquário. Mas, 
uma inquietude crescia em Cristóbal. Tinha de saber a verdade. 

Certo dia, Cristóbal encheu-se de coragem e saltou do aquário. 
Não conseguindo prever a consequência de um mundo seco, valeu-
-lhe a ajuda de uma gata e de um albatroz que, admirados com a 
curiosidade, determinação e coragem do peixinho, tudo fizeram para 
o manter vivo e o levar até ao Mar*. 

E depois? – Uma pergunta simples, tantas vezes levantada pela 
criança, quando o narrador interrompe ou termina a história. 

Em “O peixinho que descobriu o mar”, de José Eduardo Agualusa, 
dava-se o caso da narrativa ter chegado ao fim. Mesmo assim, havia 
a possibilidade de um depois. 

Nas aulas de Filosofia para Crianças dos 5 Anos, 1.º Ano e 2.º Ano, 
propôs-se a atividade E depois? Cada aluno teria de dar continuidade 
à história escutada e imaginar o que teria acontecido a Cristóbal no 
imenso mar. Recorrendo à palavra e à imagem, também as narrativas 
seriam partilhadas com o grupo. 

Com personagens prontas a atuar, os novos autores alegremen-
te deram asas (ou barbatanas!) à imaginação. Num desses depois,  
Cristóbal conheceu muitos animais marinhos, de quem ficou amigo; 
noutro, houve uma grande festa com música, cujos instrumentos 
eram elementos do mar e pedaços de lixo; noutro, Cristóbal recebeu 
a visita da gata e do albatroz, que precisaram de capacetes especiais 
para conviver dentro de água; noutro, o peixinho voltou ao aquário 
para informar os familiares de que o mar não era um sonho; ou, nou-
tro depois, foram os restantes peixes do aquário a descobrir o mar. 

(Re)criadas ou continuadas, as histórias são produto da fantasia e 
da racionalidade. Resultam da capacidade de ver o que se passou e 
de ver surgir uma direção. E esta capacidade, que se quer autónoma 
e interventiva, é essencial para a construção de sentido, expansão de 
possibilidades e procura de soluções para problemas de diferentes 
naturezas. Por isso, continuemos a perguntar. E depois? 

“Aprender a voar”, “voos sustentáveis”, “ir mais longe” são algumas 
das expressões usadas este ano para desafiar os alunos a pensarem, 
resolverem problemas, a descobrirem novas aprendizagens ou até a 
imaginarem o que ainda não se sabe. Mas qual o significado de cada 
uma dessas expressões? Partilhamos as reflexões de quatro alunas 
do 4.º ano, turma A. 

O desenvolvimento sustentável é muito importante para reduzir 
as desigualdades, diminuir a pobreza, acabar com a fome, melhorar a 
saúde e a educação para todas as pessoas e combater as alterações 
climáticas. 

Mas o desenvolvimento sustentável tem de ser uma tarefa conjun-
ta, a nível mundial. 

Devemos esforçar-nos por ter estilos de vida mais amigos do am-
biente e lutar para que todos possam ser respeitados nas suas dife-
renças. 

Temos de perceber que o planeta não é só nosso, é de todos e 
também dos que ainda não nasceram. Temos de pensar nele como a 
nossa casa e cuidar dele todos os dias. Também devemos tratar todos 
como gostaríamos que nos tratassem. Assim, todos podemos contri-
buir para um mundo melhor e mais sustentável.
Benedita Carneiro

Imaginar é pensar o que quisermos, coi-
sas que existem e coisas que não existem. 
madalena 5 Anos B 

É fingir que acontece. Nhiblo 5 Anos B 

É abrir a gaveta das memórias e brincar com 
as coisas que estão lá. Gabriela 5 Anos B 

É ter criatividade quando pensamos. 
Xavier 1.º C 

É ter uma ideia, juntar outras e conseguir uma 
ideia maior. Dinis 1.º C 

Quando me leem uma história, imagino que 
estou dentro da história. Parece que a vejo. 
Henrique 1.º C 

Imaginar é criar uma imagem na nossa cabeça. 
maria madalena 2.º B 

É criar algo novo, como um dinossauro com 
asas de fada Sofia Machado 2.º B, ou coisas reais. 
manuel 2.º B 

Eu imagino a toda a hora! Isabel 2.º B

Mariana Botton 1.º B

*  Agualusa, J. E. (2000). “O peixinho que descobriu o 
mar”. Em Estranhões & Bizarrocos. Publicações D. Qui-
xote. 

Numa escola, no primeiro dia de aulas, a professora pediu aos 
alunos um trabalho sobre o tema: “Aprender a Voar”. 

O Gustavo, que era um menino preguiçoso, pensou logo em 
pedir ao avô para lhe fazer o trabalho, como de costume. Mas a 
resposta que o avô lhe deu deixou-o confuso e desde então o avô 
incentivou-o a fazer as coisas sozinho. E não é que o Gustavo pas-
sou a gostar de pensar pela sua cabeça? Passou a ficar mais orgu-
lhoso dos seus trabalhos e apresentações. 

Foi então que percebeu que estava a voar. 
Voar não é apenas bater as asas, é ser autónomo e ter um pensa-

mento próprio e crítico.
Carolina Domingos

Um voo sustentável é aquele 
em que as pessoas aprendem a 
ser cidadãos humildes, demo-
cráticos e bons. Também signi-
fica crescer em conhecimento, 
equilíbrio e Humanidade. 

Para isso, as pessoas têm de 
ir à escola, porque na escola 
aprendem a ler e a escrever, fa-
zem amigos e também podem 
crescer de forma autónoma.
Clara Martinez

Para mim, a expressão 
“aprender a voar” significa que, 
quando aprendemos coisas no-
vas, ficamos felizes e voamos, 
voamos, voamos…
margarida Dias

Pensar

VoarCuidar
Crescer

Aprender

Ser sustentável
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Voar mais longe com a Ciência 
através das Olimpíadas 
Internacionais de Ciência Júnior 
Andreia Luz e sílvia Firmino Professoras de Ciências Naturais e de Biologia 
Ana Teresa Moutinho, Isabel Henriques e Pedro Jorge Professores de Física e Química 

em Destaque

Entre 12 e 21 de dezembro, um grupo de seis alunas, acompanha-
das por cinco professores, abraçaram o desafio para “voarem mais 
longe” e para saírem da sua zona de conforto (testando os limites, 
procurando a autossuperação). 

Reconhecidas como uma das mais importantes provas científicas 
internacionais, para estudantes até 15 anos de idade, as Olimpíadas 
Internacionais de Ciência Júnior integram o conhecimento científico 
de Biologia, Física e Química numa única competição. A edição de 
2021, organizada pelos Emirados Árabes Unidos reuniu mais de 400 
alunos, oriundos de 70 países. 

No passado dia 12 de dezembro a noite chegava à Costa da Capa-
rica e com ela um grupo de seis alunas do Colégio Valsassina, cheias 
de vontade de responderem de forma assertiva ao desafio que lhes 
tinha sido colocado: participarem na 18th International Junior Science 
Olympiad (IJSO; https://www.ijso.ae/). Na edição de 2021, conse-
quência da situação pandémica, as provas decorreram em formato 
online, o que não impediu que o desenho do percurso avaliativo fosse 
semelhante ao experienciado no modelo presencial (todo o processo 
avaliativo foi realizado de acordo com as diretrizes da organização da 
ISJO e incluiu provas teóricas e práticas, realizadas numa perspetiva 
interdisciplinar). 

As IJSO têm como principais objetivos promover e recompensar a 
excelência do conhecimento científico, assim como desafiar e estimu-
lar alunos a desenvolverem as suas competências. Estas olimpíadas 
pretendem ainda promover o convívio entre jovens de diferentes cul-
turas, estimulando interações e amizades entre estudantes de todo o 
mundo. As Olimpíadas têm, portanto, um potencial para promover a 
paz e a compreensão globais, encurtando barreiras geográficas. 

A delegação do Colégio Valsassina, representante de Portugal nes-
te evento (tal como sucedeu na edição de 2019) contou com cinco 
professores, três leaders (Andreia Luz, Ana Teresa Moutinho e Isa-
bel Henriques), dois supervisors (Pedro Jorge e Sílvia Firmino), e seis 
alunas (Ana Francisca, Beatriz Garcia, Carolina Gomes, Inês Braz,  
Leonor Guerra, Sofia Falcão). 

A dedicação e empenho de todo o grupo, permitiu que a aluna  
Sofia Falcão (10.º 1A), fosse premiada com a medalha de bronze (me-
lhor desempenho da comitiva portuguesa). 

Entendemos que a participação de alunos em iniciativas ligadas à 
Ciência são um indutor para um maior interesse por esta área do sa-
ber e uma mais-valia para o desenvolvimento nos percursos acadé-
micos e profissionais dos seus participantes, revelando-se essenciais 
na abertura de novas oportunidades.

A nossa aventura nas Olimpíadas Internacionais de Ciências Júnior 
começou no início deste ano letivo, quando o Diretor Pedagógico João 
Gomes nos apresentou o projeto e nos desafiou a representar Portugal. 
Recebemos esta proposta de braços abertos, conscientes daquilo a que 
nos havíamos proposto. 

Cumprindo o regulamento destas Olimpíadas, durante as provas (ou 
seja, até ao final do dia 18 de dezembro) não foi possível ter acesso ao 
telemóvel pessoal, uma experiência pela qual nunca tínhamos passado. 

Para além das aprendizagens que esta experiência nos trouxe, tendo 
contribuído para tomarmos contacto com um novo modelo de avalia-
ção de conhecimentos, realçamos também a dimensão cultural. Tive-
mos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura dos 
Emirados Árabes Unidos, o que foi realmente impactante, e possibilitou 
a criação de ligações bastante fortes entre os participantes. 

Apesar das limitações impostas pela pandemia, a verdade é que, ain-
da assim, foi possível sentir o espírito olímpico. Não indo para o estran-
geiro, não estando presencialmente com os participantes dos outros 
países, a adaptação feita permitiu-nos ter uma semana que foi para to-
das nós uma experiência única e marcante. 

