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O que estamos a aprender?
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editorial 
João Gomes Diretor pedagógico

A escola faz-nos esquecer esta pandemia. A frase é de um 
aluno do 2.º ano, durante a deslocação de casa para o Co-
légio, em meados de outubro. Foi com emoção e gratidão 
que recebemos a mensagem partilhada pelos seus pais, 
com uma nota de agradecimento ao contributo do Colégio 
para a normalidade e rotina familiar. Emoção pelo valor das 
palavras, perante o período histórico e excecional que es-
tamos a viver. Uma pandemia que nos coloca novos desa-
fios, e que está a mudar a forma como trabalhamos, como 
comunicamos, como nos relacionamos. Gratidão pelo re-
conhecimento, mas, acima de tudo, pelo apoio e energia 
transmitida a toda a comunidade Valsassina.

No último ano letivo, a pandemia da COVID-19 
obrigou a alterações nos processos de ensino
-aprendizagem, gerando novas dinâmicas e novas 
interações entre alunos e professores. Reinventá-
mos estratégias, formas de comunicar e de traba-
lhar com os alunos. De igual modo, a preparação 
do novo ano letivo foi um processo muito comple-
xo e exigente, em contexto de elevada imprevisi-
bilidade. Não tínhamos dúvidas, 2020/2021 seria 
um ano letivo “diferente” marcado pelas medidas 
de proteção à pandemia da doença COVID-19. 

Entendemos o Colégio como um ecossistema, 
em que, para além do espaço físico, temos a co-
munidade que nele se insere, cujos elementos de-
senvolvem um ambiente estável e harmonioso. Por 
isso, considerámos fundamental que o regresso às 
atividades presenciais no Valsassina tivesse como 
premissa o Colégio como um espaço seguro e pro-
tetor, cuidador e de apoio ao desenvolvimento, à 
saúde (física e psicológica) e ao bem-estar de toda 
a comunidade educativa. Em complemento, tendo 
como base a experiência passada, incluindo as prá-
ticas e metodologias de ensino-aprendizagem ado-
tadas a partir de março de 2020, que permitiram a 
todos os nossos alunos concluírem nas melhores 
condições possíveis o ano letivo 2019/2020, visa-
mos a criação de um ambiente de aprendizagem 
adequado ao momento presente, garantindo a 
maior tranquilidade e segurança de todos.

Numa entrevista publicada no Diário de Notí-
cias em 2003, o filósofo, ensaísta e grande pen-
sador Eduardo Lourenço, que nos deixou no pas-
sado dia 1 de dezembro, afirmou que a cultura é 
um exercício de desestruturação, não de acumulação 
de coisas. Considerando que Educar também não 
é um exercício de acumulação, numa situação em 

que planeámos o imprevisível, estamos convictos 
que para superar a crise gerada pelo SARS CoV-2 
é necessário responder às necessidades de apren-
dizagem social e emocional das crianças e jovens, 
e reforçar as estratégias de aprendizagem, os valo-
res, a cultura e o humanismo. Como? 

•  Ajudando os alunos a aprender a viver numa 
sociedade e num planeta, em pressão;

•  Mantendo e reforçando, dentro do nosso es-
paço-Quinta, um ambiente de aprendizagem 
rico, estimulante e desafiante, em regime pre-
sencial, em clima de confiança, cumplicidade e 
de amizade;

•  Inovando, estimulando a criatividade e a re-
flexão, e dando sequência aos vários projetos 
académicos; 

•  Dando uma particular atenção à diversidade 
cultural e ao diálogo entre diferentes visões do 
mundo, reafirmando ao mesmo tempo, um nú-
cleo comum de valores universais.

Agradecemos a confiança e as inúmeras men-
sagens de apoio ao trabalho da equipa Valsassina 
que nos têm sido endereçadas por muitos pais/en-
carregados de educação. Em parceria e com uma 
relação próxima Colégio-Famílias conseguiremos 
ultrapassar com sucesso esta fase.

Estando conscientes da exigência e do carácter 
imprevisível da situação, estamos atentos e em-
penhados na aplicação das medidas definidas no 
Plano de Contingência para a COVID-19, a par da 
monitorização da nossa população escolar. Mas, 
acima de tudo, estamos muito empenhados em ga-
rantir que os nossos alunos continuem a encontrar 
no Valsassina um espaço de bem-estar e desenvol-
vimento integral, crescendo e aprendendo Felizes.
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em Destaque Ciência e comunicação 
Richard Zimler Jornalista, professor e escritor

Vivemos numa época em que as nossas democracias estão sob o 
ataque de líderes sem inescrupulosos e ignorantes nos Estados Uni-
dos, no Brasil e em vários outros países. Infelizmente, a própria ver-
dade está também sob ataque desses mesmos políticos, bem como 
de poderosas empresas de media e de verdadeiras fábricas de pro-
paganda, que produzem e distribuem um fluxo constante de notícias 
falsas e mentiras.

Os milhões de pessoas que apoiam esses líderes e essas agências 
sinistras desprezam não apenas a Ciência, mas todas as formas de 
conhecimento. Preferem teorias da conspiração lunáticas a pesqui-
sas sólidas. Preferem palpites a evidências e preconceitos ilógicos à 
razão. 

Os seus ídolos – Trump e Bolsonaro, em particular – fazem política 
com base na sua disposição ou intuição do momento, e não no co-
nhecimento. E usam a linguagem não para manter o público informa-
do, para ajudar os cidadãos a tomarem boas decisões sobre as suas 
vidas, mas antes para os enganar e manipular.

Por exemplo, Trump sempre afirmou que a mudança climática não 
existe. “É um embuste”, diz ele, e a sua conselheira sénior para ques-
tões ambientais, Kathleen Hartnett-White, considerou as teorias so-
bre as mudanças climáticas uma conspiração comunista, enquanto 
aconselhava os americanos a continuarem a usar o máximo possível 
de combustíveis fósseis.

A resposta de Trump aos fenómenos de ondas de calor e de inun-
dações sem precedentes não foi consultar especialistas, mas sim re-
duzir drasticamente o orçamento da Agência de Proteção Ambiental, 
que supervisiona a qualidade do ar, da água e do solo na América.

Qual é a área destruída nos últimos incêndios na Califórnia, Oregon 
e Washington? Uma área quatro vezes maior do que todo o Algarve. 
E que disse Trump aos jornalistas e ao público americano? “Vai come-
çar a ficar mais fresco, vão ver.”

A resposta dele às nossas preocupações sobre o novo coronaví-
rus foi semelhante. No final de fevereiro, Trump garantiu ao público 
americano: “Vai desaparecer. Um dia será como um milagre, vai desa-
parecer”. A quem recorre um presidente que despreza a Ciência para 
obter conselhos? A líderes religiosos fundamentalistas, é claro. Quan-
do Trump se reuniu com eles em abril, o que eles recomendaram foi 
mais orações e uma abertura imediata do país – uma política que 
Trump e muitos governadores de estado já tinham em mente e que 
resultou, como era de prever, em números elevados de novos casos 
de Covid-19 na Florida, Texas e em quase toda a América.

Nessa altura, Trump, como muitos políticos e até mesmo alguns 
cientistas, fazia tudo para minimizar o perigo da Covid-19, alegando 
que não era mais do que “uma pequena gripe”. Provavelmente ain-
da se lembram de Bolsonaro a usar o diminutivo “gripezinha”. Mas, 
nessa altura, já tínhamos evidências claras em Bérgamo, Nova Iorque 

e muitos outros sítios de que estes líderes estavam mais uma vez a 
enganar o público. E agora sabemos que Trump e Bolsonaro estavam 
desastrosamente errados. Nos últimos dez anos, a gripe sazonal ma-
tou entre 10.000 e 61.000 americanos. Em contrapartida, até ontem 
[dia 17 de setembro de 2020], a Covid-19 matou 202.000 america-
nos. No caso do Brasil, a gripe anual geralmente mata entre 1.000 e 
10.000 pessoas. A Covid-19 já matou 134.000. E os números conti-
nuam a aumentar perigosamente a cada dia que passa.

Em abril, Trump sugeriu injetar desinfetante nos doentes para ma-
tar o vírus porque, dizia ele, “Destrói-o num só minuto. Um minuto!" 
Até julho, Trump recusou-se a usar máscara e fazia troça do rival de-
mocrata Joe Biden e de muitos outros políticos e figuras públicas por 
a usarem.

Infelizmente, Trump também conseguiu converter à sua causa al-
guns especialistas médicos sem inescrupulosos. O médico-chefe ofi-
cial dos Estados Unidos é o Cirurgião Geral. No final de fevereiro, 
qual era a sua mensagem para 328 milhões de americanos? Sendo 
que 32 milhões deles sofrem de diabetes, 37 de doenças pulmonares 
crônicas e 34 milhões de doenças cardíacas?  “PARE DE COMPRAR 
MÁSCARAS! Elas NÃO são eficazes na prevenção de propagação do 
coronavírus”.

Refiro-me a todas estas barbaridades porque chegámos a um ponto 
na história da nossa espécie em que precisamos de cientistas corajosos 
para fazerem ouvir as suas vozes. Precisamos que informem o público 
e os nossos governos sobre os resultados dos seus estudos. Precisa-
mos que eles utilizem uma linguagem que possamos compreender e 
que nos digam a verdade – mesmo quando os nossos líderes se re-
cusam a fazê-lo. E mesmo quando não é o que gostaríamos de ouvir.

Se é cientista, precisamos que fale frontalmente e abertamente 
quando vir um líder que está a tentar enganar-nos. Precisamos que 
dê entrevistas na rádio e na televisão e exponha as suas opiniões nos 
jornais e nas revistas. Porque é a nossa melhor defesa contra gover-
nantes que preferem os seus palpites às evidências. Precisamos de 
saber quem faz política com base na sua boa ou má disposição do 
dia. Ou com base no que lhes diz o seu padre, rabino ou imã sobre os 
desejos de Deus para a humanidade.

E precisamos que se torne eficaz e claro nos seus textos e entrevis-
tas, porque nenhum de nós precisa de uma bola de cristal para saber 
que outras pandemias nos vão afetar num futuro próximo. Bem como 
toda uma série de problemas ambientais.

Agora... Como ex-jornalista, gostaria de fazer um breve comentário 
sobre a melhor forma de comunicar as questões científicas ao públi-
co e aos políticos e, em seguida, encerrar com uma breve história.

Uma das primeiras coisas que aprendemos na escola de jornalismo 
é a nunca escrever uma manchete ou abrir um programa noticioso 
com uma declaração como: “Cientistas em Portugal desenvolveram 
um novo medicamento que pode levar à cura do cancro de pulmão”. 
Porquê? Os leitores só leem o que querem. E os ouvintes só ouvem 
o que querem. Neste caso, a informação que passa para o públi-
co é: “Cientistas em Portugal desenvolveram uma cura para o can-
cro do pulmão”. Eles não se lembram das palavras, “pode levar a”.  

“… precisamos que 
fale frontalmente 
e abertamente 
quando vir um 
líder que está  
a tentar  
enganar-nos.”
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Portanto, se é virólogo ou epidemiologista ou especialista em política 
de ciência e se vai falar sobre questões científicas como a Covid-19 
– e espero que o faça – tem de aprender a tornar as suas afirmações 
bastante modestas. E evitar qualquer exagero.

Isso nunca é fácil. Em parte, porque os jornalistas querem certezas. 
Eles querem que digamos: "Eu sei" ou "Tenho a certeza de" ou "É 
absolutamente verdade que ..." E por isso, você terá de resistir a essa 
tentação e insistir em expressar probabilidades e possibilidades em 
vez de certezas. E de admitir qualquer dúvida que tenha. A menos 
que realmente você esteja completamente certo do que afirma. O 
que me leva à minha breve história: Quantos de vocês já ouviram 
falar de um investigador da área do cancro chamado Peter Duesberg?

Na década de 1970, ele foi aclamado pelos seus artigos científicos 
e tornou-se professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley. 
Em 1996, ganhou notoriedade mundial ao escrever um livro em que 
proclamou que o retrovírus que causa a Sida era inofensivo. O título 
provocador era: “Inventando o vírus da Sida”

Duesberg afirmava nesse livro que a Sida não era causada por ne-
nhum vírus, mas sim por drogas recreativas e farmacêuticas. Ainda 
mais escandaloso, ele afirmava que, em África, a própria doença era 
uma farsa completa. A Sida lá não existia e era uma condição causada 
por drogas, desnutrição, água não potável e certas infeções comuns 
naquele continente.

Logo nos anos que se seguiram, os dados de Duesberg foram anali-
sados e completamente desacreditados por muitos outros cientistas. 
Já em 1996, quando o livro foi publicado, havia provas absolutamen-
te irrefutáveis de que duas estirpes do vírus HIV causavam a Sida – 
em africanos como em todos os demais.

Apesar da sua metodologia se revelar como sendo fraudulenta, 
Duesberg insistiu que a sua teoria estava correta. Alegava que era 
vítima de uma conspiração.

Nada disso teria qualquer importância especial, se não fosse o 
facto de em 2000 o então presidente sul-africano Thabo Mbeki ter 
convidado Duesberg para participar num painel de especialistas para 
decidir a política da África do Sul em relação à Sida. As recomenda-
ções de Duesberg foram aí amplamente aceites. Como resultado dis-
so, os medicamentos antirretrovirais não foram dados aos pacientes 
com HIV. E o ministério da saúde do governo decidiu não investir na 
importação ou fabricação desses medicamentos. Quantas pessoas 
morreram como resultado?