Antes desta experiência, não nos conhecíamos muito bem e, ao ser-
mos “obrigadas” a estar juntas todos os dias, conhecemo-nos realmen-
te bem e gerou-se um ambiente extremamente confortável e saudável 
entre nós, permitindo que esta experiência fosse ainda mais especial. 

Olimpíadas Internacionais de Ciência Júnior (IJSO 2021):  
Uma experiência inesquecível 
Ana Francisca, Beatriz Garcia, Carolina Gomes, Inês Braz, Leonor Guerra, Sofia Falcão  
Alunas do 10.º Ano, Curso de Ciências e Tecnologias 

“… desafio para “voarem 
mais longe” e para 

saírem da sua zona de 
conforto (testando os 
limites, procurando a 

autossuperação).”
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EDUCAR PARA

a Ciência e para  
a igualdade de género

“Raparigas na Ciência” 

Como forma de apoiar e promover o acesso das mulheres e raparigas 
à educação, formação e atividade de investigação científica, tecnológi-
ca, de engenharia e matemática, a Assembleia-Geral das Nações Unidas 
declarou o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e 
Raparigas na Ciência. 

A 11 de fevereiro de 2022, a Ciência Viva lançou a primeira edição do 
livro “Raparigas na Ciência”, que dá a conhecer os rostos de 115 estu-
dantes, de norte a sul do país e do 1.º Ciclo ao Ensino Universitário, que 
têm demonstrado o seu interesse pelas áreas da ciência e da tecnologia, 
participando em projetos científicos durante o seu percurso escolar. A 
aluna Teresa Correia (12.º 1C) foi uma das alunas convidadas para par-
ticipar neste livro. 

A par do projeto “Mulheres na Ciência”, criado em 2016, este livro 
destina-se a alargar o debate sobre a participação das mulheres e ra-
parigas na ciência, engenharias e tecnologias para inspirar as novas ge-
rações a seguirem percursos académicos e profissionais nestas áreas. 

Space Design Competition é um desafio de design espacial estruturado como uma 
simulação do que é feito na indústria e setor espacial. 

O objetivo da competição é motivar os alunos para as áreas STE(A)M e mostrar um 
pouco de como a realidade da indústria e setor espacial funcionam, experimentando 
situações onde colocam à prova o seu conhecimento técnico e científico mas, tam-
bém, a sua capacidade de trabalho em equipa e de comunicar ideias. 

As alunas Joana Monteiro 12.º 1B e Teresa Correia 12.º 1C participaram na com-
petição nacional que se realizou no dia 5 de março. A Gazeta Valsassina procurou 
conhecer um pouco mais sobre o projeto destas alunas. 

“Através do trabalho 
de projeto ganhamos 

capacidades que  
os livros nunca nos 

poderiam ensinar…”

Space Design Competition 

O que é o Space Design Competition? 
No âmbito deste desafio, os participantes trans-

formam-se em elementos de empresas fictícias 
que competem por um contrato exclusivo com 
a Foundation Society. Durante um dia, todos os 
participantes, vão utilizar os seus conhecimentos 
sobre o setor espacial para projetarem e apresen-
tarem a melhor proposta, sendo que só recebem o 
desafio específico no próprio dia. 

As equipas são de 15 a 20 pessoas. Os parti-
cipantes podem inscrever-se em conjunto, mas 
depois juntam-se a outros participantes que só 
conhecem no dia do concurso. As equipas divi-
dem-se por diferentes áreas, numa distribuição 
semelhante à de uma empresa desta área, haven-
do um presidente, vice-presidente de marketing e 
publicidade, vice-presidente de engenharia (neste 
caso, foi a Teresa) e quatro departamentos (struc-
ture, operations, automations e human engineering), 
cada um com um chefe de departamento (sendo 
que a Joana foi chefe do departamento de human 
engineering). 

Na competição que se realizou no passado dia 5 
de março, a vossa equipa ficou em 1.º lugar. Para-
béns! Em que consistiu o vosso projeto?  

O nosso desafio foi criar um laboratório de in-
vestigação num cometa, em 2052, que teria de 
acomodar 60 cientistas e 40 membros do staff, du-
rante uma missão de 10 anos (no final, teria de ser 
desmantelado). A nossa equipa teve então de criar 
toda a estrutura e organizar todo o espaço e pes-
soal, garantindo o cumprimento dos objetivos que 
nos entregaram e a saúde mental e física das 100 
pessoas que ali viveriam. 

Vão participar na Final Europeia! E agora, o que 
estão a pensar desenvolver/apresentar? Quais os 
próximos passos? 

Como só teremos acesso aos pormenores do 
próximo desafio no dia da competição, não há 
forma de preparar a etapa seguinte, embora este-
jamos sempre atentas a notícias e soluções desta 
área, que nos podem vir a ser úteis no desenvolvi-
mento do nosso projeto. 

Quais as aprendizagens/competências que des-
tacam ao participar neste projeto? 

Este projeto é muito desafiante, dado ao curto 
espaço de tempo que temos para realizar as tarefas 
necessárias e por não ser possível uma preparação 
prévia. Por isso, obrigou-nos a trabalhar sob pressão, 
onde o mais importante foi a capacidade de comuni-
cação e o trabalho em equipa (desafiante em si mes-
mo, porque, antes daquele dia, não conhecíamos a 
maior parte das pessoas com quem trabalhámos). 

Para além do desenvolvimento de ideias cientí-
ficas, tivemos de atribuir valores a tudo e realizar 
uma gestão financeira dos recursos da nossa em-
presa, assim como recorrer a subcontractors que 
nos podiam facilitar alguns serviços. Esta verten-
te do concurso foi também bastante desafiante e 
diferente do que até aqui tínhamos desenvolvido.

Dia 11 de fevereiro fui convidada a participar pela Ciência Viva na pri-
meira edição do livro “Raparigas na Ciência” cujo objetivo é reconhecer e 
expor o trabalho de algumas das jovens portuguesas que têm vindo a de-
senvolver algum trabalho nesta área. Mas como é que este convite surgiu? 

Apesar de ter tido sempre um interesse pelas ciências e tecnologia, 
destacando a enorme motivação e incentivo que recebi por parte da 
minha professora de Física e Química do 3.º Ciclo, Dulce Sanches, a 
vontade de querer realmente investir nesta área surgiu praticamente 
em ligação direta com o envolvimento no meu primeiro projeto no 10.º 
Ano. A partir daí nunca mais parei. Até agora, já participei nos desafios: 
“MoonCamp Challenge”, “Jovens Cientistas”, “CanSat” e “Space design 
competition”. O mais importante disto tudo é que vocês, que estão a 
ler este artigo, o podem fazer também! 

Em primeiro lugar, é necessário interesse e curiosidade, ousar tentar, 
experimentar. Em segundo lugar, é importante agarrar as oportunida-
des. Sim, agarrá-las, porque temos a sorte do Colégio Valsassina já as 
oferecer, ao estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos – como 
é o caso dos projetos orientados pelo professor Pedro Jorge – e possi-
bilitar aulas que não deixam esquecer a componente experimental, tão 
importante para uma aprendizagem mais sólida, visual e mais diverti-
da também. Por fim, já envolvidos em algo que entusiasme os vossos 
neurónios com curiosidade, é indispensável a resiliência, pois a magia 
do trabalho experimental é o facto de, na grande maioria das vezes, 
correr mal, até chegarmos ao produto final onde, por fim, correu bem. 

Não se deixem assustar, pois não há nada mais enriquecedor que o 
desenvolvimento de um projeto. Através do trabalho de projeto ga-
nhamos capacidades que os livros nunca nos poderiam ensinar como 
a capacidade de trabalho sobre stress e, acima de tudo, o trabalho 
em equipa. Deste modo, e como as pessoas com quem tenho vindo a 
trabalhar são indissociáveis destas conquistas, deixo aqui o nome do 
Francisco Marques, que esteve comigo na maioria destes projetos, e o 
da Joana Monteiro e da Linda Xiang, que integram também o projeto 
que estamos a desenvolver atualmente. Teresa Correia 12.º 1C
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No âmbito do projeto anual da disciplina de Físi-
ca do 12.º Ano, o nosso grupo decidiu construir um 
modelo de avião. Começámos por estudar a aero-
dinâmica dos aviões, perceber o que permite que 
voem e como são controlados. 

Procedemos à elaboração do projeto de aviação 
e à sua modelação digital e à impressão 3D (no la-
boratório do Colégio) de todas as peças necessá-
rias para construir o avião. Após a impressão das 
peças, foi necessário aprender a programar e cons-
truir o circuito para controlar à distância todos os 
sistemas mecânicos. 

No comando do nosso avião encontram-se o 
joystick, outros periféricos de entrada, um módulo 
transmissor e um microcontrolador (adotando como 
plataforma de suporte um Arduíno). Este, funciona 
como transmissor e envia a informação, a qual é 
recebida pelo módulo recetor que se encontra no 
avião. O Arduíno do avião processa esta informa-
ção e controla os servos, que modificam o ângulo 
de ataque das superfícies primárias de controlo do 
avião (ailerons, elevator, rudder) permitindo, assim, a 
sua mudança de rota. A harmonia entre todos estes 
componentes é conseguida através do código-fon-
te, em C, escrito pelos membros do grupo, utilizan-
do funções e métodos pertencentes a bibliotecas 
previamente pesquisadas e selecionadas.

Durante o 2.º período, a equipa tem-se dedicado 
essencialmente à criação de uma PBC (do inglês, 
placa de circuitos integrados) de raiz. Foram ela-
borados os circuitos online no programa EasyEDA, 
que posteriormente foram impressos e passados 
para uma placa de cobre com um método tradi-
cional auxiliado por uma transparência. Estando os 

circuitos gravados na placa de cobre, eliminámos 
o cobre excedente com cloreto de ferro (III). Este 
processo foi bem-sucedido, o que nos deu con-
fiança para fazer também a PCB interna do avião, 
recorrendo aos mesmos métodos. 

A etapa seguinte levou-nos a trabalhar no design 
do telecomando, realizado no programa de mode-
lação 3D, Fusion360.

Todo o processo de execução do nosso projeto 
tem sido muito desafiante, mas também divertido 
e proveitoso. Ao longo do projeto temos encon-
trado alguns problemas. Mais do que obstáculos, 
estes problemas têm sido verdadeiros desafios que 
nos têm ajudado a crescer e a ir mais longe. 

Gostaríamos de agradecer toda a ajuda e o in-
teresse que o Colégio e o nosso professor de Fí-
sica, Dr. Pedro Jorge, têm mostrado pelo projeto, 
apoiando-nos sempre.

EDUCAR PARA

a Ciência e Tecnologia
A articulação dos domínios da Ciência, da Tecnologia, da Engenha-

ria e da Matemática (STEM) tem a potencialidade de aludir à curio-
sidade natural do aluno, estimulando raciocínios que se direcionam 
para a resolução de problemas próximos de contextos do mundo real. 

O desenvolvimento de trabalho de projeto aproxima os alunos da 
esfera científica e tecnológica, envolve-os no processo de investi-
gação e promove o desenvolvimento de conhecimentos e compe-
tências num ambiente de aprendizagem motivador e estimulante. 
Deste modo, segundo a perspetiva STEM, no Ensino Secundário são 
promovidas dinâmicas de trabalho de projeto e de resolução de pro-
blemas com uma forte componente de práticas de Hands-on, Project-
-based learning e Problem-based learning, enquanto forma de promo-
ver a integração de diferentes saberes e desenvolver competências 
como o trabalho em equipa, o pensamento crítico, a criatividade, a 
resolução de problemas, a análise, avaliação e validação de informa-
ção, e a comunicação. 

Aliando a tecnologia à inovação e à criatividade, os alunos foram 
desafiados a construírem um foguetão e um avião nas disciplinas de 
Física e Química 10.º Ano e Física 12.º Ano, respetivamente.

Todos os anos, o Colégio propõe aos alunos do Curso de Ciências 
e Tecnologias a realização de um projeto em grupo, ao longo do ano 
letivo, no âmbito da disciplina de Física e Química. 

Tendo em conta a relação com os nossos interesses e possíveis 
áreas de trabalho (engenharias), este desafio apresentou-se como 
uma excelente oportunidade para escolher e desenvolver o nosso 
projeto. Optámos pela realização de um foguetão de água. 

Valorizando o trabalho em equipa e a capacidade de vencer obs-
táculos, o desafio de desenvolver um produto que não conhecíamos 
levou a um maior interesse da nossa parte na execução do mesmo. 

Acreditamos que o que distingue o nosso foguetão de água é a 
base de lançamento, por possibilitar diferentes amplitudes de lan-
çamento e proporcionar a escolha do ângulo a que o foguetão será 
lançado. O formato da base irá permitir obter diferentes resultados, 
tanto no alcance em altitude como em longitude. 

O foguetão é composto por duas garrafas de dois litros. A primeira 
garrafa será dividida em 3 partes iguais. A parte central da primeira 
garrafa encaixa na parte superior da segunda garrafa e a parte supe-
rior da primeira garrafa na parte inferior da segunda garrafa.

Esperamos desenvolver um foguetão de água, capaz de efetuar a 
descolagem, voo e que tenha um sistema com paraquedas que per-
mita o seu retorno em segurança. O nosso objetivo é atingir uma 
velocidade de 80km/h e um alcance de 150 metros. 

Alunos a soldar componentesExecução da PCB

Sinto que a experiência que ganhamos neste 
projeto nos vai abrir muitas portas para o nos-
so futuro porque teremos a vantagem de saber 
um pouco mais do que outros que não tiveram 
a mesma oportunidade. Leonor Xavier 10.º 1C 

Com este projeto aprendi conceitos que vão 
além da matéria programada para as aulas teó-
ricas. Acho que é um excelente exemplo de 
como se aprende fazendo! Leonor Costa 10.º 1C 

Modelo do avião impresso em PLA

“O formidável avião”
André Matos 12. º 1A, Manuel Nabais 12. º 1B, Miguel Henriques 12. º 1A, Miguel Soares 12. º 1C e Constança Lourenço 12. º 1C

A construção de um foguetão
Leonor Xavier, Leonor Costa 10.º 1C

Trabalhos de projeto na área das STEM 
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“A Química e a Engenharia Genética” – 
Um projeto de Investigação em Química 
Ana Gonçalves 12.º 1A 
Dulce sanches Professora de Química 

Perante o desafio apresentado pela professora de Química esco-
lhi o tema “A Química e a Engenharia Genética”, o que me levou à 
questão-problema: “De onde surgiram as uvas sem grainhas?”. 

De acordo com a revisão de bibliografia, descobri que as uvas sem grai-
nha surgiram de forma natural, a partir de mutações que ocorreram ao 
longo do tempo. Mas, haverá forma de replicar este resultado artificial-
mente? Depois de uma pesquisa mais aprofundada verifiquei que existem 
certas hormonas vegetais (como por exemplo o ácido indolacético) que 
têm efeito na redução do tamanho da semente. Estas hormonas são natu-
ralmente produzidas pela planta em certas fases do seu desenvolvimento. 

O meu objetivo inicial era verificar o efeito da concentração das 
hormonas na semente, no fruto e na planta. Para o desenvolvimento 
do estudo foi estabelecida uma parceria com a Dra. Luísa Carvalho, 
do Instituto Superior de Agronomia. 

Foi necessário reformular o plano inicial, pois para verificar os efei-
tos na planta e no fruto teria de realizar o procedimento na altura de 
floração das videiras (que habitualmente ocorre em meados da pri-
mavera). Como tal, a experiência foi realizada in vitro, ou seja, a inte-
ração entre sementes e hormona foi feita diretamente nas sementes 
numa caixa de Petri. Os resultados obtidos levaram-me a questionar 
o design experimental, tendo constatado que seria necessário utili-
zar, também, o ácido giberélico, outra hormona vegetal (esta hormo-
na estimula o aumento do tamanho do fruto). 

O projeto conduziu-me assim a um novo desafio, saindo reforçada 
a ideia de que aprender pressupõe um processo pessoal e ativo na 
construção de conhecimento.

Como surgiram as uvas sem grainhas? 

O júri distinguiu este projeto com o 
Prémio especial na categoria alimentar

agradecimentos
Dra. Luísa Carvalho, professora au-
xiliar do ISA e à secção de fisiologia 
vegetal. Instituto Superior de Agro-
nomia

Deve-se ensinar Química como um dos pilares da cultura do mundo 
moderno, como ferramenta para o dia a dia, como forma de interpretar 
o mundo, como instrumento da cidadania, enquanto pista para com-
preender a relação do mundo com a tecnologia, ou como forma de pre-
parar escolhas profissionais. Neste contexto, a disciplina de Química do 
12.º Ano tem como principais objetivos, entre outros, desenvolver há-
bitos e capacidades inerentes ao trabalho científico, pelo que o projeto 
de investigação é uma estratégia de elevada relevância pedagógica. 

Os projetos de investigação levam os alunos a perceber melhor a 
importância da Química no seu dia a dia, e, por outro lado, promovem 
a interdisciplinaridade, permitem o desenvolvimento de competên-
cias relacionadas com a criatividade e a interligação de conceitos (N. 
Reid, 2008; R. Schwartz-Bloom et al., 2011). 

Tendo como ponto de partida a estreita relação entre a Química 
e outros ramos da Ciência, foram propostos aos alunos do 12.º Ano 
projetos nas mais diversas áreas de investigação. Apresenta-se de 
seguida o resumo do projeto de uma aluna que escolheu aprofundar 
a relação entre a química e a engenharia genética. 

Com este projeto pretende-se utilizar a água 
de forma sustentável e levar os alunos a refle-
tir sobre a forma como é usada, contrariando a 
ideia de que é um bem infinito porque está “ao 
girar de uma torneira” (Fundação Calouste Gul-
benkian, 2020. O uso da água em Portugal). 

Em complemento ao sistema anterior, e consi-
derando que é necessária energia para alimentar 
o sistema planeado, um grupo de alunos do 9.º 
Ano decidiu montar um circuito (suportado por 
um painel fotovoltaico) que alimenta sensores 
de humidade colocados no solo, os quais permi-
tem  acionar o sistema de rega. 

Considerando que este projeto apresenta uma 
resposta efetiva e inovadora à necessidade de 
resolução de problemas associados à utilização, 
consumo, preservação e escassez de água a nível 
social, ambiental e/ou alimentar, foi submetida 
uma candidatura ao concurso “Ideias Hidrodinâ-
micas”, organizado pela Ciência Viva – Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica 
em parceria com a Fundação Calouste Gulben-
kian e com a Águas do Tejo Atlântico. 

Horta do Valsassina com “Ideias hidrodinâmicas” 
João Dias Professor de Geografia 
Leonor santana 8.º B e Luís Henriques 9.º B

A atividade agrícola é vital para a sociedade, mas 
consome muitos recursos naturais produzindo 
consideráveis impactos ambientais. No nosso país, 
segundo o estudo “O Uso da Água em Portugal”, da 
Fundação Calouste Gulbenkian de 2020, 75% da 
água é consumida pela agricultura, um valor muito 
superior à média mundial (69%) e muito superior à 
média europeia (25%). 

Envolvendo os alunos em práticas pedagógicas 
promotoras de uma educação para a sustentabi-
lidade, a horta biológica do Colégio assume-se 
como um efetivo laboratório de sustentabilidade. 
O espaço da horta do Valsassina tem uma área 
com 100 m2 (irrigados quase exclusivamente na 
primavera e em alguns dias no verão), tendo sido 
estimado que seriam necessários cerca de 250 
litros por semana para a rega. Tendo este consu-

mo como ponto de partida, adotando uma apren-
dizagem baseada na resolução de problemas, os 
alunos foram desafiados a analisar este problema, 
visando a construção de estratégias criativas para 
a sua resolução, levando-os a apresentar uma so-
lução sustentável.  