Dois estudos independentes realizados nos anos seguintes con-
cluíram que as políticas defendidas por Duesberg e postas em prática 
por Mbeki foram responsáveis por mais de 330.000 mortes.

Será que algum outro cientista dos últimos 50 ou 100 anos criou 
mais sofrimento? Como é que qualquer um de nós se sentiria se o 
nosso pai ou mãe ou filho ou filha não recebesse medicamentos an-
tirretrovirais e falecesse em consequência disso por causa de um 
cientista arrogante do outro lado do mundo?

Cito este exemplo da influência catastrófica de Duesberg porque 
penso que é o mais vivo exemplo que conheço daquilo que nunca 
devemos fazer ao falar de questões científicas ou ao definir políticas 
de saúde.

O título não é original. Recuperei-o de um livro publicado em 
1986(*), que se tornou um best-seller internacional, e que de ime-
diato nos remete para a ideia de conforto e de segurança vividos no 
ambiente caloroso do Jardim de Infância, em que o educar e o cuidar 
surgem tão intimamente ligados. O seu autor sustenta que a nossa 
forma de ser e de estar constrói-se no início do nosso percurso de 
aprendizagem. É a partir dessas experiências que aprendemos a rea-
lizar tarefas diárias importantes, a fazer frente a novas situações e a 
resolver problemas. 

Hoje sabemos que aprender é intrínseco ao ser 
humano e essencial para a sua sobrevivência, que 
requer várias funções mentais como atenção, me-
mória, perceção, e, sobretudo, suporte emocional. 

As recentes descobertas na neurociência das 
emoções vieram salientar ligações entre as funções 
cognitivas e emocionais, incluindo as capacidades 
de raciocínio, e os processos relacionados com a 
linguagem, a leitura e a matemática, que alteraram 
a nossa compreensão sobre a aprendizagem em 
contexto escolar. Em particular, a investigação di-
rigida pela equipa de António Damásio tem vindo 
a revelar a relação entre aprendizagem e emoção, 
a forma como a cultura molda a aprendizagem e 
o papel da emoção no desenvolvimento da moral 
e da ética humana. Mostrou ainda que a relação 
entre aprendizagem, emoção e bem-estar físico é 
mais profunda e relevante do que muitos educado-
res pensavam até agora (**). 

Numa recente conversa em Lisboa com profes-
sores, ao ser questionado sobre o porquê de um 
aluno do Ensino Secundário resolver um problema 
de Matemática, Damásio apontou razões que vão 
da recompensa intrínseca de ter encontrado a so-
lução, a ter uma boa nota, evitar castigos, ajudar 
a apoiar um amigo, entrar numa boa universidade, 
agradar aos pais ou ao professor. E adiantou que 
todas estas razões têm uma forte componente 
emocional que se relacionam tanto com sensações 
agradáveis como de sobrevivência dentro da nossa 
cultura. Porque, como defendeu, muito embora a 
evolução das sociedades humanas tenha produzi-
do contextos sociais e culturais de extrema com-
plexidade, o nosso cérebro ainda contém evidência 

do seu propósito original: gerir os nossos corpos e 
mentes ao serviço da vida, e viver alegremente, no 
mundo, com outras pessoas. 

Educar é um processo que passa por proporcio-
nar às crianças e aos jovens oportunidades e orien-
tações para que as aprendizagens ocorram. Implica 
desencadear estratégias cognitivas e comporta-
mentais que os ajudem a reconhecer a complexi-
dade das situações e dos problemas e a procurar 
novas soluções. Quanto mais as crianças e os jo-
vens se desenvolvem e educam, tanto mais aper-
feiçoam essas estratégias e melhor se preparam 
para responder com segurança aos desafios com 
que se irão confrontar ao longo da vida.

Retomando a escolha do título inicial: tudo co-
meça no Jardim de Infância.... trabalhando desde 
cedo com as crianças e conferindo sentido e valor 
às aprendizagens.

“tudo o que deveria saber na vida, 
aprendi no Jardim de Infância” 
teresa Valsassina Heitor Presidente do Conselho de administração do Colégio 
Valsassina

(*) Fulghum, R. (1986) All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten; edição portu-
guesa “Tudo o que deveria saber na vida, aprendi no jardim de infância” (1991)  Lisboa 
Difusão Cultural.
(**) Immordino-Yang, M.H. and Damasio, A. (2007) We Feel, Therefore We Learn: The 
Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education https://doi.org/10.1111/j.
1751-228X.2007.00004.x

“educar é um processo que passa 
por proporcionar às crianças e aos 
jovens oportunidades e orientações 
para que as aprendizagens ocorram.”
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em Destaque Do que precisam os diretores  
das escolas?
margarida marrucho mota amador Coach

Não há dúvida de que este não é um tempo fácil para os diretores 
das escolas, nem para outro qualquer líder. Lidar com a incerteza do 
que será o futuro e conseguir planear o mais possível dentro deste 
cenário de imprevisibilidade não é nada fácil.

De que sentem falta os diretores das escolas? Esta pergunta tem 
resposta imediata: de paz e sossego! E o que podem fazer para con-
seguir essa paz e sossego? Muita coisa! Gerir bem o stress, a agen-
da, as reuniões, a resiliência, a comunicação... Mais o orçamento, os 
recursos humanos, a inovação pedagógica, a segurança, a higiene... 
Enfim!

Se ainda não estávamos convencidos de que os diretores de esco-
las abrangem uma série de diferentes funções, esta pandemia traz 
ao de cima a quantidade avassaladora de capacidades diversas que 
um diretor de escola tem de ter. Não sendo, habitualmente, gestor 
por formação académica, mas podendo contar na sua mochila com 
um curso de administração escolar, vê-se assoberbado de inúmeras 
tarefas, mais administrativas do que pedagógicas, mais de resolução 
de conflitos e problemas do que didáticas.

A disponibilidade, espera-se que seja total, e a capacidade para to-
mar decisões, imediata. Mas o que entendemos por disponibilidade? 
E como se pode estar disponível? Como se consegue pensar, avaliar 
e tomar decisões em tempo que não existe? Como se aprende a fazer 
isto?

Não há dúvida de que os diretores não têm um dia a dia fácil e 
que, nesta fase de pandemia, tudo é novo e os problemas antigos 
parecem ter-se adensado. Mas afinal, do que precisam os diretores? 
De ter a equipa certa? To get the right people on the bus, como dizia 
Jim Collins? E o que lhes pode trazer a equipa certa? A possibilidade 

de descentralizar, de confiar, de ser entendido, de não ter medo nem 
vergonha de errar. De deixar que as emoções sejam a bússola das 
necessidades, da escola, de todos e suas também? Habitualmente 
são as emoções que nos transmitem aquilo de que precisamos. Se 
soubermos ler as emoções e descodificar as mensagens e informação 
que encerram, ou seja, se tivermos desenvolvida a nossa inteligência 
emocional, conseguiremos perceber do que precisam os outros para 
se sentirem realizados, e poderem comprometer-se de forma genuí-
na e empenhada, gerando maior produtividade e de forma eficaz.

Não há dúvida de que este não é um tempo fácil para os diretores 
das escolas, nem para outro qualquer líder. Lidar com a incerteza do 
que será o futuro e conseguir planear o mais possível dentro deste 
cenário de imprevisibilidade não é nada fácil. Como prever as neces-
sárias transformações face ao atual estado de incerteza? Quais as 
necessárias características dos novos colaboradores no quadro das 
novas exigências? Como reorganizar os recursos humanos? Como 
potenciar os talentos de cada um? Quais são hoje os motivos de in-
clusão, num mundo mais diverso do que nunca? Como tomar conta 
do mundo digital que tomou conta de nós?

Cada diretor, cada líder, ao aumentar o seu autoconhecimento, terá 
mais claro, aquilo de que precisa. Mais do que conhecimentos técni-
cos ou procedimentos de segurança e higiene, o seu desenvolvimen-
to humano fará a diferença, pois é o que o torna único e inigualável. 
Aquilo que é e como usa o seu potencial na gestão das pessoas e dos 
processos. Sim, porque as pessoas são insubstituíveis. Pode ser outro 
a desempenhar as mesmas funções, mas não é a mesma coisa!

Aquilo que nos diferencia é o que somos e não o modo como fa-
zemos, pois, quando não somos bons técnicos, podemos sempre 
rodear-nos deles, mas, quando não somos bons líderes, não conse-
guimos rodear-nos deles. É tempo para refletir e investir no autoco-
nhecimento dos líderes, só assim conseguirão perceber o que lhes 
faz falta. O que entendemos por liderança está a mudar, se é que já 
não mudou.

O que se espera de um líder não é um ser autoritário, arrogante e 
prepotente. As expectativas estão em alguém que inspire uma orga-
nização e que sonhe um futuro arrojado, desafiante, com um poten-
cial diferenciador e consiga comunicar de forma eficaz e influente; 
que seja a força da evolução dentro da continuidade. Alguém coeren-
te e íntegro, onde o walk the talk tenha discrepância zero.

Já chega a pandemia para nos atormentar, que os líderes, e con-
cretamente os diretores de escolas, consigam transmitir a inspiração 
necessária para a missão de ensinar e motivar todos para a concreti-
zação atualizada dos seus projetos educativos. Autoconhecimento e 
desenvolvimento humano precisam-se!

“… ler as emoções e descodificar as 
mensagens e informação que encerram…”
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“aprendemos?”
Jorge magalhães Vieira Antigo aluno, Encarregado de Educação, Global 
Relationship Manager na Área Internacional da CGD

em Destaque

Uma das minhas bisavós morreu de Pneumónica, 
a Gripe Espanhola. Não foi no tempo da Peste Ne-
gra, foi há 100 anos. Era um vírus nunca visto, num 
tempo tecnologicamente arcaico quando compa-
rado com o de hoje, não havia cura nem vacina…. 
Nunca houve, nunca chegou. Mas havia máscaras… 
Aprendemos alguma coisa com essa pandemia? E 
com as anteriores? 

Quando epidemiologistas, cientistas e figuras 
proeminentes, como Bill Gates ou Barack Obama, 
avisaram que poderia estar uma epidemia às portas 
do séc. XXI, tínhamos essa aprendizagem feita? A 
primeira resposta e o primeiro milhão de infetados 
dizem-nos que não. A História não é mais que um 
futuro que aconteceu num tempo diferente. Temos 
de ter esta memória sempre para que, realmente, 
a aprendizagem seja real. Nos conflitos bélicos, nas 
revoltas sociais, nos populismos e… nas pande-
mias, temos de aprender e de não esquecer.

Mas, pergunto-me, se aprendemos tão pouco da 
primeira para a segunda vaga, se quando os núme-
ros baixaram voltámos à praia, ao café, à rua, ao 
convívio, será lógico lembrar o que aprendemos há 
100, 300, 500 anos? É difícil, mas temos de apren-
der e ensinar à nossa volta. 

O mundo está diferente, mas tão igual, em tan-
tos pontos que nos mostram que não aprendemos 
nada!

Mas será esse o cenário real? Estaremos tão per-

didos, tão cegos e tão ignorantes? Felizmente, não!
Esquecendo agora a História e o passado, e 

olhando para o aqui e agora, será que aprendemos 
alguma coisa nestes tempos obscuros? Aí sim, acho 
que aprendemos tanto!

Aprendemos que a escola não é só a sala de au-
las e os amigos não são o recreio. Que proteger é 
estar longe e amar é à distância. As redes sociais 
não são isolamento, mas uma janela para o mundo. 
Arte, museus, teatro, música e cinema também são 
bons na nossa sala. Descobrimos que ver um filme 
em família, numa noite de sábado, não é passado, e 
é tão bom como aquele restaurante novo daquele 
chefe Michelin. 

Aprendemos que se viaja em Portugal, que tam-
bém é um país que tem maravilhas como o resto do 
mundo. Que a imaginação ainda nos leva tão longe 
como o avião.

E aprendemos que o mal também existe! Que 
para políticos adoráveis é mais importante a econo-
mia do que a vida, e que a gripezinha só não mata se 
não a apanharmos. Que para quem odeia vacinas, 
estas só são más quando não precisamos delas. Que 
as máscaras não fazem falta quando não as há e são 
essenciais a toda a hora. Que temos direito a ser li-
vres desde que todo o mundo se confine mas, acima 
de tudo, que a vida é um bem único e temos de nos 
proteger, protegendo os outros, mais velhos, mais 
novos, doentes, saudáveis… Todos.

Ao contrário da minha bisavó, o meu pai apa-
nhou Covid aos 83 anos e não morreu. Cá em casa, 
aprendemos a ter esperança, a segurar as lágrimas 
e a festejar com alegria, em família, em casa, com 
ele longe, sempre sozinho.

Oxalá toda esta aprendizagem, e tudo o que 
desenvolvermos nas próximas décadas, ajude os 
meus bisnetos a enfrentarem uma próxima pan-
demia, que poderá também ser má e assustadora, 
mas com a qual as gerações vindouras aprenderão 
tanto…

Vai ficar tudo bem!

Bibliografia
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protectores para as crianças no pós-confina-
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Será que estamos a aprender, ou recolhemos conhecimento, por agora, para o enterrarmos 
com o vírus, quando o “novo normal” der lugar ao normal de sempre?