O aproveitamento da água da chuva foi a pro-
posta apresentada pelos alunos. Esta proposta ba-
seou-se na observação do espaço, designadamente 
na constatação da escorrência de água pelos telha-
dos e superfícies impermeabilizadas do Colégio, e 
no facto desta água não estar a ser aproveitada. 

Pretende-se guardar esta água e utilizá-la na rega 
da horta. Deste modo, foi pensado e desenvolvido 
um sistema de captação de água da chuva e tam-
bém de reaproveitamento de água da lavagem das 
mãos e das ferramentas.

Água da chuva
captada do telhado

+
Água de lavar as 

mãos e ferramentas
2000 l

Lavatório

150 l
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EDUCAR PARA

o património e para  
a criatividade

Pelos caminhos de Olisipo 
Trabalho de Projeto da turma 10.º 3 

Joana Olivença e Maria José Rodrigues EGEAC

Respondendo ao desafio da Professora Benedita Sarmento, o Servi-
ço Educativo do Museu de Lisboa propôs aos alunos explorar a Lisboa 
romana e medieval, em várias sessões, no espaço público, nos núcleos 
do Museu e no Colégio. O desafio final, uma caminhada performativa 
realizada pelos alunos, foi aceite. 

Os conteúdos, que resultaram de pesquisa no terreno, de bibliogra-
fia impressa e bibliografia digital (lisboaromana.pt), constituíram a base 
de trabalho dos alunos.  O foco do trabalho foi o questionamento e a 
relação do eu com o outro e a cidade, através de visitas, percursos e 
conversas com especialistas de várias áreas. 

Até agora, promovendo a apropriação do espaço e do território, no-
meadamente onde os estratos de várias épocas são visíveis, os alunos 
exploraram o Teatro Romano e a antiga Olisipo num percurso-passeio, 
o Passeio em Felicitas Iulia Olisipo, com leitura de inscrições na travessa 
do Almada. Mais dinâmicas teatrais foram e continuarão a ser explo-
radas. Na última sessão, realizada no Colégio, os alunos caminharam, 
improvisaram, riram e aplaudiram! Refletindo sobre o corpo e como 
este pode comunicar com o outro, procurou-se transformar a pers-
petiva sobre si próprio e sobre os outros. Na partilha de experiências 
comuns, procuramos promover a criação de uma consciência coletiva 
e o saber estar no lugar do outro.

O projeto “Desconstruir a Cidade” 

O projeto de continuidade “Desconstruir a 
Cidade” é um programa da iniciativa do Servi-
ço Educativo do Museu Lisboa dirigido a esco-
las e instituições culturais. 

Tem como principal objetivo promover o 
envolvimento e uma maior aproximação entre 
o museu e a comunidade escolar, proporcio-
nando o contacto com o património através da 
realização de trabalhos em contexto educati-
vo. 

Este programa propõe o desenvolvimento 
de um projeto pedagógico interdisciplinar (ao 
cruzar as disciplinas e conteúdos de História, 
Português, Cidadania, e o trabalho do grupo 
de Teatro do Colégio Valsassina) para dinami-
zar a temática da cidade romana Felicitas Iulia 
Olisipo, através da realização de um exercício 
prático, uma visita ou percurso performativo. 

Por meio da dramatização de conteúdos, 
procuramos estabelecer métodos colaborati-
vos, promover o respeito pelo outro, desen-
volver a expressão corporal, a projeção de voz, 
a postura, e lidar com o público. 

Esta é uma proposta multidisciplinar trans-
versal que potencia o desenvolvimento pes-
soal e o respeito e valorização do património, 
concretizado no percurso performativo reali-
zado nas ruas da cidade. 

Através da experimentação, este projeto 
pretende promover o saber-fazer, estimulan-
do a criatividade. Desta forma, procura-se 
contribuir para consciencializar os alunos para 
a importância da conservação do património 
material e imaterial que nos foi deixado.

Realçando a importância de implementar experiências de apren-
dizagem ativas e cooperativas, no dia 8 de março (Dia da Mulher), 
a atriz Luísa Ortigoso e o encenador, dramaturgo e intérprete Beto 
Coville dinamizaram uma sessão com a turma 10.º 3, em que abor-
daram a sua experiência no Teatro Romano do Museu de Lisboa, e as 
adaptações dos textos clássicos.

No passado dia 8 de março, a nossa turma teve o privilégio de re-
ceber o encenador e ator Beto Coville e a atriz Luísa Ortigoso para 
uma sessão de esclarecimentos e conversa sobre a experiência de 
encenar obras dramáticas da antiguidade clássica. A meu ver, esta 
experiência contribuiu não só (e de forma muito significativa) para o 
desenvolvimento do nosso trabalho de projeto, mas também para a 
dimensão interpessoal dos apreciadores de teatro. Inês Pereira 

Este trabalho é diferente de todos os outros que já fiz, o que o tor-
na mais interessante. Gonçalo Rosendo 

A sessão foi muito cativante e divertida, visto que tivemos a pos-
sibilidade de entender um pouco sobre a arte de atuar e representar 
outras personagens, criando cenários imaginários e outras ações do 
dia a dia. Também achei interessante a representação com as más-
caras, pois aprendi muito sobre o que é necessário para representar. 
Guilherme esteves 

Foi uma experiência diferente e muito boa. Fizemos exercícios que 
me tiraram da minha zona de conforto. Joana sousa 

Conseguimos ver as diferentes dinâmicas de cada um, desde a 
maneira como um encenador põe em cena uma peça de teatro, até 
como uma atriz cativa o público. É um projeto desafiador e dinâmico. 
Laura Gomes 

A experiência que vivemos no dia 8 de março foi muito enriquece-
dora. Tivemos a possibilidade de nos libertarmos e sermos expressi-
vos, o que nos traz muitos conhecimentos, desde a projeção de voz 
à expressividade facial, e ganhámos ferramentas para a realização 
do teatro/projeto que estamos a preparar. A conversa com os atores 
mostrou que nem sempre os fatores exteriores são os mais favorá-
veis, mas que somos nós que os temos de aproveitar e transformar, e 
penso que isto terá sido o conselho que mais me marcou. 
maria madalena Ramos 

Pudemos treinar algo que para alguns era desconhecido — a repre-
sentação teatral — e expor as nossas dúvidas com profissionais da 
área. Por fim, houve um espaço onde todos nós pudemos apresentar 
e esclarecer as nossas dúvidas, para termos um melhor desempenho 
aquando da apresentação do nosso trabalho. Santiago Silva 

Nos Caminhos de Olisipo... Sessão com Luísa  
Ortigoso e Beto Coville
Benedita Sarmento Professora de História

Os exercícios dramáticos que 
realizámos deixaram-me mais 
confortável perante os meus 
colegas, o que é importante, já 
que no teatro temos de estar à 
vontade com qualquer públi-
co. A presença do encenador e 
ator Beto Coville e a atriz Luísa  
Ortigoso deu-me mais conhe-
cimento daquilo que acontece 
“detrás da cena”, ou seja, a es-
crita da peça, o guarda-roupa, a 
sonoplastia… 
Luísa aires 

Gostei da experiência e achei-a 
inovadora. 
Catarina Pessoa 

O momento que mais me fas-
cinou foi, sem dúvida, o ensaio 
de representação em pares/trios 
com as máscaras, visto que nun-
ca havia tido contacto com a re-
presentação. 
Maria do Mar Marques
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Do quadro de honra fazem parte os alunos que, no final de cada 
período, apresentem excelentes resultados escolares (média de 5 
no Ensino Básico e de 17 valores no Ensino Secundário), quer no 
domínio curricular quer no domínio dos complementos curriculares. 
Devem apresentar também um bom comportamento.

quadro de Honra 
1.º Período, 2021/2022

EDUCAR PARA

a qualidade 
e excelência

Número aluno turma
5.º ANO

5594 Rita Resende 5.º A
7148 Nicole Pereira 5.º A
5519 Constança Valério 5.º B
5525 Tiago Martins 5.º B
5647 Constança Valente 5.º B
6030 Francisca Soares 5.º B
7020 Lueji Tomás 5.º B
7035 Vasco Coutinho 5.º B
5534 Inês Lameira 5.º C
5664 Constança Fidalgo 5.º C
5757 Martim Canas 5.º C
6076 Laura Loureiro 5.º C
6195 Sara Silva 5.º C
6863 Leonor Silva 5.º C
7032 Júlia Ribeiro 5.º C
7107 Inês Franco 5.º C
5581 Filipe Paixão 5.º D
5809 António Mendes 5.º D
5887 Maria Xavier 5.º D
6310 Francisca Almeida 5.º D
7041 Carlota Vasconcelos 5.º D

6.º ANO
5375 Francisco Silva 6.º A
5399 Vasco Pereira 6.º A
5961 Helena Valente 6.º A
6103 Maria Varella-Cid 6.º A
6370 Isabel Sampol 6.º A
6890 Joana Sabé 6.º A
5768 Laura Jardim 6.º B
5796 Vera Martinez 6.º B
5833 Tomás Alves 6.º B
5951 Yuer Zhou 6.º B
6051 Mariana Mata 6.º B
6842 Matilde Baptista 6.º B
6956 Maria Wallenstein 6.º B
5379 Inês Pimenta da Silva 6.º C
5404 Diogo Abreu 6.º C
5446 Afonso Bouça 6.º C
5549 Francisca Rosa 6.º C
5635 Francisca Moura 6.º C
6847 Ana Borba 6.º C
6882 Maria Inês Venâncio 6.º C
6885 Mariana Piedade 6.º C

Número aluno turma
7043 João Felizardo 6.º C
5396 Alice Gomes 6.º D
6716 Maria Luísa Canaveira 6.º D
6848 Bento Borba 6.º D
6959 Mariana Costa 6.º D

7.º ANO
5295 João Rodrigues 7.º A
5320 Joana Parreira 7.º A
5618 Maria Valente 7.º A
5257 Matilde Domingos 7.º B
5260 Daniel Marques 7.º B
5280 Catarina Mesquita 7.º B
5533 Verónica Li 7.º B
5274 Miguel Zlotnikov 7.º C
5276 Alex Xu 7.º C
5310 Matilde Pinto 7.º C
5378 Sara Abrantes 7.º C
5561 André Enes 7.º C
5712 Rodrigo Pissarra 7.º C
6632 Tomás Folque 7.º C
5297 Afonso Ferreira 7.º D
5671 Maria Ana Carvalho 7.º D
6805 Ana Maria Maia 7.º D
6892 Leonor Conceição 7.º D
7169 Leonor Peres 7.º D

8.º ANO
5115 João Claudino 8.º A
5463 Manuel Mendes 8.º A
6441 Diogo Silva 8.º A
5084 Vasco Martins 8.º B
5129 Leonor Santana 8.º B
5339 Madalena Cunha 8.º B
5529 Marta Santos 8.º B
5068 Tomás Mateus 8.º C
5831 Vasco Isidoro 8.º C
6509 Sofia Costa 8.º C
6375 Rita Braz 8.º D
6496 António Noronha 8.º D

9.º ANO
4896 Vera Paixão 9.º A
4926 Joana Resende 9.º A
4939 Rita Alves 9.º A
4974 Sofia Varandas 9.º A
4984 Matilde Macedo 9.º A

Número aluno turma
6212 Júlia Mateus 9.º A
6281 Carolina Cavaco 9.º A
6296 Marta Costa 9.º A
6261 Maria João Rodrigues 9.º B
6761 Manuel Gata 9.º B
4905 Diogo Sousa 9.º C
4992 Leonor Cintra 9.º C
6285 Ana Sofia Andrade 9.º C
6675 Mafalda Mesquita 9.º C
4957 Afonso Carajote 9.º D
5630 Sofia Alvarez 9.º D
6781 Maria Correia Ribeiro 9.º D
6931 Miguel Pinéu 9.º D

10.º ANO
4746 Rodrigo Carvalho 10.º 1A
4750 Leonor Guerra 10.º 1A
4814 Carolina Gomes 10.º 1A
5151 Xavier Videira 10.º 1A
5461 Sara Pinheiro 10.º 1A
5946 Inês Braz 10.º 1A
5992 Beatriz Garcia 10.º 1A
6792 Sofia Falcão 10.º 1A
6971 Constança Ribeiro 10.º 1A
4765 Martim Garcia 10.º 1B
4828 Ana Francisca Martins 10.º 1B
5346 Maria do Mar Ferreira 10.º 1B
6011 Ana Carolina Reis 10.º 1B
6371 Arthur Sampol 10.º 1C
6980 Leonor Xavier 10.º 1C
4770 Pedro Ferreira 10.º 2
6952 Pedro Lins 10.º 2
7134 Mariana Gonçalves 10.º 2
7151 Beatriz Chen 10.º 2
4722 Santiago Silva 10.º 3
4807 Madalena Nunes 10.º 3
4816 Luísa Aires 10.º 3
4785 Mafalda Conceição 10.º 4
4796 Francisca Baptista 10.º 4
5947 Rafaela Maia 10.º 4

11.º ANO
4523 Beatriz Jansen 11.º 1A
4541 Duarte Carvalho Mateus 11.º 1A
4562 Ricardo Abrantes 11.º 1A
5054 Pedro Machado 11.º 1A
5720 Jéssica Nunes 11.º 1A
5830 Vera Isidoro 11.º 1A
6321 Pedro Martins 11.º 1A
6909 Francisco Duarte 11.º 1A
4775 Matilde Carvalho 11.º 1B
4779 Luís Almeida 11.º 1B
4786 António Tripa 11.º 1B
6919 João Araújo 11.º 1B
4824 Tiago Silva 11.º 1C
4943 Vicente Silva 11.º 1C
5735 Vasco Martins 11.º 1C
6344 Margarida Nunes 11.º 1C
6353 Carolina Pignatelli 11.º 1C
6396 Martim Ramos 11.º 1C
6913 Tiago Paradinha 11.º 1C
4607 Guilherme Moreira 11.º 2

Número aluno turma
6774 Maria do Carmo Lebre 11.º 2
6910 Sara Ferreira 11.º 2
4585 Inês Paixão 11.º 3
6750 Maria Inês Silva 11.º 3

12.º ANO
4330 Maria Saldanha Almeida 12.º 1A
4808 Inês Félix 12.º 1A
4950 Tomás Canas 12.º 1A
4961 André Matos 12.º 1A
5194 Inês Ribeiro 12.º 1A
5359 Jorge Fernandes 12.º 1A
5516 Ana do Carmo Gonçalves 12.º 1A
5530 Pedro Ferreira 12.º 1A
5537 Mafalda Guerra 12.º 1A
5589 Afonso Madeira 12.º 1A
5614 Miguel Henriques 12.º 1A
5701 Rita Simões 12.º 1A
5888 Katarina Sousa 12.º 1A
6756 Joana Bicha 12.º 1A
6759 Inês Nunes 12.º 1A
6810 Madalena Viana 12.º 1A
7214 Maria Moura 12.º 1A
4369 António Gameiro 12.º 1B
4370 Joana Monteiro 12.º 1B
4409 Manuel Nabais 12.º 1B
4425 Margarida Leite 12.º 1B
5517 Maria Madalena Pastilha 12.º 1B
5572 Vera Faria 12.º 1B
6757 Rita Fragoso 12.º 1B
6760 Lara Drago 12.º 1B
4358 Miguel Soares 12.º 1C
4401 Rafael Cruz 12.º 1C
4431 Gonçalo Abreu 12.º 1C
4829 Henrique Martins 12.º 1C
5202 Francisco Marques 12.º 1C
5578 Lucas Cardoso 12.º 1C
6127 Tomás Teixeira 12.º 1C
6156 Maria Teresa Correia 12.º 1C
6175 Constança Lourenço 12.º 1C
7172 Maria Margato 12.º 1C
4350 Duarte Neves 12.º 2
4371 Maria Leonor Vinagre 12.º 2
4427 Maria Teresa Coalho 12.º 2
4698 Nazir Hemrage 12.º 2
5198 Maria Felner 12.º 2
5323 João Costa 12.º 2
5541 Miguel Pinho 12.º 2
5554 Carlota Ferreira 12.º 2
6742 Maria Gaspar 12.º 2
6998 Marta João Marques 12.º 2
4400 Catarina Alves 12.º 3
4789 Francisco Valente 12.º 3
4948 Marta Dias 12.º 3
5540 Tiago Ribeiro 12.º 3
5870 Leonor Ribeiro 12.º 3
6160 Carolina Antunes 12.º 3
6740 Maria Leonor Almeida 12.º 3
6862 Inês Chaves 12.º 3
5563 Helena Mendes 12.º 4
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EDUCAR PARA

a qualidade 
e excelência

O “Prémio Melhor aluno do 9. º Ano” distingue os alunos que termi-
naram o último ano do 3.º Ciclo com a média global mais elevada. 
Relativamente ao ano letivo 2020/2021, este prémio de mérito foi 
entregue às alunas Ana Francisca Martins, Beatriz Garcia, Mafalda 
Conceição, Maria Madalena Nunes e Sofia Falcão, que concluíram o 
9.º Ano com nível 5 em todas as disciplinas.

O prémio Melhor aluno do Ensino Secundário distingue os alunos 
e as alunas que terminaram este ciclo de ensino com a média global 
mais elevada. No ano letivo 2020/2021, este prémio de mérito foi 
entregue à aluna Maria Carolina Alemão e ao aluno Francisco Neves. 

A ousadia do desafio…
Beatriz Garcia 10.º 1A

“O importante não é vencer todos os dias,  
mas lutar sempre.”

Waldemar Valle Martins (1926-2004)

Este prémio não é apenas mais um prémio… É 
o resultado de uma caminhada, em que a organi-
zação, a dedicação e o esforço estiveram sempre 
presentes. É a concretização de um desejo, de um 
objetivo que fixei a mim mesma, uma meta possível 
e alcançável.

Ingressei no Colégio Valsassina em 2016, onde 
fui muito bem recebida, mas desde cedo percebi 
que o empenho é inequivocamente uma das in-
cógnitas da equação da progressão, sem ignorar 
a importância de ser solidária, de crescer com um 
sentido ético, em termos de valores individuais e 
coletivos, lembrando a relevância do contributo 
individual para a edificação de um sólido espírito 
de grupo.

Considero que no Valsassina o sucesso indivi-
dual, tem como pilares:

• A família, forte alicerce do equilíbrio pessoal e 
emocional, determinante para a segurança do saber 
ser e estar. Neste caso particular, destaco os meus 
pais, sempre presentes e atentos e os meus avós, 
sempre disponíveis e incondicionalmente ternos;

• O pessoal docente e não docente, pelo pro-
fissionalismo e pela tutoria, muitas vezes imperce-
tível, mas presente. Não posso deixar de destacar 
as duas professoras que mais me marcaram, pela 
dedicação à causa maior de ensinar e formar, sen-

do de assinalar a exigência que as caracteriza, mas 
também a entrega e a energia, deixando tudo o que 
sabem e são à disposição dos seus alunos. O meu 
reconhecimento maior vai assim para as Professo-
ras Paula Gonçalves (Português) e Patrícia Castela 
(Físico-Química);

• Os colegas e amigos da turma. Foi uma longa 
caminhada de três anos (7.º, 8.º e 9.º), em que a 
turma (9.º C, 2020/2021), e o seu efeito catalisa-
dor, estiveram sempre presentes. O vosso apoio, 
carinho e incentivo foram determinantes na con-
cretização da obtenção deste prémio. Este prémio 
é também vosso, e quero aqui expressar-vos for-
malmente o meu sentido agradecimento.