Num inquérito realizado pela UNICEF Portugal (2020), acerca dos 
efeitos da pandemia no bem-estar e direitos das crianças e jovens, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, verificou-se que 
a situação atual obrigou a muitas mudanças nas suas vidas. No topo 
destas estão uma nova rotina associada a sentimentos de inseguran-
ça, alterações a nível escolar, o menor contacto com os seus pares e 
uma diferente utilização dos espaços público e privado. 

O período de confinamento e consequente encerramento das es-
colas motivou novas barreiras ao desenvolvimento social, psicológico 
e educativo de crianças e jovens, agravando situações de desigual-
dade já existentes e pondo em causa dimensões fundamentais da 
sua vida, como a quebra de rotinas, brincadeiras e contactos sociais 
(Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020). O seu impacto também 
se fez sentir nas aprendizagens escolares, sendo que algo que esta 
pandemia tornou ainda mais evidente é o papel da escola enquanto 
espaço de relação. Porque as crianças e os jovens aprendem na rela-
ção com os outros (Raimundo, 2020).

Nos tempos que correm, é natural que predominem ainda senti-
mentos de incerteza e medo. Quer as crianças e jovens, quer os pais/
cuidadores e educadores/professores, podem preocupar-se com o 
aumento da exposição ao risco que decorre da potencial necessida-
de de estarem em grupos de crianças/jovens em espaços fechados e 
da dificuldade em controlar e garantir que todos adotam os compor-
tamentos de proteção necessários. É natural que pais e cuidadores 
possam experienciar uma variedade de sentimentos (às vezes apa-
rentemente opostos, tais como alívio e preocupação, culpa e confian-
ça) face à permanência nas escolas. É natural que se sintam ansiosos 
com planos que possam parecer vagos, ou céticos relativamente ao 
cumprimento de algumas medidas. É natural ainda que se sintam 
preocupados com a possibilidade de encerramento das escolas ou 
modelos de ensino mistos ou à distância (Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses, 2020).

A dimensão psicológica das medidas de segurança é essencial, 
uma vez que só um ambiente emocionalmente seguro, cuidador 
e de apoio ao desenvolvimento capacita as crianças e jovens para 
aprender, estudar e relacionar-se. Numa situação em que planeamos 
o imprevisível, a prioridade deve ser responder às necessidades de 
aprendizagem social e emocional das crianças e jovens, bem como às 
necessidades de saúde psicológica e de bem-estar de toda a comuni-
dade educativa (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020).

O inverno do nosso 
desconfinamento! 
Raquel Raimundo Psicóloga educacional, Gabinete Psicopedagógico
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O regresso à escola foi pautado por sentimentos ambivalentes. Se 
por um lado era notório o entusiasmo e alívio de reencontrar colegas 
e professores, por outro manifestaram-se sentimentos de incerteza e 
medo associados à atual conjuntura de imprevisibilidade.

O período de confinamento originou inúmeros desafios e no caso 
das crianças e jovens criou novos obstáculos ao seu desenvolvimento 
social, psicológico e educativo, realçando, em alguns casos, situações 
de desigualdade. Apesar do esforço da comunidade educativa para dar 
continuidade ao projeto pedagógico e minimizar o impacto das alte-
rações impostas pelo ensino à distância, verificou-se que este mode-
lo acarreta, potencialmente, várias limitações ao desenvolvimento de 
competências, não só académicas, mas sobretudo socioemocionais. A 
ausência do contacto presencial interfere com a comunicação, pois di-
ficulta a utilização e interpretação da linguagem não verbal, elemento 
crucial para o estabelecimento de interações adequadas e eficazes.

Mesmo com a presença das barreiras sociais impostas (uso de 
máscara e distanciamento físico), o regresso à escola assumiu gran-
de importância, devendo esta ser encarada como um lugar seguro e 
protetor, que dá prioridade à aprendizagem social e emocional das 
crianças e jovens, bem como às necessidades de saúde psicológica e 
bem-estar de toda a comunidade educativa.

Neste âmbito, reforça-se a aposta do Colégio na implementação de 
programas, projetos e tutorias que promovam fatores de proteção da 
saúde psicológica, integrando a promoção de competências sociais e 
emocionais nos currículos. 

Sendo a informação e as interações digitais de fácil e rápido acesso, 
conferindo uma falsa perceção de conexão com o outro, cabe à es-
cola dotar os alunos de ferramentas que potenciem a sua capacidade 
de relacionamento e adaptação num mundo imprevisível. Para isso, 
é fundamental ter em conta que as emoções precisam de tempo e 
espaço para serem reconhecidas e partilhadas, recorrendo ao ensino 
explícito e estruturado de competências de comunicação assertiva, 
cooperação, empatia, resolução de problemas e gestão de conflitos, 
proporcionando oportunidades para a prática e feedback.

Conscientes de que a atual situação pandémica impôs um modelo on
-line, com inerentes benefícios, devemos encarar esta fase como tran-
sitória e complementar, não prescindindo das mais-valias do contacto 
presencial, indispensável para uma adequada socialização e aprendi-
zagem.  Assim sendo, a retoma das atividades quotidianas afigura-se 
essencial, pelo que devemos ativar recursos para lidar com o medo 
e incerteza, nomeadamente identificar situações que tenham gerado 
anteriormente sentimentos semelhantes, valorizar as rotinas e rituais 
que tenham um papel organizador e tranquilizante, implementar estra-
tégias de gestão da ansiedade, reavaliar prioridades e objetivos, e ter 
maior foco no que é possível controlar (reações, pensamentos).

em Destaque “Não basta haver escola!” — A 
importância da dimensão social  
e emocional
Joana Carmo e Marina Coutinho Psicólogas, Gabinete Psicopedagógico

Atividades em destaque
Tutorias (no âmbito da situação pandémica): 

No mês de junho, com a retoma do modelo 
presencial, os alunos de 11.º e 12.º ano usu-
fruíram de algumas sessões com o intuito de 
promover o bem-estar no regresso à vida es-
colar presencial, incidindo-se na partilha de 
experiências relacionadas com o tempo de iso-
lamento e a expressão de desejos e objetivos, 
bem como angústias e inseguranças.

Recorrendo a metodologias de dinâmica de 
grupo, sociometria e psicodrama, os alunos 
foram convidados a refletir, repensar e parti-
lhar com os colegas as vivências destes tem-
pos nunca vistos, bem como as dificuldades 
e ansiedades inerentes, e mesmo as possíveis 
mais-valias.

Num ambiente informal e de respeito pela 
partilha pessoal, foi possível dar voz a todos 
os alunos. Estes rapidamente concluíram que 
não estavam sozinhos nas suas experiências 
e que, muitas vezes, aquilo que pensavam ser 
a sua vivência isolada era afinal o que muitos 
dos seus colegas sentiam e viviam.

Promoção de competências socioemocionais: 
Sessões no Pré-escolar, 3.º, 5.º e 6.º anos, e 

intervenções mais seletivas nos restantes ní-
veis de ensino sempre que se justificar.

Estamos todos a passar por uma fase de pande-
mia! Desde que, há uns meses, fomos para casa, 
nada voltou a ser o mesmo… Felizmente, a escola 
deu-nos a oportunidade de regressarmos, evi-
dentemente com (muitas) regras a cumprir.

Na verdade, as minhas expectativas em relação 
ao regresso presencial do Colégio eram, realmen-
te, baixas; contudo, rapidamente aumentaram.

Eu acreditava que não iria haver recreios, que 
não conseguiria ver as outras turmas e muito me-
nos sonhava em podermos andar pelo Colégio. 

Recordo o que senti quando vi todos os meus 
colegas, amigos e professores. O primeiro dia de 
aulas foi um misto de sentimentos: saudades com 
felicidade.

Tinha saudades da sala de aula, do campo, da 
coluna a dar música em todos os intervalos e até 
da barulheira que fazemos, por vezes, quando saí-
mos das aulas.

Em suma, o regresso à escola presencial foi 
muito importante para mim. Sabe sempre bem 
termos os nossos amigos e professores por perto, 
poder estar com eles… Mas sem esquecer as nor-
mas a cumprir.
maria Ribeiro 8.º D

Nos últimos dias de férias, eu queria e não 
queria voltar para a escola. Por um lado, não 
estava com todos os meus amigos reunidos há 
muito tempo, mas tinha medo de que as limi-
tações nos restringissem demasiado, e que não 
fosse o que estava à espera.

No primeiro dia de aulas, acredito que todos 
pensávamos que daí a duas semanas voltaría-
mos para casa, mas não foi o caso. Pensava que 
todos iam tirar a máscara, desrespeitar as regras 
de precaução e o caos iria instalar-se. A minha 
cabeça dizia que não aguentaria uma hora e 
meia com uma máscara.

Nestas últimas semanas, tenho observado 
que todos têm estado a respeitar as regras de 
precaução e que o Colégio estruturou tudo mui-
to bem. As limitações parecem não ser muito 
restritas, e consigo, assim, falar com todos pra-
ticamente da mesma maneira como falava. Sin-
ceramente, a máscara não tem sido um grande 
problema e já me habituei a ela.

Por outro lado, não posso estar todos os dias 
no meu espaço preferido (o campo) tal como 
também não posso jogar futebol com os meus 
amigos. As aulas de Educação Física são mais 
aborrecidas (por causa das medidas aplicadas, 
como por exemplo o distanciamento) e (muito) 
menos dinâmicas. Contudo, penso que tudo tem 
estado a correr bem e espero que tudo volte ao 
normal o mais rapidamente possível.
José amador 8.º D

Regresso escolar 

“… Felizmente, a escola 
deu-nos a oportunidade de 
regressarmos, evidentemente 
com (muitas) regras a cumprir.”
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Vivemos tempos de mudanças e de adaptações constantes, vimo-
-nos obrigados a aprender novas formas de agir, de pensar, de nos 
relacionarmos e de aprender, para nos protegermos e protegermos os 
que nos rodeiam da Covid-19. Neste contexto de pandemia, o Ensino 
à Distância surgiu como uma nova solução, um desafio, a que tivemos 
de responder rapidamente, que nos convidou a pensar a escola, as re-
lações e a importância de aprender. Convidámos alguns dos nossos es-
tudantes a refletir como foi esse período de Ensino à Distância e como 
foi o regresso ao Colégio em setembro. Partilhamos as suas reflexões:

em Destaque O que estamos a aprender?

Sofia Falcão (9.º A) > O regresso à escola em tempos de pande-
mia foi, para mim, o melhor regresso à escola que já vivi, talvez 
porque a minha vontade de voltar para a escola foi a maior que já 
senti. Estivemos separados dos nossos amigos mais tempo do que 
nunca e do que alguma vez pensámos que poderíamos vir a estar. 
Por isso, o entusiasmo e a alegria de todos por nos vermos, por 
estarmos no mesmo espaço, foi diferente de em qualquer outro 
ano. Nunca pensara num cenário da minha vida no qual a escola e 
os meus amigos não estivessem presentes, mas a pandemia veio 
mudar toda a minha perspetiva da realidade e da sua estabilidade.

Mafalda Santos (12.º 1A) > O regresso foi o respirar de alívio, foi 
o constatar de que, efetivamente, nos adaptamos a tudo e que, 
embora surjam imprevistos, há sempre soluções, mesmo que não 
sejam as ideais. Sentia falta de ouvir os professores sem que a 

internet lhes cortasse a voz e tinha saudades de ver as suas ex-
pressões faciais sem fazer um esforço gigante para focar aquele 
pequeno quadrado na plataforma Zoom. Claro que foi excelente 
retomar as discussões de intervalo, de poder sentir os colegas, 
mesmo que a um metro de distância e com meia cara tapada. O 
regresso era muito desejado porque só o simples facto de entrar 
na escola, fazer o percurso até à sala e sentar-me numa mesa 
com os livros na mão já é respirar alguma normalidade. 

Francisca Luís (12.º1B) > Ao contrário da maioria dos meus cole-
gas, o meu verdadeiro regresso a esta casa, que me é tão espe-
cial, deu-se em maio e não em setembro. Porém, ainda hoje me 
lembro perfeitamente. Penso que é correto e genuíno defini-lo 
como um momento por que ansiava profundamente, preenchido 
por um grande entusiasmo e felicidade. 

Maria Teresa Correia > Um projeto que foi em todas as perspeti-
vas um sucesso, foi a continuação e conclusão do projeto realiza-
do na disciplina de Física e Química. Com o auxílio do professor 
Pedro Jorge, concretizámos o projeto, que incide tanto sobre a 
arquitetura, como sobre o funcionamento e sustentabilidade de 
uma base lunar. Considerei este projeto crucial para manter um 
contacto ativo com os meus, foi recompensador a níveis acadé-
micos, dado o nosso esforço ter sido recompensado com a par-
ticipação do nosso projeto (LX-2620h) na final nacional do con-
curso “Jovens Cientistas”.

Sofia Falcão > Durante o E@D, para a disciplina de Ciências Na-
turais, filmei e editei um vídeo com um colega, no qual simulámos 
um telejornal, de forma a expor o tema do tráfico de espécies. 
Adorei fazê-lo, e tenho consciência de que, em ensino presencial, 
não teria sido possível aplicar-me da mesma forma, talvez porque 
não seria possível tê-lo como uma prioridade, no meio de tantas 
avaliações e trabalhos. Foi uma oportunidade de fazer algo dife-
rente e que nos permitiu explorar a nossa criatividade. 