Uma felicitação especial para as minhas cole-
gas e amigas, que também foram distinguidas, 
Ana Francisca Martins, Mafalda Conceição, Maria  
Madalena Nunes e Sofia Falcão.

Termino com uma palavra de incentivo para os 
colegas mais novos. Acreditem nas vossas capaci-
dades, não abdiquem nunca de lutar pelos vossos 
desejos e sonhos e coloquem-se perante objetivos 
ambiciosos, privilegiando sempre com honestidade 
o respeito dos vossos pares e a vossa FELICIDADE!

Em suma, sou grata ao Colégio Valsassina pela 
atribuição deste Prémio, que me preenche de sa-
tisfação, orgulho e felicidade.

O Valsassina foi a minha segunda casa durante oito anos. Lembro-
me, como se fosse hoje, do primeiro dia de aulas. A curiosidade e 
o nervosismo próprios de quem começava um novo ciclo, em que 
tudo era uma novidade. E assim, de repente, passaram oito anos de 
inúmeras vivências, que sem dúvida nunca esquecerei. 

Receber o prémio Melhor aluno do Secundário foi uma honra. 
Este prémio constitui um reconhecimento da minha determinação, 
refletindo, igualmente, o apoio de todos os professores e funcioná-
rios do Colégio que por mim passaram. 

Por fim, uma palavra aos meus colegas “mais novos”. Acima de 
tudo, tenham sempre confiança. Por vezes, passamos por épocas 
mais difíceis e trabalhosas e os nossos objetivos podem parecer 
muito distantes. Porém, se fizermos um esforço e trabalharmos para 
tal, tudo se torna possível. 

O sonho é algo que vive dentro da alma humana e nunca deve ser 
esquecido. Por isso, termino esta breve reflexão com uma expres-
são à qual me agarrei neste meu percurso no Valsassina: “O sonho 
comanda a vida”. 
Maria Carolina Alemão 12.º 1A (2020/2021)

Discurso de Mafalda Moura 
Santos 12.º 1A (2020/2021), 
aluna distinguida com o Prémio 
Português, em conjunto com as 
alunas: Maria Carolina Alemão, 
Maria Joana Brito e Maria  
Leonor Mauritty

No passado dia 18 de fevereiro, a Maria Carolina Alemão e eu 
tivemos a honra de receber o prémio Melhor aluno do Ensino Se-
cundário. Foi, sem dúvida, a melhor forma de terminar o meu per-
curso no Colégio, por salientar a dimensão académica que é, a meu 
ver, um dos pontos fortes do Colégio. Tive a sorte de ter professo-
res incríveis, como a professora Daniela Morais, o professor Pedro 
Pereira e a professora Paula Gonçalves, que vão indubitavelmente 
marcar o rumo da minha vida. Porque o poder de um professor é 
exatamente o de cativar os alunos e partilhar com eles o fascínio 
pela sua disciplina, um fascínio que pode mudar a vida de quem o 
descobre. Se hoje leio Filosofia e Literatura, e se adoro Matemáti-
ca, é sem dúvida, pelo menos em parte, graças a estes professores 
que me marcaram, e devo ao Colégio o facto de os ter encontrado.

Aos alunos mais novos, daria três conselhos. Em primeiro lugar, 
lembrem-se de que a disciplina vem sempre antes da motivação. 
Se dependermos da motivação, é fácil esquecer o trabalho e per-
dermo-nos em distrações que nos dão mais prazer imediato. Man-
tendo a consistência, tudo se torna mais fácil. Em segundo lugar, 
não deixem que as notas vos afetem muito. Se a curiosidade, a 
dedicação e o trabalho estão lá, o resto virá a seu tempo. Foquem-
se no que podem controlar. Finalmente, não tenham vergonha de 
trabalhar e de gostar de aprender! Se têm a sorte de poder ir à es-
cola e de aprender tanto sobre tantos temas diferentes, é apenas 
lógico que queiram aproveitar essa sorte ao máximo. Cresçam e 
aprendam com brio, humildade e muita dedicação! 
Francisco Neves 12.º 2 (2020/2021)

https://bit.ly/CV_a20
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Aprender a voar no nosso estilo  
de vida
Miguel Pombeiro Professor de Educação Física

“Aprender a voar” faz-me lembrar “superar”, “chegar 
mais longe”, “chegar mais alto”... Muitas vezes, a opção 
pela adoção de um estilo de vida mais ou menos saudável 
também passa por estas ideias. Nas próximas edições da 
Gazeta procuraremos transmitir alguns princípios que nos 
podem ajudar a embarcar num voo sustentado com vista 
a um estilo de vida saudável.

Um destes dias assisti a uma série chamada “As regras 
do Jogo”, com Patrick Mourato Glou, Jill Ellis, Doc Rivers, 
José Mourinho e Glenn Rivers. Trata-se de um documen-
tário onde cinco treinadores de sucesso contam uma parte 

do seu percurso e em que o realizador destaca alguns mo-
mentos e os coloca sob a forma de regras de jogo, regras 
do de um modelo de atuação de bons treinadores num de-
terminado contexto. 

Não existe uma receita única para vencer. No mundo 
empresarial, como no desportivo, a melhor forma de al-
cançar o sucesso é estudar o percurso dos que já triunfa-
ram para, a partir daí, criar um trajeto próprio. Do mesmo 
modo, não existe uma receita única para construir um es-
tilo de vida “vencedor”. Comecemos por conhecer alguns 
dados sobre atividade física e tempo de ecrã e estabelecer 
as primeiras regras do jogo!

EDUCAR PARA

a saúde  
e qualidade de vida
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Netflix, spotify, youtube, TV, vídeos, séries, telemóvel, jo-
gos para computador/telemóvel… As crianças e jovens têm 
de viver no seu tempo e tirar partido do universo fantásti-

co da tecnologia e da magia do entretenimento. É uma luta 
perdida querer menosprezar o valor e poder da tecnologia. 
Contudo, é importante estabelecer limites. 

O que nos dizem os autores/investigadores sobre a ati-
vidade física?
•  A Organização Mundial de Saúde (1986), na Carta de Ot-

tawa, define que o conceito de saúde é considerado um 
direito humano, entendendo-se a promoção da saúde 
como um processo de dar capacidade a cada indivíduo 
para aumentar o controlo sobre a sua saúde e melhorá-
-la. Ou seja, promover a saúde não consiste apenas em 
prevenir a doença mas também em procurar ativamente 
a saúde, mais concretamente adotando estilos de vida 
saudáveis. 

•  Hendelman et al. (2000) referem ainda que existem evi-
dências da redução global da morbilidade e mortalidade 
nos países desenvolvidos devido à prática de atividade 
física.

•  De acordo com diversos estudos, o Ministério da Saúde 
britânico (2004) afirma que um estilo de vida com ativi-

dade física implica benefícios para a saúde e bem-estar.
•  Donaldson & Ronan (2006), Warburton & Nicol (2006) 

referem que a prática regular de atividade física está as-
sociada a um conjunto de benefícios para a saúde.

•  Atkinson & Davenne (2007) afirmam que a atividade físi-
ca é um dos fatores fundamentais do estilo de vida para 
assegurar a qualidade de sono.

•  Sollerhed et al. (2013) num estudo realizado na Suécia 
com crianças de 8 a 12 anos, afirmam que as crianças 
fisicamente ativas referem ter menos sintomas de dor 
(cabeça, abdómen e costas), lidam melhor com a dor e 
que a atividade física ajuda a reduzir a perceção de dor.

Em suma, os diversos autores fundamentam a associa-
ção entre a prática de atividade física e a promoção da 
saúde. Isto é, quem pratica atividade física em quantidade 
e qualidade adequadas tem benefícios para a sua saúde.

2   Regra: A atividade física faz bem à saúde!

1   Regra:  É fundamental que o tempo de ecrã, ou seja, o tempo em que as crianças estão expostas à tecnologia,  
seja equilibrado.

semana do mar 2022

semana do desporto 2022 

24 de março 2022... Dia(s) +Liberdade 

Durante a Semana do Mar, que 
se realizou entre 21 e 25 de feve-
reiro de 2022, alunos dos 3 Anos 
ao 12.º Ano prestaram uma ho-
menagem ao Oceano, realçando 
o seu papel como património 
mundial da humanidade a pre-
servar. Continuamos a trabalhar 
para a promoção da Literacia e 
da Sustentabilidade do Oceano. 

A Semana do desporto a realizou-se entre 23 de março e 6 de abril, 
como forma de promover o gosto pelo desporto e pela atividade físi-
ca, e práticas protetoras da saúde e do bem-estar. Na edição de 2022 
desta iniciativa, merecem destaque os campeonatos inter-turmas. 

A Liberdade deve ser celebrada todos os dias. Mas o dia 24 de mar-
ço foi especial. Neste dia assinalámos o momento em que o tempo 
da democracia ultrapassou os 17 499 dias da ditadura. Iniciando a 
contagem do período democrático a 25 de Abril de 1974, já vivemos 
17 500 dias em liberdade. 

Durante a manhã deste dia todas as turmas viajaram no tempo e 
refletiram sobre Liberdade e Democracia. Rodrigo Sousa e Casto fa-
lou-nos sobre a revolução de abril de 1974 e José Lamego contou-
nos como foi viver sem liberdade. Durante o dia celebrámos a Liber-
dade com muita poesia e factos históricos. 

No dia 28 de março foi a vez de Paulo Portas que apresentou uma 
sessão sobre Liberdade, Democracia e Geopolítica. O preconceito foi 
o tema da conferência apresentada por Ossanda Liber no dia 31 de 
março. 

Durante o mês de abril outras atividades se associarão à celebra-
ção da liberdade.

COLéGIO EM AçÃO

Programa da Semana 
do Mar 2022

Programa da Semana do Desporto

Visita ao Navio Oceanográfico Mário Ruivo

https://cvalsassina.pt/images/docs/ano-2021-2022/20220219-SEMANA_DO_MAR_PROGRAMA_2022.pdf
https://cvalsassina.pt/noticias/1191-semana-do-desporto-2022
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Maria Manuela Borba (Manú)  
1947 - 2022 

A professora Maria Manuela Menezes Borba de Olivei-
ra foi docente no Colégio Valsassina, entre de outubro de 
1980 e 6 de junho de 2011. 

Foi uma enorme professora e uma amiga para a vida. 
Quando cheguei ao Colégio, nos já longínquos dias de 

outubro de 1985, fui “prevenido” que existia no corpo do-
cente do Valsassina, especificamente a lecionar a disciplina 
que convocava a minha colaboração, ou seja a Filosofia, 
uma senhora de porte algo aristocrático, entre o distinto e 
o distante que ensinava Filosofia. 

  Foi um pouco receoso, na minha condição de princi-
piante, que me aproximei dela e me dispus a trabalhar sob 
a sua orientação como colega delegada, mais experiente e 
quiçá mais douta. 

   Fiquei de imediato, agradavelmente surpreendido, pela 
simplicidade e afeto com que me recebeu, diria mesmo 
com entusiamo. Não me conhecendo de qualquer lado, 
acolheu-me desde logo como um par e foi em espírito efe-
tivamente cooperativo que iniciámos a nossa planificação 
para o trabalho letivo desse ano. 

 Eu trazia toda a bagagem da Faculdade e dos mestres, 
ainda fresca, alguns comuns a ela como o inesquecível Pe. 
Manuel Antunes. 

 Nesse ano e nos seguintes, não conhecemos horários, 
pois todas as ocasiões eram momentos de partilha e de 
discussão, por vezes viva, mas sempre fraterna. 

  Mesmo ao almoço discutimos Filosofia, por vezes, sem 
nos importarmos com quem nos ouvia ou onde estávamos 

e tivemos, por isso, algumas reações divertidas de pessoas 
que inadvertidamente nos iam ouvindo e eram espetado-
res involuntários do nosso entusiamo filosófico. 

 Aprendi muito com a Manú, não tanto os conteúdos, 
mas as abordagens, pois era uma formidável pedagoga, foi 
ela que me revelou a poesia da e na Filosofia e sobretudo 
a poética do ensinar Filosofia. 

  Quando no início da década de 90 a Manú descobre 
a pedagogia de Lipman e se dedica ao seu estudo e à sua 
prática com o empenho sem reservas que colocava em 
tudo o que assumia como sua tarefa, acabei por  beneficiar 
dessa proximidade quer na formação que tive a oportu-
nidade de fazer com ela,  quer posteriormente, num en-
contro internacional que culminou numa viagem de boa 
memória à universidade de Alcalá de Henares. 

  Posteriormente, todos temos conhecimento da for-
ma profunda e duradoura como a pedagogia de Lipman 
influenciou e influencia, muita da nossa prática letiva e 
consequentemente do modo como a Manú continua entre 
nós, todos os dias em que exercemos o nosso ofício. Tam-
bém por isso lhe estamos gratos. 

Foi com inquietação que assistimos aos diversos epi-
sódios de perda da saúde. Todavia a Manú saía sempre 
triunfante. Sabemos que, mesmo após a aposentação e em 
circunstâncias de saúde, uma vez mais difíceis, terminou 
com brilho o seu doutoramento. Infelizmente não tivemos 
muito tempo de beneficiar desse contributo. 

 Até sempre querida Manú. 

A querida Manú foi minha professora de filosofia e psi-
cologia. Mais tarde professora de filosofia da minha filha, 
altura em que felizmente tive a sorte de a reencontrar e de 
estarmos com tempo, um tempo que parecia sempre pou-
co… não fossem as suas sábias palavras excelentes razões 
para me fazer sair da minha zona de conforto, descobrir 
caminhos alternativos para certezas incertas ou simples-
mente para me ajudar a pensar “out of the box”.  A Manú 
era uma professora diferente, original, ousada e criativa. 
Não pescava por nós, mas ensinava-nos a pescar, a pensar, 
questionar… e por isso a crescer! A Manú era uma mulher 
doce mas irreverente, com um humor inteligente e des-
concertante… A Manú era alguém de quem gostava muito 
e de quem terei mesmo muitas saudades! Foi, sem qual-
quer dúvida, a pessoa que mais me marcou no Colégio e 
a quem devo tranquilidade para muitas das questões que 
surgiram na adolescência. À Manú agradeço ainda hoje a 
forma como me ensinou a olhar o mundo. Muito obrigada 
querida Manú. Rita almeida 

É com muito carinho que guardo a Professora Manue-
la no coração. Conhecê-la foi para mim uma experiência 
transformadora, que perdurou até hoje. Tenho tanto a 
agradecer-lhe! Estou certo que o seu legado perdurará 
dentro de todos os que tiveram oportunidade de conviver 
com a Professora Manuela. Pedro Cardoso

Querida Manú, a professora que nos convidou a filo-
sofar enquanto aprendíamos filosofia. Pioneira, convicta 
e audaz! Nas suas aulas nós discutimos, argumentámos, 
refletimos, partilhámos leituras em espanhol daqueles 
textos que ainda não estavam traduzidos em português. 
Crescemos e ousámos descobrir mundos novos, ir mais 
além orientados e provocados por quem nos quis tanto 
bem! Um agradecimento do fundo do meu coração pelo 
carinho e amizade com que sempre nos acolheu, por acre-
ditar em nós e ousar ser diferente! Catarina Becker

1947 - 2022 
A professora Maria Manuela Menezes Borba de Oliveira, nascida em Angra do 

Heroísmo, em 29 de junho de 1947, faleceu no dia 21 de fevereiro em Lisboa, 
vítima de doença prolongada. 

Foi professora do Colégio, entre outubro de 1980 e junho de 2011. 
Foi docente de Filosofia e Psicologia de inúmeras gerações de alunos, muitos 

dos quais marcou indelevelmente, com o seu estilo criativo e muito original. 
Foi pioneira em Portugal e no Colégio da pedagogia de Matthew Lipman, co-

nhecida vulgarmente como Filosofia para crianças, que influenciou a formação 
de inúmeros alunos a bastantes professores, deixando uma marca pedagógica 
que continuou após a sua aposentação e continuará, agora que nos deixou fisi-
camente. 

Se, como alguém disse, todas as pessoas dignas desse nome, deixam a sua 
marca, mesmo após o seu desaparecimento, a Manú tornou-se inesquecível pela 
riqueza que deu a esta escola e consequentemente a todos nós. 

Obrigado, Manú, até sempre. 

Testemunhos de antigos alunos

Um constante Desafio… 
maria alda soares silva 

em memória da manú
José Manuel Marques Professor de Filosofia e Coordenador na Direção Pedagógica 

 A Manú foi sempre alguém que tomou a Vida, a 
Profissão e até as relações de amizade e de com-
panheirismo, como um estímulo, um incitamento, à 
procura do que era novo, diferente. 

A fuga à acomodação e a procura de ir mais além, 
faziam parte do seu dia a dia, por isso foi pioneira 
em Portugal da Filosofia para Crianças, indo até aos 
EUA para conhecer M. Lipmann, e trazendo esses 
conhecimentos para o Colégio, um dos primeiros 
estabelecimentos a iniciar o método, no Jardim de 
Infância e no 1.º Ciclo. 

Há 22 anos desafiou-me a escrever histórias in-
fantis, em colaboração com as crianças de 5 anos 
e do 3.º Ano que frequentavam as suas aulas de 
Filosofia para Crianças. Assim “nasceu” o Gilinho, 
o Porquinho do Areeiro, e os dois volumes de  Uma 
História a 4 Mãos. 

20 anos mais tarde, em 2020, com outras pro-
fessoras de Filosofia para Crianças, escrevi Violeta, 
Borboleta e, num lançamento por “zoom”, em plena 
pandemia, ali esteve a Manú, feliz porque o seu de-
safio continuava a dar frutos. 

E, até ao fim, desafiou-se a fazer o Doutoramen-
to, a sua última conquista, desafiou a doença, lu-
tando com uma força extraordinária. Voltou ao Co-
légio para fazer algumas observações e entrevistas 
que integrou na sua Tese,  Impacto del Programa 
de Matthew Lipmann en el Contexto de la Biblioteca 
Escolar: Estudio Comparado. 2021. Universidad de 
Extremadura. 

E acredito que alunos e colegas que com ela pri-
varam, continuarão a sentir esse estímulo para a 
descoberta  do Mundo e de si próprios.

EM MEMóRIA

“A Manú era uma professora 
diferente, original, ousada  

e criativa.”

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ab

ril
 2

02
2 

· n
.º 

79
 

73



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ab

ril
 2

02
2 

· n
.º 

79
 

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ab

ril
 2

02
2 

· n
.º 

79
 

74 75

O MEU QUADRO, Dia Internacional da Educação, 24 janeiro
Na sala de aula, o quadro, seja de ardósia ou de cerâmica, é ainda 

hoje um dos mais úteis, práticos e simples recursos de lecionação e 
de aprendizagem. É um suporte de escrita, facilmente editável, que 
tanto ilustra como é ilustrado, evocando uma página de um livro ou 
de um manual quando está preenchido. Longe de estar obsoleto, o 
quadro continua a ter um papel ativo na construção das aprendiza-
gens. É um espaço privilegiado de partilha de informação, de discus-
são e de interação entre o professor e os alunos. Para celebrar o Dia 
Internacional da Educação, desafiámos os professores do Colégio a 
partilhar “um quadro”. O resultado final é inspirador e revelador da 
diversidade de abordagens e de estratégias de ensino-aprendizagem, 
explore-o no QR Code. 

10ª Reunião Pediátrica: comunicação do Colégio Valsassina 
O Centro da Criança e do Adolescente do Hospital CUF Desco-

bertas organizou, entre 3 e 5 de fevereiro, a 10.ª Reunião Pediátrica. 
Sob o tema “Por mares nunca antes navegados”, este evento abordou 
diversos temas de interesse para os profissionais de saúde. O painel 
“O Mar do Confinamento” contou com a presença do Colégio Val-
sassina, representado pelo Diretor Pedagógico, Dr. João Gomes, que 
apresentou a comunicação “Tele-escola: uma experiência falhada ou 
uma visão de futuro”. O modelo de ensino a distância do Valsassina; a 
experiência e as aprendizagens durante a pandemia; e os efeitos dos 
confinamentos nas crianças e adolescentes foram alguns dos pontos 
abordados na comunicação. 