Mafalda Santos > Recordo, com carinho, um projeto da disciplina 
de Português que consistia em escrever um Diário Digital. Todos 
os dias devíamos lá deixar o que sentíamos, quer fosse de forma 
escrita, através de uma música ou imagem ou apenas uma palavra. 
A professora Paula Gonçalves deu-nos total liberdade para o pro-
cesso criativo. O propósito daquele projeto era ajudar-nos a nível 
emocional, era uma forma de gerirmos a ausência de normalidade. 
Este diário foi dos trabalhos que mais realizada me deixou aquan-
do da minha consciencialização da dimensão daquilo que fazemos 
na escola. Efetivamente, tudo tem uma aplicação prática à nossa 
vida e este projeto foi, sem dúvida, a materialização dessa ideia. 

Francisca Luís > O projeto que mais me marcou em tempo de 
pandemia foi um debate sobre a nossa perspetiva da vida, em 
Filosofia. Foi algo distinto de tudo o que andávamos a fazer nas 
outras disciplinas e, ao mesmo tempo, estimulante, uma vez que 
nos obrigava a pensar verdadeiramente sobre certos valores e 
questões que não costumamos abordar por serem demasiado 
controversos. Sinto que com este projeto criei uma perspetiva 
nova sobre o verdadeiro significado de viver.

Mafalda Santos > Gostaria, de modo um bocadinho irrealista, que 
os professores pudessem ter mais liberdade criativa para gerirem o 
programa que lecionam. Já que o E@D constitui uma prova de que 
aprendemos com aulas mais dinâmicas e interativas, gostava que 
essas metodologias pudessem ser mantidas. Era ideal que se pudes-
se retirar o peso da aprendizagem para fazer do ensino uma moti-
vação de sermos seres mais capazes de tomar decisões conscientes. 

Maria Teresa > Destaco as correções personalizadas de cada tra-
balho de casa, em GD, métodos mais diversificados de transmis-
são de conteúdos, em Português, o balanço entre teoria e aplica-

ção prática, em Matemática, e ainda um aumento da prática de 
oralidade e interpretação auditiva, em Inglês. 

Sofia Falcão > Penso que o tempo dedicado a projetos deveria 
manter-se. Olho para o E@D e vejo que foi uma porta que veio 
abrir caminho para as alterações necessárias aos métodos de 
avaliação e ao seu peso.

Francisca Luís > Sublinho a adoção do Classroom, facilita a or-
ganização e permite a entrega de trabalhos sem que gastemos 
papel desnecessariamente.

Sofia Falcão > A pandemia pôs em causa aquilo a que muitas 
vezes me esquecia de dar o devido valor: a liberdade. Nunca pen-
sara que a liberdade de sair à rua nos pudesse vir a ser retirada, 
e que, se alguma vez fosse, seria mais um momento da História 
do qual saberíamos pelos manuais, o qual estudaríamos para um 
teste, o qual daria o nome a mais um feriado, mas que nunca o 
viríamos a ver, a sentir e a viver.

Maria Teresa Correia > A pandemia ensinou-me a ser resiliente e 
a procurar os aspetos positivos de cada situação.
 
Francisca Luís > A pandemia tocou-me e moldou-me. Mudei 
bastante à sua custa, aprendi a ser mais tolerante, com a famí-
lia, com quem lidava durante todo o dia, e com os meus amigos. 
Ensinou-me também a aprender a aceitar melhor quando algo 
não acontece como desejo, a ser mais responsável e autónoma. 
Instruiu-me um novo sentido para a solidão e para a importância 
de mantermos a nossa saúde mental e, acima de tudo, educou-
-me de modo a ter mais esperança e confiança em mim. 

Mafalda Santos > A pandemia ensinou-me a beleza dos detalhes, 
a profundidade das pequenas atitudes e a infinitude do abraço. 

Confrontou-me com a imprevisibilidade, retirou-me o que era ga-
rantido. Ensinou-me que o silêncio fala, que podemos ir a qual-
quer parte do mundo a viajar dentro de nós e que as pontes que 
nos unem a quem amamos permanecem imutáveis porque não é 
só o beijo que as mantém. Atirou-me ao chão com a consciência 
das minhas limitações enquanto humana, confirmou-me que não 
controlo o mundo como, por vezes, gostava de pensar e fez-me 
olhar para tudo de um novo ângulo.  

Mafalda Santos > O período de E@D foi um desafio ao 
sistema de ensino, à criatividade dos professores e à ca-
pacidade de adaptação dos alunos. Dentro de toda a no-
vidade, na minha perspetiva, correu muito bem. Quando 
todas as partes se unem em prol de um bem maior e 
quando estamos todos a caminhar na mesma direção, 
as soluções aparecem e deixam de existir problemas. 
Assim, é de reforçar a disponibilidade dos professores 
que, mesmo estando também eles a reajustar tudo, fo-
ram sempre compreensivos connosco e facilitaram todo 
o processo, mas clarificar também que o empenho dos 
alunos foi imprescindível para o sucesso deste novo 
método. Desta forma, mais do que aprender o que me 
era esperado pelas metas curriculares, creio que aprendi 
muito sobre a vida no geral, não só por ter muito mais 
tempo livre para explorar esse lado, como pelo facto de 
as aulas terem sido mais dinâmicas, suscitando debates 
de ideias mais frequentemente.

Francisca Luís > Sinto que, no geral, correu bastante 
bem. Mantivemos o horário completo, tendo todas as 
disciplinas via Zoom e acabando por não perder matéria. 
Sinto que ganhei bastante tempo, para me dedicar a ou-

tras atividades que são do meu interesse, e autonomia. 
Sempre fui responsável, mas era claramente o tipo de 
pessoa que estava habituada a partilhar e comparar tudo 
com os meus colegas. O ensino à distância fez-me assim 
ganhar confiança nas minhas capacidades. 

Maria Teresa Correia (11.º 1C) > O E@D foi deveras dife-
rente do típico e habitual método pedagógico a que estáva-
mos acostumados; contudo, surpreendeu-me a capacidade 
adaptativa do ser humano. No terceiro período, em todas 
as disciplinas se fez sentir um crescente da proximidade 
entre professor e aluno, destacando nesta área o progresso 
que senti na disciplina de Geometria Descritiva.

Sofia Falcão > Foram semanas de muito trabalho em 
E@D, a nossa autonomia e vontade foram postas à pro-
va. Em casa, a linha que separa os momentos de trabalho 
e de lazer torna-se extremamente ténue. Por isso, a sua 
distinção torna-se um verdadeiro desafio. Os intervalos, 
como os conhecíamos, alteraram-se. O E@D foi sobre-
tudo exigente em termos de organização e de gestão do 
tempo, mas foi também, desta forma, uma oportunidade 
especial para desenvolvermos essas capacidades.

Como foi o regresso à escola em tempos de pandemia? De que sentias mais falta?

Recorda um ou dois projetos desenvolvidos à distância, o que os tornou especiais? De que for-
ma te ajudaram a aprender e/ou te ajudaram a nível social/emocional? 

que aprendizagens e métodos gostarias de manter de entre aqueles que experimentaste no e@D?

O que é que a pandemia te ensinou?
O E@D (Ensino à Distância) foi um novo desafio a que tivemos de adaptar-nos mui-
to rapidamente, como correu esse período de aulas? que aspetos destacas do e@D? 
O que aprendeste durante esse período?



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

14 15

Tempos de Desafio – Para Escrever e 
Ler 
maria alda soares silva

eDuCaR PaRa

a leitura

Sempre considerei o meu papel de professora como o de alguém 
que desafia os alunos para a descoberta, para a superação das difi-
culdades de qualquer ordem. Desafiar para a leitura e para a escrita 
pode e deve ser uma proposta para estes tempos em que vivemos. 

Fiz muitas vezes esse convite, dizendo aos meus alunos que andas-
sem com um caderninho no bolso ou na mochila, para registar ideias, 
poemas, pequenas histórias que depois podiam explorar. Neste pe-
ríodo tão sui generis penso que será ainda uma sugestão válida. E é da 
escrita que começo por falar, mas remetendo para a leitura.

Lembro-me do exemplo de Erin Gruwell (n. 1969), que viria a ga-
nhar o Global Teacher Prize, com The Freedom Writers Diary, resulta-
do de uma iniciativa de escrita que usou, para fazer face a problemas 
de agressividade e desmotivação, num curso de adolescentes que 
lecionou, levando-os a registar num diário as suas preocupações e 
medos. Num só livro reuniu 150 participações. O método foi, de iní-
cio, contestado pela Direção da escola, mas viria a dar excelentes 
resultados académicos, no final do Ensino Secundário.

Os diários são, algumas vezes, documentos escritos em épocas di-
fíceis e os seus autores adolescentes nunca pensaram em publicá-los. 
Do ponto de vista emocional, esses registos contribuíram para man-
ter o equilíbrio e a concentração numa atividade que neutralizava o 
medo e a raiva.

Relembro três obras de adolescentes que usaram os diários como 
meio de evasão e reflexão escritos num período de guerras: o Diário 
de Anne Frank, escrito num minúsculo anexo onde a família se tinha 
refugiado em Amsterdão, entre junho de 1942 e agosto de 1944. 
Para além da situação excecional em que se encontrava, Anne, como 
todas as adolescentes, partilha sentimentos de revolta, esperança no 
futuro e amor. Creio que são essas características que continuam a 
manter a popularidade da sua obra, que acaba por ser intemporal.

Entre 1992 e 1995, Zlata Filipovic, então com 11 anos, escreveu 
um Diário, em Sarajevo, durante a guerra da Bósnia, em que relata 
os horrores da guerra, mas também fala dos animais de estimação, 
de um gatinho e de um pássaro, das preferências musicais, como o 
Michael Jackson e Madonna, e das pequenas coisas do quotidiano 
que se alteram ou se vão mantendo em anos tão difíceis. O seu Diá-
rio permitiu a sua saída de Sarajevo, com os pais, por intervenção da 
ONU, a pedido do Governo Francês. A pequena Zlata, hoje profes-
sora em Inglaterra, nunca teria em mente o poder libertador da sua 
escrita, que começou, sem ela saber, como uma espécie de psicote-
rapia.

Finalmente, o Diário de Helène Berr, publicado 50 anos depois da 
sua morte em 1945, com 23 anos, relata a ocupação de Paris pelos 
alemães em 1942. É um retrato da cidade, da sua beleza mesmo du-
rante a guerra, o meio académico da Sorbonne, os amores, o volun-
tariado junto de crianças órfãs, a música e os livros que iluminam os 

seus dias, tentando manter a esperança. A pouco e pouco, o Diário 
regista o fechamento de Paris a todas as famílias de origem judaica, 
ainda que radicadas em França havia muitas gerações. E há quase 
sempre uma esperança e um enorme amor, pela família, pelo namo-
rado, pelas crianças. Esse amor mantém-na ativa, continuando a ler 
compulsivamente, a investigar para a sua tese, tocando violino e dan-
do lições, até ser levada para Auschwitz.

Há quem precise de se isolar para escrever, sem estar em guer-
ra, apenas porque só assim consegue criar, imaginando lugares que 
nunca visitou e que apenas conheceu pela leitura. Relembro alguns 
desses autores que sempre me fascinaram exatamente por essas 
características. Gustave Flaubert, na sua casa isolada numa ilha do 
Sena, escreveu, entre outros romances, Salammbô, que relata a vida 
na antiga Cartago. Há um grande poder descritivo das paisagens do 
norte de África que o autor apenas conheceu através de livros. As 
suas obras, cheias de observação e de humor, mostram que foi um 
homem vivido, observador, que depois se recolhia para escrever na 
sua casa, cuja iluminação de noite era conhecida dos batelots que 
percorriam o Sena, nos seus botes, e para quem a casa de M. Flaubert 
era um farol na escuridão. 

E que dizer de Júlio Verne? Depois de ter realizado várias viagens 
como agente da Bolsa de Valores, foi sempre isolado em casa que 
criou uma obra extraordinária de ficção que prevê muitos avanços 
científicos muito posteriores, a televisão, o gravador, as viagens es-
paciais e muitos outros. A Volta ao Mundo em 80 Dias, as Vinte Mil 
léguas Submarinas, Da Terra à Lua, Cinco Semanas em um Balão, são 
livros que ainda hoje atraem os jovens leitores pelo entusiasmo que 
geram as aventuras fantásticas.

Quando, em março passado, nos vimos confinados, chegaram notí-
cias de obras que relatavam experiências de peste, de confinamento, 
e que esgotaram nas livrarias europeias. Relembrou-se o Decameron 
de Boccaccio, um conjunto de 100 contos relatados por um grupo de 
jovens que fugiram da peste negra em Florença, A Peste, de Albert 
Camus, uma alegoria à ocupação nazi, semelhante ao alastrar de uma 
peste transmitida por ratos e  a Obra ao Negro de Marguerite Yource-
nar, que conta a história de Zenão, um verdadeiro renascentista, que 
se dedicou à alquimia, em segredo, e foi perseguido e acabou conde-
nado. Em Portugal, foi o Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago o 
livro de autor português com mais procura.

Talvez o que tenha levado tantos leitores a procurar estas últimas 
obras correspondesse a uma espécie de “identificação” com as si-
tuações descritas. Todavia, para os mais jovens, penso que o desafio 
mais estimulante deva ser o contacto com os grandes autores clássi-
cos de aventura, de boa ficção científica, e, sempre que possível, com 
humor. Imperdível pelo universo mágico e técnica narrativa o livro de 
José Gomes Ferreira, As Aventuras de João Sem Medo.

  

“Desafiar para a leitura 
e para a escrita pode e 
deve ser uma proposta 

para estes tempos em que 
vivemos.”

“sempre considerei 
o meu papel de 
professora como 
o de alguém que 
desafia os alunos 
para a descoberta, 
para a superação 
das dificuldades de 
qualquer ordem.”
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Como funciona o sistema americano de eleições e 
quais as principais diferenças em relação ao mo-
delo português?
O sistema eleitoral norte-americano é muito di-
ferente do português. Em Portugal, é eleito Presi-
dente quem conseguir mais de 50% dos votos ex-
pressos. Trata-se de uma eleição direta. Nos EUA, 
a eleição é indireta, ou seja, no momento do voto, 
os eleitores escolhem os seus representantes no 
Colégio Eleitoral, que tem 538 lugares. Em cada 
Estado, o candidato mais votado conquista todos 
os representantes desse Estado no Colégio Eleito-
ral (CE) – the winner takes it all. Isto pode conduzir 
a que o candidato que tem mais votos no total do 
país não seja o candidato que tem mais represen-
tes no CE e, por isso, não seja o candidato eleito.

Será que o facto de o sistema eleitoral ser indire-
to afeta a confiança e a participação políticas dos 
cidadãos?
Penso que poderá ser uma das razões que contri-
buem para o afastamento dos cidadãos em relação 
à política, mas não tenho dados seguros que pos-
sam confirmar esta hipótese. Vale a pena dizer que 
nos EUA a participação é baixa, normalmente, me-
tade dos eleitores não vota. Haverá outras razões, 
para além do sistema eleitoral que explicam isso.

A campanha do atual presidente Trump foi marca-
da pela difusão de notícias falsas. Qual é o impacto 
que as fake news e a desinformação tiveram neste 
processo, e em particular nas eleições deste ano, 

visto que a pandemia alterou a forma do voto?
É muito difícil responder a essa questão. Só estu-
dos pós-eleitorais que investiguem as motivações 
do voto poderão esclarecer que impacto é que as 
fake news eventualmente tiveram no voto.

Temos assistido constantemente o presidente 
Trump descredibilizar a Ciência, mesmo estando 
em causa a vida de milhões de cidadãos. Tendo em 
conta o contexto em que vivemos, de uma “corri-
da científica” em torno de uma vacina, de que ma-
neira a atitude do presidente pode alterar os re-
sultados eleitorais (por oposição ao seu oponente, 
o democrata Joe Biden, que é um grande defensor 
do papel da Ciência no combate à pandemia)?
Tendo em conta que o impacto da pandemia tem 
sido muito forte, tanto em número de infeções e 
óbitos, como na economia, à partida, diria que esse 
é um dos temas que mais prejudicam a atual admi-
nistração, independentemente dos discursos polí-
ticos de cada um dos candidatos.

Em função dos resultados eleitorais, quais podem 
ser as implicações internacionais na gestão da 
pandemia?
O que temos vindo a assistir no mundo é que que 
cada país, tem gerido a pandemia numa lógica de 
“cada um por si”. Vemos isso, por exemplo, na Euro-
pa. Não penso, por isso, que se possa falar de uma 
gestão internacional da pandemia e não me parece 
que os resultados das eleições nos EUA mudem al-
guma coisa nesse campo.

as eleições presidenciais norte-americanas
entrevista com o Jornalista  
Vítor Gonçalves
Leonor Mauritty e Íris Silveira 12.º 3
trabalho acompanhado pelos professores: Luís marinho Ciência Política, Patrícia 
Rodrigues Português e Graça Luís História

Durante a discussão, os alunos deixaram claro 
que algumas medidas são necessárias, de modo 
a minimizar os efeitos do vírus SARS-CoV-2. Me-
didas como o uso de máscara nos espaços pú-
blicos fechados e o uso regular de desinfetante 
foram fortemente apoiadas pela generalidade 
dos intervenientes.
João Fonseca 12.º 2

Para além de termos apren-
dido com a pesquisa, pois ti-
vemos de nos informar sobre 
múltiplos temas (desde a ciên-
cia à parte jurídica), também 
melhorou a nossa capacidade 
de retórica e oralidade. O fac-
to de termos ouvido os pontos 
de vista de todos os nossos 
colegas criou a possibilidade 
de expandir horizontes e to-
marmos consciência da grave 
situação em que vivemos. 
Teresinha Dias e Leonor Mauritty 
12.º 3

A liberdade está no cerne do conceito do Es-
tado, e o debate em torno da restrição desta 
é recorrente. No âmbito da situação que vive-
mos, realizámos um debate sobre as medidas 
adotadas para combater a pandemia e a sua 
justificação moral e política. Se, por um lado, foi 
abordado o “princípio do dano alheio” de John 
Stuart Mill, também se abordou, por outro lado, 
a eficácia científica das medidas adotadas, re-
correndo a estudos e artigos. 
Francisco d’Orey Neves 12.º 2

aprender a democracia 
Luís marinho Professor de Ciência Política

eDuCaR PaRa

os valores democráticos  
e para a Cidadania

Depois de algumas aulas na disciplina de Ciência Política dedicadas 
à análise de diversos estados totalitários e, sobretudo, da sua génese, 
no período pós I Guerra Mundial (1914-1918), iniciámos o estudo do 
regime político oposto: a democracia.

Num exercício que já é habitual, os alunos foram desafiados a tra-
duzir numa palavra, ou numa curta expressão, o termo democracia. 
Não podia ter corrido melhor. Os termos escolhidos, no seu todo, 
são uma clara definição de democracia: liberdade, sufrágio universal, 
escrutínio, participação ativa e maioria. A partir desta conjugação 
de termos, que significam ideias concretas sobre este regime político 
em que vivemos, foi mais fácil lançar a questão mais atual: a crise 
das democracias liberais. Mas, como exercício prático, realizámos o 
primeiro debate do ano, com um tema que não podia ser mais atual: 
restrições à liberdade em tempo de pandemia.

Os grupos formados tinham como tarefa pronunciarem-se com 
argumentos credíveis a favor ou contra algumas das restrições, re-
lançando o “velho” debate entre liberdade e segurança. O resultado 
foi um debate muito interessante com argumentos muito sólidos de 
parte a parte, e que evidenciaram uma grande maturidade da maioria 
dos alunos e a sua consciência sobre a gravidade da situação que vi-
vemos. Por um lado, a consciência de que, vivendo uma situação ex-
cecional, é necessário que se tomem medidas excecionais. Por outro 
lado, colocando em cada prato da balança, num a liberdade e noutro 
a segurança, foi interessante verificar o valor que cada grupo atribuiu 
a cada um destes valores fundamentais, podendo concluir-se que se 
verificou um grande esforço para que se mantivessem relativamente 
equilibrados, reconhecendo que não era fácil, tendo em conta a ex-
trema gravidade da situação.

Será a partir daqui que vamos iniciar o debate: a crise da democra-
cia liberal.

E o que é exatamente a democracia liberal? 
Como características fundamentais, podemos realçar obviamente 

o seu caráter representativo, a sua obediência a uma lei fundamental 
– a Constituição – a proteção das liberdades individuais e, não menos 
importante, a igualdade e defesa dos grupos minoritários.

Acham pouco?
Numa próxima conversa, vale a pena ver como a democracia é hoje 

ameaçada pelo seu interior, isto é, alguns grupos políticos antidemo-
cráticos utilizam as regras da democracia para tentarem chegar ao 
poder e, uma vez aí instalados, subverterem as regras e, desta forma, 
aniquilarem a democracia.

As eleições presidenciais norte-americanas, que se realizaram no 
dia 3 de novembro, foram consideradas das mais importantes da his-
tória dos Estados Unidos da América. Tendo em conta que os Estados 
Unidos são a primeira potência mundial, este ato eleitoral assumiu 
uma importância que extravasa as fronteiras do país. Por outro lado, 
a extrema complexidade do ato eleitoral merece uma análise atenta.

No dia 23 de outubro, o jornalista da RTP, Vítor Gonçalves, antigo 
correspondente nos Estados Unidos da América, esteve no Colégio 
para uma conferência e debate sobre as eleições presidenciais nor-
te-americanas.

“A capacidade do Homem para a justiça faz a democra-
cia possível, mas a inclinação do Homem para a injustiça 
faz a democracia necessária.”
Reinhold Niebuhr (1892 – 1971), cientista político norte-americano. Vítor Gonçalves

Jornalista desde 1992, ten-
do exercido os cargos de di-
retor adjunto de Informação, 
editor de política nacional, 
para além de correspondente 
nos EUA. É licenciado em Co-
municação Social e mestre em 
Ciência Política. 
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uma sessão da eclésia: a voz dos 
cidadãos atenienses 
Benedita sarmento Professora de História

Como analisar um cartaz político? 
Benedita sarmento e maria da Luz Fernandes Professoras de História

eDuCaR PaRa

a Cidadania e para  
a reflexão crítica

Recuar no tempo, identificar problemas trans-
versais às sociedades e às épocas, vestirmos a pele 
do outro, sabermos defender as nossas ideias, co-
nhecermos as ideias de outros, sabermos criticar 
as ideias que não partilhamos, reconhecermos a 
importância da palavra como instrumento de in-
tervenção e cidadania: foi a partir desta reflexão 
que os alunos do 10.º ano, turma 3, na disciplina 
de História, recriaram uma sessão da Eclésia (as-
sembleia de cidadãos de Atenas durante o século 
V a. C.). 

Em pares, escolheram o tema sobre o qual se 
queriam pronunciar, definiram uma questão pro-

blematizante e, a partir daí, escreveram dois dis-
cursos a defender opiniões opostas. 

No dia combinado, ao ar livre, como na antiga 
Eclésia, limitados pelo tempo marcado por uma 
ampulheta (clepsidra) fizeram ouvir a “sua voz”.

Os trabalhos apresentados pelos alunos tradu-
zem a sua capacidade de reflexão crítica, a sua 
criatividade e pensamento divergente; posicionan-
do-se no séc. V a. C., tiveram de assumir por vezes 
uma abordagem oposta aos seus (e atuais) valores 
e princípios.

Questão-Problema: Devem os atenienses com de-
ficiência física ser considerados cidadãos?

O ensino-aprendizagem é um processo em constante mutação que nos co-
loca desafios a toda a hora. Durante o 3.º período (2019/2020), mais do que 
nunca, confinados em casa, procurámos motivar os nossos alunos do 9.º ano a 
realizarem um trabalho autónomo e criativo, que pudesse ser partilhado com os 
seus colegas e constituísse um ponto de partida para a discussão de ideias. O 
desafio: criar um pequeno vídeo de apresentação de um cartaz de propaganda 
política, com a devida exploração dos símbolos e das palavras utilizadas, assim 
como da sua contextualização. 

O início deste projeto começou com a apresentação aos alunos de um cartaz 
de propaganda política nazi em aula virtual; este cartaz serviu de exemplo para 
uma primeira exploração, a partir das instruções fornecidas num PowerPoint dis-
ponibilizado no Classroom, para consulta.

Posteriormente, foi atribuído um cartaz a cada aluno, a partir de uma sele-
ção feita pelas professoras de História; foram definidos os critérios de avalia-
ção; foi indicada a calendarização de entrega e… Mãos à obra!

O resultado foi motivador: Partilhamos, por isso, alguns dos melhores tra-
balhos de exploração de cartazes políticos. 

Unidades Curriculares inseridas no Tema “Do segundo após-guerra aos anos 80”
•  A nova ordem mundial do após-guerra: A Guerra Fria; A ONU;
•  O movimento da independência das colónias;
•  O Estado Novo;
•  A revolução democrática portuguesa.

Objetivos do trabalho:
•  Explorar um documento iconográfico, identificando a sua natureza e des-

tinatários, contextualizando historicamente a sua criação, identificando a 
simbologia utilizada e descodificando a sua mensagem;

•  Aprofundar conhecimentos sobre a unidade em estudo;
•  Promover a autonomia, sentido crítico e criatividade;
•  Desenvolver competências ao nível da comunicação oral e das tecnolo-

gias de informação.

Processo/estratégia de ensino-aprendizagem adotada:
Como parte integrante do programa da disciplina de História no 3.º ciclo, 

e tendo o século XX como o grande tema abordado no 9.º ano, coube-me a 
exploração de um cartaz de propaganda política do Estado Novo, no qual se 
pretendia ilustrar o papel da mulher enquanto dona de casa, honrando-o e 
glorificando-o.

A reduzida informação relativa ao mesmo, quando comparada aos demais 
cartazes atribuídos, tornou o trabalho ainda mais desafiante, e o vídeo que to-
mava por difícil de fazer chegar aos dois minutos de duração, acabou por atingir 
os cinco — de facto, uma simples imagem e um pequeno texto podem ter muito 
mais para contar do que aquilo que aparentam. Tendo por acréscimo da minha 
experiência da condição feminina, foi ainda mais interessante perceber o que, 
caso tivesse vivido antes do célebre 25 de Abril de 1974, me esperaria, pelo 
que a atribuição deste cartaz me tocou, pelo tema inerente, de forma especial. 
Inês Paixão 10.º 3 (ex-aluna do 9.ºa)

Cidadãos de Atenas,
Tendo em consideração que, em Atenas, para se ser considerado 

cidadão é necessário ser filho de pai e mãe ateniense, ser homem, 
ter mais de 18 anos, e ter cumprido o serviço militar; e não exis-
tindo menção às capacidades físicas e mentais para ascender ao 
estatuto de cidadão ateniense, vou apresentar argumentos que 
fundamentam a possibilidade de pessoas que não cumprem todos 
os requisitos acima mencionados, porque possuem um determina-
do grau de deficiência física ou mental, poderem ser considerados 
cidadãos atenienses, solicitando a sua inclusão na lei.