Conferência “As tecnologias da fala – um cruzamento entre Huma-
nidades e Ciências” 

As turmas 12.º 1A, 12.º 1B e 12.º 3 participaram, no dia 4 de feve-
reiro, numa conferência dinamizada pela professora Doutora Isabel 
Trancoso subordinada ao tema "As tecnologias da fala – um cruza-
mento entre Humanidades e Ciências". Isabel Trancoso é Professora 
Catedrática no Instituto Superior Técnico e investigadora no Instituto 
de Engenharia de Sistemas e Computadores de Lisboa, onde fundou 
o grupo de processamento de fala/Human Language Technologies. 
Isabel Trancoso apontou os vários caminhos que os alunos de Ciên-
cias e Humanidades podem percorrer dentro desta área, sublinhando 
a diversidade de oportunidades e valorizando a interdisciplinaridade 
e a riqueza dos estudos e equipas mistas. 

encontro com o escritor Pedro Jardim 
Voar pelas palavras, pelas histórias e pela imaginação. Este foi o 

ponto de partida que levou os alunos de 3 e 4 anos a participar, no 
dia 16 de fevereiro, num encontro com o escritor Pedro Jardim, autor 
de vários livros para a infância. Através da leitura e exploração de 
histórias promove-se o desenvolvimento da linguagem e o enriqueci-
mento do vocabulário. Pretende-se criar hábitos de leitura, determi-
nantes para estimular a imaginação e fomentar a reflexão. 

Encontro com o artista Rui Sanches, no Palácio de Belém 
De olhos postos na Arte como um dos pilares da cultura e da nossa 

sociedade, promovemos uma Educação pela Arte e envolvemos re-
gularmente os nossos alunos em encontros com artistas. No dia 22 
de fevereiro, os alunos do Curso de Artes do Ensino Secundário (10.º 
a 12.º Ano) participaram no encontro com o artista Rui Sanches, no 
âmbito do Programa “Artistas do Palácio de Belém”. 

“Cabeças na Lua” com José Fanha e Daniel Completo 
Para muita gente era impensável que o Homem pudesse chegar à 

Lua...”. Mas conseguiu! Focados no poder das ideias, continuamos a 
desafiar os alunos para tirar os pés do chão, deixar o espírito voar e 
pôr a imaginação a trabalhar. A partir da história da ida do Homem foi 
à Lua, a obra “Cabeças na Lua”, de José Fanha, com poemas musica-
dos por Daniel Completo, serviu de base para uma sessão com alunos 
do 1.º Ciclo, que se realizou no passado dia 22 de fevereiro. 

ACONTECEU

Explore a diversidade de 
“Quadros” apresentados pelos 

professores do Colégio

O PDF 
de apoio à comunicação

Conferência com o Historiador José Pacheco 
Pereira 

“História política do século XX e o 25 de abril 
de 1974” foi o tema de uma conferência dina-
mizada pelo Historiador José Pacheco Pereira, 
no dia 27 de janeiro, que envolveu os alunos 
dos Cursos de Línguas e Humanidades e de 
Ciências Socioeconómicas. Destacou-se o tes-
temunho pessoal na luta contra a ditadura an-
tes do 25 de abril e o enquadramento social e 
político em torno da revolução de 1974, a par 
com outros acontecimentos da nossa história 
contemporânea. 

Luís Pavão orientou oficina de 
cianotipia para os alunos do 
Curso de Artes do 12.º Ano 

Autor de vários livros na 
área da fotografia, Luís Pavão 
é igualmente conservador das 
coleções de fotografia do Ar-
quivo Municipal de Lisboa. O 
artista e antigo aluno do Colé-
gio preparou uma oficina sobre 
cianotipia, um processo de im-
pressão fotográfica que remon-
ta o séc. XIX. Com esta oficina 
promove-se nos alunos o inte-
resse pela área da fotografia e 
dos processos alternativos de 
impressão.

https://www.instagram.com/reel/CZHuLrvptFh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://cvalsassina.pt/images/docs/ano-2021-2022/20220209-Diapositivos_10aCUF_CV.pdf
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Valsassina é escola vencedora nos Desafios do Dia da Internet Mais 
Segura 

No âmbito do Dia da Internet Mais Segura (8 de fevereiro) e ao 
longo de todo o ano letivo, a disciplina de TIC prepara atividades para 
incutir nos alunos boas práticas de Segurança Informática e Literacia 
Mediática. Exemplo disso foram os Desafios SeguraNet, organizados 
pelo Centro de Sensibilização SeguraNet da DGE, em que equipas 
compostas por alunos do 2.º e 3.º Ciclo realizam a "quizzes" sobre 
esta temática. As equipas do Valsassina tiveram um excelente de-
sempenho, tendo sido Escola Vencedora pelo segundo ano consecu-
tivo! As melhores equipas do Colégio, com 100% de respostas certas 
em todos os desafios, foram Dinis Falcão, Manuel Félix e Francisco 
Albuquerque (8.ºA); António Félix, Simão Carounho e Diogo Sousa 
(9.ºC); Benedita Fernandes, Júlia Mateus, António Serejo e Duarte 
Costa (9.ºA); e Carolina Cavaco, Vasco Borges, Pedro Tereno e Ma-
riana Carneiro (9.ºA). Parabéns a todos os participantes! 

Valsassina integra a Rede de Escolas do Plano Nacional de Cinema 
A 4 de março, o Colégio passou a integrar a rede de escolas do Pla-

no Nacional de Cinema (PLC). De acordo com as áreas de competên-
cias definidas no Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, 
as atividades e recursos disponibilizados no PLC irão enriquecer as 
práticas em todas as áreas do saber.

I torneio de Voleibol do Campeonato Regional de Desporto 
Escolar 

A competição escolar, nos seus diferentes níveis de prática, é um 
dos pilares da estratégia para o Desporto Escolar. É entendida como 
um espaço que contribui para a formação desportiva, onde se pro-
porciona às crianças e aos jovens um espaço de convivência saudá-
vel, a par do desenvolvimento do trabalho colaborativo e do espírito 
de grupo. 

Neste contexto, no dia 5 de março realizou-se o primeiro torneio 
do Campeonato Regional de Desporto Escolar, na modalidade de Vo-
leibol. 

A prova teve lugar nas instalações desportivas do Colégio Valsas-
sina e envolveu os escalões Infantis B, masculinos e femininos, num 
total de quatro e oito equipas respetivamente. 

O trabalho de equipa e o desempenho das equipas do Colégio foi 
premiado com o 1.º lugar nos dois escalões.

abril
•  Intercâmbio com estudantes dos 

Países Baixos
•  Os dias da Sustentabilidade
•  Conferências do Ciclo Valsassina

maio
• Semana das Artes
• Conferências do Ciclo Valsassina
•  Recepção de estudantes dos 

Países Baixos
• Dia Escola Azul
•  Sessão de apresentação de proje-

tos de empreendedorismo

junho
•  Um Dia na Escola
•  Feira das Universidades
•  Concerto da Primavera
•  Primeira Comunhão
•  Missa de Finalistas
•  Academias Valsassina

Vai acontecer...

Encontro com a escritora Rita Mira 
Na Semana da Leitura 2022, que se realizou 

entre 7 e 11 de março, celebrámos a leitura 
como ato de prazer, de imaginação e de co-
nhecimento, e como lugar de encontro, criati-
vo e colaborativo. A “Hora do Conto” contou 
com a presença da escritora Rita Mira que nos 
trouxe o conto “O duende que caiu da Lua”. A 
história do Tomás, um rapaz curioso, destemi-
do e fascinado pelo espaço, cujo maior sonho 
é ser astronauta, levou os alunos dos 5 Anos 
ao 3.º Ano, a viajarem e a acreditarem que, 
com imaginação e determinação, é possível 
concretizarmos os nossos sonhos. 

Valsassina recebeu o escritor Ondjaki para o 
lançamento do seu mais recente livro  

O Senhor Feroz, o mais recente livro de  
Ondjaki, foi lançado no Colégio Valsassina, no 
dia 28 de março. A sessão contou com a pre-
sença do autor que recebeu alunos do 3.º Ano 
e do Jardim de Infância onde conversou sobre 
palavras, ideias, histórias e sobre a liberdade 
de expressão. 

O podcast Gazeta Valsassina reúne textos, criados por alunos do Colégio Valsassina em 
resposta a variados desafios, e constitui-se como uma comemoração da escrita, da leitura 
e da ilustração.

As vozes que escutamos são de alunos, familiares, professores, atores, encenadores, 
amigos, que aceitaram o convite para ler em voz alta, assumindo, assim, a função e os 
sentimentos das personagens.

Este conjunto de áudios é uma homenagem à leitura, à capacidade de compreender o 
mundo através da leitura, e às vozes e mãos que lhe dão corpo e a mantêm viva. 

CLIQUE… nas imagens e aceda às plataformas digitais!

https://open.spotify.com/show/63Vcb8XzEkRKM50yQLir6C
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkyNTczNzA4NS9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=2ahUKEwiGkYOjs4LvAhUX0YUKHdiLCfoQ9sEGegQIARAC
https://soundcloud.com/gazetavalsassina
https://podcasts.apple.com/pt/podcast/gazeta-valsassina/id1556492333


  Largo Frederico Valsassina, 1959-010 Lisboa    21 831 09 00

https://www.facebook.com/ColegioValsassina/
https://www.youtube.com/channel/UCfr7An9bWcBSoJUvSu2WurA
https://www.instagram.com/colegiovalsassina/
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-valsassina/?originalSubdomain=pt
https://www.cvalsassina.pt/