Devemos dar uma oportunidade a pessoas que têm alguma defi-
ciência de participarem na vida cívica da cidade-estado de Atenas. 
Devem ter oportunidade de se expressarem, de contribuírem para 
a sociedade e de terem uma vida plena com direitos, de modo a 
serem felizes. O poeta Homero, por exemplo, apesar de cego e 
já com avançada idade, foi autor da obra Odisseia, reconhecido 
por todos como o autor do estilo literário conhecido como poesia 
épica. Os seus poemas são recitados e conhecidos como poemas 
homéricos pela sociedade grega. (...)

É cruel e desumana a forma como os deficientes são tratados na 
cidade-estado de Atenas, atualmente. Homens que nasceram com 
uma deficiência física deveriam ter a possibilidade de serem cidadãos, 
apesar da impossibilidade de cumprirem o serviço militar, seriam cha-
mados a desempenhar funções políticas e administrativas (...) 
Gonçalo Campos e Sebastião Soares 10.º 3

Cidadãos de Atenas,
A sociedade ateniense tem defendido a ideia 

de mente sã em corpo são, atribuindo, assim, 
importância à associação entre a educação 
intelectual e a preparação física. Exercitar o 
corpo é considerado tão necessário como de-
senvolver a mente, ou seja, ambas as capacida-
des, físicas e mentais, são fundamentais para a 
constituição do cidadão Ateniense. 

(...) Grandes pensadores como Platão, no seu 
livro A República, e Aristóteles, na obra A Políti-
ca, trataram do planeamento das cidades gre-
gas, defendendo que as pessoas nascidas com 
patologias deveriam ser eliminadas. Também os 
espartanos, povo bastante guerreiro e muito 
consciente da importância dos cidadãos para a 
proteção e para o desenvolvimento da socieda-
de, eliminam os deficientes à nascença, atiran-
do-os de um precipício. (...) Todos nós sabemos 
que os deficientes à nascença são obra do mal, 
uma vez que os nossos deuses sempre nos fize-
ram perfeitos, tanto a nível mental como a nível 
físico. Como poderemos querer ou sequer ad-
mitir algo que não representa a perfeição? Não 
estaremos a desonrar os nossos deuses?

Gonçalo santos 9.º C

Pedro Martins 9.º B

Inês Paixão 9.º a

https://www.youtube.com/watch?v=TuPLe6mSh0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4StrkS42Jc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WegUA19vSbo&feature=youtu.be
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O que estamos a aprender com a 
Covid-19?
Cláudia Viana Professora de Filosofia e de Filosofia para Crianças  
José manuel marques Professor de Filosofia

Nas aulas de Filosofia levantámos a questão “O que estamos a 
aprender com a Covid-19?” Alguns alunos do 1.º ciclo (2.º C e 3.º B) e 
do ensino secundário (10.º 1B, 3 e 4, e 11.º 1B, 3, 1C), respondendo 
à provocação inicial, mapearam lições, desafios e questões. Todas as 
intervenções assentaram num ponto comum: a vida humana.

Qual o valor da vida humana? Há vidas que valem mais do que ou-
tras? Quem decide as questões da vida? Como devem os profissio-
nais de saúde agir em situações dilemáticas, por exemplo, de escas-
sez de camas ou ventiladores? Nessas circunstâncias, quem devem 
salvar primeiro? As medidas de prevenção e de controlo da pandemia 
tomadas pelo Estado, que impõem limites à liberdade individual, são 
moralmente legítimas? Devemos prescindir da liberdade em troca de 
segurança? Em suma, como devemos viver?

Os nossos alunos deram-se conta de que os casos hipotéticos dis-
cutidos em aula não estão tão distantes da vida real. A pandemia 
trouxe (nov)a confirmação da dificuldade de ajuizar sobre estas ques-
tões e da imprevisibilidade vida. 

A ética adota um ponto de vista universal, mas isto não quer di-
zer que um determinado juízo ético tenha de ter aplicação universal. 
Há razões, quer deontológicas, quer utilitaristas, para refletirmos os 
princípios universais que nos guiam. Mas, para o utilitarismo, em cir-
cunstâncias invulgares, a maximização dos interesses dos afetados le-
va-nos à ponderação das alternativas possíveis. Considere-se a ação 
dos profissionais de saúde que, em muitos casos, vivem situações 
dilemáticas. Será legítimo salvar a vida de um idoso com menor ex-
pectativa de tempo de vida em detrimento de um doente mais jovem 
recém-chegado à enfermaria? Pode parecer “mais útil” salvar uns em 
detrimento de outros, adotar a ação que, ainda que não maximize 
os interesses de todos os afetados, ao sacrificar um, proporciona a 
maior felicidade possível. Mas também não se segue que ambos têm 
igual dignidade e ambos merecem igual respeito?

Esta pandemia ensina-nos que a vida é imprevisibilidade, que não 
podemos contar viver, sempre, do modo que escolhemos ou idea-
lizamos. Temos de estar preparados, em qualquer momento, para a 
necessidade de encararmos a contingência, não só como um cenário 
possível, mas também necessário. Estamos a enfrentar um dos maio-
res desafios a que já fomos sujeitos. E podemos aprender que não 
podemos dar nada como certo ou absolutamente adquirido. É tudo 
tão provisório quanto a dúvida de Descartes, só que neste caso não 

se lhe sucede a certeza, mas a incerteza e, com esta, a esperança de 
“irmos ficar bem”.

Aprendemos que temos de nos adaptar com grande plasticidade a 
uma realidade dinâmica que nos surpreende todos os dias. Valoriza-
mos as coisas que temos como garantidas e que nos estão a ser “rou-
badas”. Aquele beijo e abraço dos avós, o almoço de família, o encon-
tro com o grupo de amigos, o prazer de um passeio à beira-mar, entre 
tantas outras. Estamos, também, a aprender a reinventar o valor de 
uma solidariedade que seja capaz de mitigar a dor dos que são ou es-
tão mais vulneráveis, os idosos, os doentes e os mais pobres. Apesar 
do medo, que nos assola por nós e pelos nossos — e que procuramos 
domar —, temos o dever de sermos fortes, serenos e solidários.

Voltamos ao ponto da consideração dos interesses de todos. A es-
sência deste princípio tem em conta os interesses em si, sem distin-
ção arbitrária. Este princípio não pressupõe um tratamento igual, mas 
a tentativa de obter um tratamento mais igualitário. Não só na esfera 
das decisões individuais, mas também na esfera das decisões políti-
cas, temos de considerar os outros. Isto implica decisões, por parte 
dos governantes, que, dada a situação de calamidade pública, podem 
suspender provisoriamente alguns direitos, liberdades e garantias. 
Uma vez que ninguém é responsável pelas circunstâncias naturais e 
sociais em que nasceu, e que a pandemia reforçou, o Estado tem o 
dever de cuidar de cada um, sobretudo dos mais desamparados. Esta 
pandemia está a ensinar-nos o sentido de comunidade.

Destas palavras, realça-se o nosso lugar numa comunidade em re-
descoberta. Pensar como viver é uma questão em aberto.

eDuCaR PaRa 

a reflexão e para  
os valores éticos

A pandemia tem consequên-
cias graves, como a acentua-
ção das desigualdades econó-
micas e sociais. No entanto, 
mostrou-nos que, apesar des-
tas desigualdades, todos esta-
mos a viver a mesma situação 
e só se colaborarmos é que a 
conseguimos ultrapassar. A 
Covid-19 mostrou-nos o quão 
importante é viver em comuni-
dade e refletir sobre os nossos 
atos egoístas. 
Catarina alves 11.º 3“… realça-se o nosso lugar numa comunidade em redescoberta. Pensar 

como viver é uma questão em aberto.”

Aprendemos mais cuidados de higiene e novas 
regras. Por exemplo, uso de máscara, etiqueta 
respiratória, distanciamento social. 
Leonor C., Sofia, Leonor A., Marta e António 2.º C

Aprendemos a respeitar mais os outros. 
margarida H. 2.º C

Temos de proteger todas as pessoas. 
Inês afonso 3.º B

Aprendemos a dar valor ao que temos, nomea-
damente a liberdade. 
maria teresa Natário 10.º 1B

Aprendemos a refletir mais e melhor. A assumir 
mais responsabilidades. 
Lucas alvarez 10.º 3

Aprendi a importância do dever cívico. 
maria teresa Correia 11.º 1C
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eDuCaR PaRa 

a cultura
"Camoinz Hépyco-Lyrico"
uma Comédia com simão Rubim  
e João marta
Joana Baião e Patrícia Rodrigues Professoras de Português

Inspirada nos temas do programa escolar do 10.º ano que dizem 
respeito a Camões, poeta épico e lírico, a peça (que escolhe o registo 
cómico) tem a autoria de Gustavo Rubim, professor de Estudos Por-
tugueses na Universidade Nova de Lisboa, ensaísta e crítico literário.  
A representação está a cargo de Simão Rubim e João Marta, ambos 
ex-atores da companhia Teatral do Chiado, fundada por Mário Vie-
gas.

Os alunos do 10.º ano foram desafiados a escrever uma apreciação 
crítica sobre a peça de teatro a que assistiram no dia 26 de outubro.

A peça "Camoinz Hépyco-Lyrico", apresentada no auditório do Co-
légio no passado dia 26 de outubro pelos atores Gustavo Rubim e 
João Marta, serviu como meio de consolidar as aprendizagens dos 
alunos relativamente à obra camoniana.

A recorrência à comédia, porém de forma equilibrada e não des-
mesuradamente, foi um ponto forte da peça, uma vez que permitiu 
aos espectadores manter a atenção mais facilmente. Em acréscimo, 
a combinação dos poemas de Camões com a sua epopeia como mo-
tivos de representação ajudou a torná-la mais apelativa, dado que, 
deste modo, evitou-se que a incidência sobre um só tema caia no 
entediamento do público.

A despeito disto, o local que os artistas escolheram para repre-
sentar não foi o melhor – tinham um palco logo atrás e, decidindo 
não utilizá-lo, dificultaram o visionamento dos que se sentaram mais 
atrás. Além disso, o facto de o vestuário não remeter à época renas-
centista tornou mais difícil a perceção da envolvente histórica por 
parte do espectador.

Em suma, podemos considerar, apesar dos tópicos menos posi-
tivos, que a peça em questão foi bastante útil para o processo de 
aprendizagem dos estudantes, que era, afinal, o principal objetivo 
que os levou a ir assistir à mesma.

Camões: o (Re)nascer de um modo de escrita
Inês Paixão 10.º3 

A peça “Camoinz Hépyco-Lyrico” ilustra as 
sucessivas etapas da vida de Luís de Camões, 
mencionando algumas das suas mais conheci-
das composições literárias. No entanto, contra-
riamente ao que se esperaria de uma encenação 
das vivências do mais aclamado autor nacional, 
“Camoinz Hépyco-Lyrico” reconta as experiên-
cias de Camões com um omnipresente tom de 
comédia. É esse inesperado modo de narra-
ção que torna a peça intrigante e a distingue 
de outras com o mesmo tema. De adaptações 
humorísticas dos poemas do insigne escritor a 
caricaturas dos contemporâneos do poeta não 
faltam razões para o público se desconcertar de 
tanto rir. 

Por último, escandalizando a assistência, o 
melhor amigo de Camões é representado como 
um jovem inculto e preguiçoso, gerando uma 
antítese de imenso potencial cómico que ser-
ve de propósito para que se citem os versos do 
poeta, numa tentativa de educar o jovem.

Concluo, desta maneira, com uma sólida re-
comendação da peça “Camoinz Hépyco-Lyrico”, 
de grande “engenho e arte”, como diria Camões.

A peça de teatro, inspirada na vida e nas obras de Luís 
de Camões, teve um papel marcante na aprendizagem 
dos alunos sobre o tema em estudo. Os atores, a partir da 
representação, foram capazes de dar vida ao pensamen-
to do poeta e à sua vida atribulada. É retratada a forma 
como Camões conseguiu adquirir a coragem e inspiração 
para escrever a epopeia, e, ao mesmo tempo, descrever 
as dificuldades que o mesmo passou para a terminar.

Esta peça revelou o seu valor para os jovens que ainda 
estão a ganhar conhecimentos. Enquanto os alunos leem, 
estão apenas focados num trecho específico, já ao assis-
tir à peça, para além da parte cómica que desentediou 
o estado de espírito, os atores conseguiram desvendar 
o que se passou na vida de Camões, mostrando a rela-
ção entre a vida e o texto. A interação entre nós e Simão 
Rubim e João Marta foi essencial, pois cativou, desper-
tou curiosidade e estimulou o pensamento, lançando um 
novo olhar sobre a matéria.

A diferença entre a poesia épica e a lírica suscitou in-
teresse relativamente ao espetáculo. A partir do visiona-
mento da peça, compreendemos que Camões considera-
va escrever sonetos algo bastante acessível. O ator que 
interpretou o poeta chegou mesmo a citar um dos seus 
poemas e no final ficcionou que este tinha sido escrito 
quando este tinha apenas três anos.

Para finalizar, realço aspetos como “o da musa inspira-
dora do poeta”, que levou à interação feliz com o público 
e alguns adereços dos atores que remetem para a for-
ma como a população da época se vestia. Merecem um 
aplauso, pois tiveram o seu papel no enriquecimento do 
espetáculo. Enfim, uma estupenda peça interpretada por 
estupendos atores.

A peça de teatro "Camoinz hépyco-lyrico", interpretada pelos atores Gustavo Rubim 
e João Marta, é uma obra que pretende, de uma maneira mais descontraída, apresentar 
aos alunos do 10.º ano características estudadas e a estudar nos textos de Camões. 

Utilizando como meio de transmissão a comédia, diversos conceitos são introduzidos 
ao longo da peça em prol de familiarizar os alunos com certos termos e aspetos da obra 
do poeta, de um modo acessível a todos.

A peça inicia-se com os atores (que interpretam Luís Vaz de Camões e o seu aprendiz) a 
ensaiar uma atuação. Numa constante interação com o público, é desde o início da peça que a nossa atenção está colocada 
no decorrer da ação. Vaz de Camões proclama poemas, que a outra personagem tenta repetir, aspirando impressionar e 
conquistar Leonor, que apesar de não vermos, é-nos descrita com qualidade tanta que é fácil imaginá-la. Camões prossegue 
para embarcar na caravela que o levaria à Índia, e onde escreveu a mais conceituada obra portuguesa: Os Lusíadas. Já após 
o seu regresso, Camões apresenta os seus versos ao rei D. Sebastião, que apesar de não muito impressionado com eles, 
queria ter o seu nome associado à obra. 

A peça foi interessante, bem conseguida, interativa, esclarecedora e cativante.
Concluindo, os atores estão de parabéns pelo sucesso no trabalho que realizaram ao adaptar a peça, com vocabulário 

muito acessível, e ao interpretá-la de uma maneira clara, elucidativa e cómica.

Esta comédia tem um enorme valor didático, 
envolvendo e cativando o espetador, de modo 
a tornar simples e fácil aprender mais sobre a 
obra de Camões e o que o autor passou en-
quanto a escrevia. A interação é a palavra de 
ordem nesta peça, o espetador é envolvido pela 
história e sente que está a vivê-la na primeira 
pessoa. A visão e a audição, em simultâneo, per-
mitem sentir com mais intensidade e aprender 
com uma energia única e distinta.

Neste contexto, há uma passagem dos géne-
ros épico e lírico para o género dramático, o que 
transforma totalmente a nossa apreensão sobre 
o tema, enquanto alunos, facilitando e dando 
uma nova dinâmica à aprendizagem.

Sem prejuízo do acima referido, sente-se em 
determinadas alturas, quando os atores usa-
vam mais intensamente o lado humorístico, que 
parte dos espetadores perdem o foco do tema 
central da obra e concentravam-se somente na 
parte mais anedótica.

Como conclusão, é de salientar que esta peça 
é verdadeiramente cativante e deixou, em cada 
espetador, a vontade de conhecer mais e me-
lhor a obra e vida de Luís Vaz de Camões.

De engenho e arte
Pedro Martins 10.º 1 a

um aplauso
manuel Fonseca 10.º 2

uma peça... épica
Joana Rocha 10.º 1B

Uma energia única e distinta 
Manuel Plantier 10.º 1C

“… a visão e a audição, em 
simultâneo, permitem sentir com 
mais intensidade e aprender com 
uma energia única e distinta.”

maria Pestana e madalena santos 10.º 4

Diogo Cortesão 10.º 4
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mediaLab na escola e na 
Comunidade
Joana Baião e mónica silva Professora de Português

Na sequência do estudo da unidade sobre a Comunicação Social 
que está presente nos programas de 6.º ano, 7.º ano e 8.º ano, con-
vidámos o Media Lab, do Diário de Notícias, a vir ter connosco à sala 
de aula. Continuamos a visar a criação de um ambiente de apren-
dizagem estimulante, mesmo em tempo de pandemia, e, por isso, 
cumprindo todas as regras a que a pandemia nos obriga, encaramos 
este tipo de atividades como momentos ainda mais relevantes para 
o processo de ensino-aprendizagem, por serem modos tão ricos e 
dinâmicos de aprender. 

A preparação do trabalho começou antes de re-
cebermos a equipa na escola: depois de trabalha-
dos alguns subtemas relacionados com a pande-
mia, os alunos entrevistaram pais e vizinhos sobre 
as mudanças a que todos tivemos de nos adaptar. 
Estas foram algumas das questões registadas em 
vídeo ou áudio que iniciaram a interação entre os 
alunos e a sua comunidade/família:  

•  Como se sentem as crianças com o regresso 
às aulas? 

•  Concorda com as regras do regresso às aulas? 
•  O teletrabalho mudou a vida das pessoas? 
•  Considera que as crianças aprendem bem com 

o ensino à distância? Porquê?
•  Que cuidados devemos ter nos restaurantes?
•  Que cuidados devemos ter na prática do des-

porto?
•  Concorda com o teletrabalho? Porquê? 
•  Concorda com o ensino presencial? Porquê?
•  Na sua opinião, qual o transporte público mais 

seguro e porquê?
•  As normas de segurança nas escolas fazem a 

diferença?

No dia marcado com cada ano e turma, Maria-
na Amorim, produtora e formadora Media Lab, 
chegou com a sua equipa, segundo ela, um pouco 
nervosos, e começaram a preparar o grande desa-
fio: computadores ligados, PowerPoint preparado, 
tudo desinfetado e começou a formação teórica de 
dez a quinze minutos que daria início à sessão Me-
dia Lab na Escola e na Comunidade. 

Os alunos mostraram-se sempre empenhados, 
curiosos e interessados. Aquela que, à partida, se-
ria a parte menos interessante da sessão Media 
Lab, acabou por ser bastante dinâmica, pois foi 

possível criar momentos de debate bastante esti-
mulantes entre os alunos. 

Passou-se depois, ao processo de escrita e de 
gravação de notícias (quer em vídeo, quer em rá-
dio). Esta fase final foi a mais apreciada entre as 
turmas. A produtora referiu: “Nas gravações de 
vídeo, foi com muito agrado que vi os jovens de-
monstrar interesse não só em serem "pivots", mas 
também noutras funções mais ligadas à captação 
de imagem. Eram os próprios colegas que muitas 
vezes acabavam por dar as indicações a quem ia 
ler... um "atenção ao microfone!" ou "chega-te mais 
para a direita" ou "endireita as costas".”

O balanço foi muito positivo e os alunos gosta-
ram bastante: “divertido”, “diferente”, “experiência 
única”, “uma atividade diferente com novos desa-
fios” foram as palavras escolhidas por eles para en-
cerrar este balanço.

A produtora e formadora Mariana Amorim ficou 
muito satisfeita com os nossos alunos, pois referiu 
que “fizeram ótimos trabalhos”. Gostou muito do 
ambiente do Colégio: “a comunidade escolar rece-
beu-nos sempre de braços abertos. Não houve um 
único professor ou professora, funcionário ou fun-
cionária que não nos falasse com um sorriso ras-
gado (daqueles que se veem através da máscara)”.

 “Para mim, ser jornalista por um dia foi divertido, porque foi diferente do que já 
tinha feito noutras atividades, gostei de ter a experiência de falar sobre um acon-
tecimento como os jornalistas fazem, gostei de falar com microfone. A explicação 
da atividade foi muito clara, percebemos o que tínhamos de fazer através de um 
PowerPoint.” Matilde Pinto 6.º C

“Ser jornalista por um dia foi mesmo entrar no papel de um jornalista: relatar acon-
tecimentos importantes, desastres, divulgar notícias de interesse geral para formar 
uma população conhecedora e informada. A minha equipa trabalhou muito bem. 
Discutimos assuntos de interesse e não tivemos desentendimentos. Gostei mesmo 
muito da equipa e da Media Lab foi uma equipa excelente que nos ajudou a desen-
volver o trabalho.” sara abrantes 6.º a

“Foi uma atividade em que desenvolvemos a capacidade de retirarmos informação 
de um texto para uma apresentação. A parte de que mais gostei foi a de pesquisar 
a informação e gostei de receber o jornal. Gostava de ter podido escolher o tema a 
tratar”. Duarte mendes 6.º C

"Os alunos do Colégio Valsassina foram muito participativos durante as forma-
ções teóricas e igualmente autónomos no processo de reescrever as notícias que 
escolheram. Mostraram-se curiosos relativamente a todos os "papéis" que podiam 
desempenhar na atividade prática, alternando-se com entusiasmo enquanto pivôs, 
assistentes de teleponto e repórteres de imagem. Pelo brio com que se dedicaram 
às atividades do MediaLab do Diário de Notícias, nota-se que são jovens muito inte-
ligentes e bem preparados para qualquer profissão que escolham seguir." 
Sofia Pancada (monitora media Lab)

"2020: Acompanhado do imediatismo da informação, há também a urgência em 
dominar as ferramentas digitais, fenómeno este intrínseco na cultura das novas ge-
rações. Daí a importância de balizar alunas e alunos dos primeiros ciclos, e por isso 
tamanha a relevância do projeto que queremos levar às escolas com o Media Lab.

Dito isto, contribuir com a equipa de formadores na minha primeira sessão presen-
cial dentro do Colégio Valsassina foi transformador, e a troca com os alunos propor-
cionou uma experiência enriquecedora. Estamos sempre a aprender, e compartilhar 
ensinamentos é também um movimento em direção à igualdade. Além de uma rece-
ção bastante positiva por parte dos alunos, o retorno obtido através dos trabalhos 
produzidos certifica o quão bem preparados estão estes jovens. Que assim perma-
neçam, o mundo do jornalismo é grande e aguarda-vos!" 
Camila Tiemy (monitora media Lab)

"A convite do Colégio Valsassina, o Media Lab 
DN levou a cabo em outubro sessões "MediaLab 
na Escola e na Comunidade" para os seus mais de 
300 alunos dos 6.º, 7.º e 8.º anos. Esta atividade 
tem por objetivo educar os mais jovens para a lite-
racia para os media promovendo desta forma uma 
cidadania informada, participada e responsável, 
nomeadamente no ambiente digital.

No difícil contexto atual tornou-se, mais do 
que nunca, imprescindível para o projeto desafiar 
as escolas a receber o "MediaLab na Escola e na 
Comunidade", indo ao encontro das reais necessi-

dades das escolas, levando as experiências até às 
escolas e às respetivas comunidades e foi neste 
âmbito que a experiência com o Colégio foi alta-
mente positiva pois, fruto da excelência do ensino 
e dos professores envolvidos, com especial des-
taque para a Professora Mónica Silva - ponto fo-
cal com a equipa Media Lab -, os bem preparados 
alunos envolveram-se de imediato nas atividades 
e estiveram à altura dos desafios como pudemos 
testemunhar. Parabéns a todos pelo excelente tra-
balho levado a cabo e obrigado por esta oportuni-
dade." alexandre, Coordenador media Lab

eDuCaR PaRa

os media e para  
a Cidadania

Trabalhos 
realizados 
pelos alunos 
dos 6.º, 7.º e 
8.º anos, no 
âmbito das 
sessões Media 
Lab DN
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0_3jCz2eaXaBWw2ZeMI1lY8vZK-9rZt
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“Aqui na escola podemos brincar e aprender de maneira diferente: Ouvimos melhor a professora do 
que no tablet. Ter um amigo ao nosso lado é muito bom. Em casa não tínhamos o atelier e tínhamos de 
comprar tintas.” maria do Carmo Dias 5 anos a

“Nós estamos na escola com os amigos e conseguimos tocar-lhes e no Zoom não.” Lourenço Garcia 5 anos a

“Gosto mais de estar na escola a brincar com os amigos e ter novas brincadeiras. É melhor aprender 
na escola porque percebemos melhor as coisas” Laura marques 5 anos C

“Foi bom ficar em casa porque fiz muitas coisas com os pais e eu adoro estar em casa. Tive muitas 
saudades de todas as professoras e dos meus amigos. Quando voltei ao Colégio senti amor e alegria 
por voltar a ver toda a gente.” Mariana Botton 5 anos B

Regressar ao Colégio terá sido diferente de idades para idades, de 
criança para criança, no entanto, para todos parece ter sido um momen-
to de alegria e, ao mesmo tempo, de alguma ansiedade. Como foi para as 
educadoras dos três aos cinco anos receber as suas crianças? Que dife-
renças sentiram em relação a outros anos? Como se acostumaram a no-
vas rotinas? E para as crianças que, após tanto tempo em casa, passavam 
agora o portão da autonomia e de um novo ano? É o que nos contam e 
mostram as educadoras e os alunos do Jardim de Infância.

Voltar ao Colégio foi, para nós, educadoras, moti-
vo de ansiedade e de algumas dúvidas. Não sabía-
mos como que é que iria ser, como é que os nossos 
alunos se iriam adaptar numa altura em que o con-
tacto deve ser menor e o afeto e abraço de confor-
to é tão importante. Não sabíamos como nos iriam 
conhecer, sem a possibilidade de ver totalmente as 
nossas caras com a máscara. O ano começou de for-
ma diferente. Se, antigamente, os pais entravam no 
Colégio para deixarem os nossos alunos no recreio a 
brincar com os amigos, hoje deixam-nos ao portão 
para um novo dia. Sentimos que os nossos alunos 
cresceram mais rápido, o entusiasmo de vir para o 

Colégio vê-se no abraço que nos dão quando entram 
no recreio e na rapidez com que arranjaram amigos 
para brincar. 

Apesar de todas as mudanças e restrições que te-
mos atualmente e das dúvidas que sentíamos no iní-
cio do ano, os alunos mostraram-nos que se adaptam 
e se moldam às necessidades com alegria e tranqui-
lidade.   

O espaço-Quinta foi muito importante para esta in-
tegração. O contacto com a Natureza, a exploração 
dos diferentes espaços e as brincadeiras ao ar livre 
são imprescindíveis para o desenvolvimento saudável 
e equilibrado dos nossos alunos. 

Voltar ao Colégio era um momento ansiado por todos, des-
de que, em março, este novo vírus nos fechou em casa. Está-
vamos todos a precisar de nos ver cara a cara, de nos sentir e 
conviver, como o computador não nos permitia fazer.

Foram dias de grande ansiedade que antecederam a reaber-
tura – como seria? Não podíamos estar próximos? Não nos 
podíamos abraçar? ... Apesar das diferenças claras – desinfe-
tar as mãos e os sapatos ao entrar no Colégio, os pais terem 
de ficar do lado de fora, os adultos sempre de máscara, evitar 
dar as mãos, os lugares marcados e os horários desfasados... 
o que imperou foi a alegria e entusiasmo de nos voltarmos a 
ver e os abraços passaram a ser diferentes e a ter outro valor!

Como Educadoras, sentimos logo um menor contacto com 
os pais, contacto esse que naqueles primeiros dias ajudaria a 
tranquilizar quem esteve com os filhos durante tantos meses 
e agora os deixa ao portão. Noutros anos, esse contacto seria 
diário e normal.

 Sendo que estamos com crianças de cinco anos, no geral, 
as adaptações foram feitas rápida e tranquilamente, pois vi-

nham com muita vontade de voltar ao Colégio! Quanto aos 
alunos novos, nos primeiros dias, as educadoras iam ao por-
tão recebê-los e, quando havia necessidade de alguma das 
partes, conversar um bocadinho com os pais. Mesmo neste 
aspeto, achamos que não verem os pais entrarem e/ou per-
manecerem no espaço do Colégio, ajudou a este sucesso na 
adaptação, pois despedem-se ao portão e começa um novo 
dia de aulas!

Sentimos que, devido aos meses de confinamento, os tem-
pos de atenção/concentração e as regras de convivência so-
cial dos nossos alunos regrediram um pouco e mereceram, 
por isso, uma ainda maior dedicação da nossa parte. Ainda 
assim, estes tempos permitiram um maior tempo de qualida-
de entre as famílias, o que se refletiu numa maior estabilida-
de emocional demonstrada pelas crianças. Uma das grandes 
vantagens do ensino presencial é, ao estarmos mais tempo 
com as crianças, conseguirmos dar-lhes a atenção individual 
e necessária para o seu desenvolvimento e para o seu cresci-
mento harmonioso e saudável. 

em Destaque O regresso à nossa escola

Inês Raimundo, Lucília Batista e Mariana Pinto Educadoras das turmas dos 4 anos

maria Vicente, teresa Onofre, maria Bívar educadoras das turmas dos 3 anos

ana Pereira, Inês afonso e Joana Pires da Costa educadoras das turmas dos 5 anos

4 aNOs

3 aNOs

5 aNOs

O maior desafio foi retomar as rotinas com redução de 
materiais para assegurar as melhores condições preven-
tivas e criar dinâmicas no mesmo espaço onde há seis 
meses tudo era normal e possível. As palavras fortes du-
rante todo o processo foram IMAGINAR, INVENTAR E 
CRIAR: inventar novas brincadeiras, novos olhares para o 
que estava à nossa volta, imaginar outras possibilidades, 
aprender a gostar daquilo que desconhecíamos, … assim 
encontrámos juntos, educadoras e alunos, a forma de nos 
sentirmos mais felizes na escola.

E, sim, estamos felizes, porque as saudades das vozes, 
dos cheiros, dos toques e das risadas eram muitas. Olhar 
os amigos e estar próximo deles é algo maravilhoso e belo, 
é algo fundamental para o desenvolvimento das crianças e 
para a sua socialização.

A maior dificuldade foi o uso da máscara, que impede a 
expressão facial natural e verdadeira, tão necessária na co-
municação e na cumplicidade entre a educadora e os alu-
nos, mas a vontade e o esforço superam este obstáculo e 
sentimos o mesmo entusiasmo e envolvimento de sempre 

por parte dos alunos. São eles o motor que todos os dias 
nos motiva e alimenta para viver cada dia em plenitude na 
escola.

Procurámos junto das crianças, perceber como foi re-
gressar às aulas (testemunhos dos alunos de 4 anos):
–  Regressar às aulas foi muito bom, porque posso brincar 

com os amigos e tenho ginástica, desportos e karaté;
–  Foi bom porque gosto mais de aprender na escola;
–  Gosto de trabalhar com os amigos;
–  Tinha muitas saudades da minha escola;
–  Na escola, aprendo mais rápido;
–  Fiquei feliz, porque tinha saudades das pessoas e dos 

meus amigos;
–  Tinha saudades de pintar!;
–  Quando voltei para a escola fiquei contente por voltar a 

comer a sopa com os meus amigos;
–  Senti-me feliz quando voltei para a escola;
–  Gostei de voltar à escola porque gosto de aprender 

aqui.

“aqui na escola podemos brincar e aprender de maneira diferente: 
ter um amigo ao nosso lado é muito bom. ”
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O caderno de desenho
Sofia Caranova Professora de artes Visuais

eDuCaR PaRa

as artes

Os cadernos de desenho são usados não só por artistas plásticos, 
como por viajantes, cientistas, que usaram e continuam a usar um 
caderno para registar notas em qualquer lugar e circunstância. Sen-
do o desenho, por vezes, o complemento da escrita.

Desenhar não requer local ou hora. Todos os locais e todas as horas 
são apropriados para o desenho. O desenho é, por isso, a forma uni-
versal de conhecer e comunicar.

Aprender o desenho exige um trabalho constante de aprendiza-
gem dos instrumentos, processos e práticas de desenho e, ao mesmo 
tempo, uma descoberta permanente de si próprio.

O caderno de desenho constitui um suporte de experimentações, 
colagens de materiais diversos, composições mais abstratas ou mais 
figurativas, com menor ou maior aplicação de cor, tudo é passível de 
ser registado e apontado.

Usar o caderno é dar evidencia a coisas que nos passam pela cabe-
ça, pelos olhos, pelas mãos, diariamente.

O caderno pode ser um escape, uma forma de fugir da realidade 
através da escrita e do desenho. Viajar!

Páginas do caderno de desenho de um 
antigo aluno

Páginas do caderno de desenho da antiga aluna mariana Neves

Páginas do caderno de 
desenho de afonso 
Costa, 12.º 4

Página do caderno da antiga aluna  
Rita marques

Os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação continuam 
a ser mote para os alunos do 1.º ciclo, neste ano letivo 2020/2021. 

Portugal celebra a travessia do Estreito de Magalhães e foi lan-
çado um desafio às Escolas Azuis de todo o país. Os nossos alunos 
aceitaram o desafio e o Valsassina também quis embarcar. Destino: 
o mundo! 

Três miniveleiros do século XXI, não tripulados, que simbolizam as 
naus de Magalhães (Victoria, Trinidad e Concepción), levarão uma 
carga preciosa: símbolos da nossa cultura e mensagens de alunos das 
Escolas Azuis. 

Os nossos alunos escreveram histórias, poemas, desenharam, tira-
ram fotografias, fizeram vídeos, pesquisas, expressaram-se das mais 
diferentes formas. Tudo valeu para mostrar a nossa Escola Azul ao 
mundo e o que o Mar significa para nós.

Esta foi uma iniciativa promovida pela Estrutura de Missão do V 
Centenário da Primeira Viagem de Circum-navegação, em parceria 
com a Escola Azul — Direção-Geral de Política do Mar e o Instituto 
de Sistemas e Robótica, do Instituto Superior Técnico, e os nossos 
alunos abraçaram-na de forma entusiástica.

Valsassina a bordo no estreito  
de Magalhães – Escola Azul
mariana marques Professora do 1.º ciclo

eDuCaR PaRa

a cultura e para  
o património

Eu achei este desafio muito interessante 
porque com essa viagem estamos a reviver os 
nossos antepassados... 4.º ano

Eu achei a ideia muito engraçada e criativa 
porque permite conhecer as culturas dos di-
ferentes povos e a rota de Magalhães. 4.º ano

Posso ajudar os outros meninos a conhecer 
alguns animais de Cabo Verde, terra por onde 
passou Fernão de Magalhães. Filipa 4.º ano

É importante mostrar que Fernão de Maga-
lhães mudou o Mundo com a sua rota. 4.º ano

Os nossos poemas vão ser marinheiros! Na disciplina de Por-
tuguês escrevemos três poemas sobre a viagem de circum-na-
vegação. Ficámos muito motivados por sabermos que os nossos 
poemas iriam embarcar a bordo dos três miniveleiros que serão 
largados em alto mar. 2.º ano

Eu sinto-me muito contente por saber que o meu trabalho vai 
ser apresentado para muita gente. Por outro lado, sinto-me nervo-
sa porque não sei se as pessoas irão gostar do meu trabalho sobre 
animais e plantas de Cabo Verde. Sofia Costa 4.º ano

Eu sinto-me muito feliz por pensar que o meu trabalho poderá 
ser visto por escolas de todo o mundo. Vicente Freitas 4.º ano
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Aos alunos de Desenho A do 12.º 4 lançou-se o desafio de sele-
cionarem uma notícia recente e a partir daí construírem uma metá-
fora visual. Como se pode transmitir uma ideia-chave, uma mensa-
gem, uma convicção, através de uma imagem? Poderá a ilustração 
levar-nos a refletir sobre um tema antes de ler o conteúdo de uma 
notícia? As metáforas visuais – muito usadas na publicidade - po-
dem ser uma forma simples, direta e criativa de comunicar ideias 
que ficam facilmente retidas nas nossas memórias. Os alunos de-
senvolveram um processo de trabalho iniciado na escolha e apre-
sentação de notícias, passando pela identificação das ideias-chave, 
criação das metáforas visuais, elaboração de registos gráficos de 
ambientes/personagens, seleção da técnica a utilizar para a ilustra-
ção e, por último, elaboração do trabalho final. 

Partilhamos aqui alguns dos trabalhos finais.

Ilustrar uma notícia com recurso a 
metáforas visuais
Sofia Caranova e Marta Magalhães Silva Professoras de artes Visuais

eDuCaR PaRa

as Artes e para a reflexão

“A notícia aborda a ocorrência de in-
cêndios de grandes dimensões na costa 
oeste dos EUA, causados pelo aqueci-
mento global. No meu trabalho, ilustrei 
o espírito de indiferença dos america-
nos face às alterações climáticas que a 
notícia revela. A personagem não tem 
expressão facial, pois representa todo 
o país que resiste a mudar comporta-
mentos, mesmo sofrendo diretamente 
as consequências das mudanças climá-
ticas.” 
Sofia Carajote 12.º 4                

“A notícia que escolhi tem como título “Uma imagem de obra Pie-
tà que vale uma polémica”. Através do Twitter, o Vaticano apresen-
tou uma montagem da obra Pietà, de Michelangelo, com o corpo de 
um Cristo negro, com o objetivo de se manifestar contra o racismo. 
Enquanto uns aplaudiram, outros criticaram dizendo: “Onde está o 
nosso Jesus?”.

Numa referência à Pop-Art, o meu trabalho pretende mostrar que 
todas as vidas são importantes, pois somos todos humanos, todos 
temos direitos.”
maria silva 12.º 4                

“Desenvolvi a ideia de 
apresentar a Antártica 
dentro de uma bolha…”

Notícia – O dilema das redes sociais
Ilustração da aluna mafalda Nunes 12.º a

Notícia – Justice Ruth Bader Ginsburg dead at 87
Ilustração da aluna mariana afonso  12.º 4

Notícia – Antarctica is the only continent free of COVID-19. 
How long can it stay that way? é baseada na passagem our 
safe little bubble
Ilustração da aluna Francisca Leite 12.º 4

Notícia – Os Estados Unidos sentem as condições climáticas na pele 
Ilustração da aluna Sofia Carajote 12.º 4

Notícia – Uma imagem de obra Pietà que vale uma polémica. 
Ilustração da aluna maria silva 12.º a

“Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um 
alerta: as redes sociais podem ter um impacto devastador sobre 
a democracia e a humanidade. Numa análise ao mundo da tecno-
logia, em particular da indústria do social media, o documentário 
descreve os danos causados por plataformas como o Facebook, 
Google, Instagram ou Twitter, baseando-se em testemunhos de 
vários ex-funcionários destas grandes empresas. Deste modo, so-
mos alertados, em primeira pessoa, para as consequências destes 
algoritmos invasivos e para as verdadeiras intenções das redes so-
ciais.”
mafalda Nunes 12.º 4

“A notícia tem como título “Justice Ruth Ba-
der Ginsburg dead at 87” e conta as reações de 
alguns governantes em relação a este aconte-
cimento. Relata alguns dos marcos importantes 
na vida de Ruth Bader Ginsburg, mostrando ca-
sos em que participou e decisões que tomou ao 
longo dos anos em que pertenceu ao sistema 
judicial dos EUA.

A minha ideia centra-se no seu papel pioneiro 
no apoio às minorias e na defesa da igualdade 
de género. Pretendi destacar a sua importância, 
ao abrir caminhos para todos os outros quere-
rem seguir o exemplo. “
mariana afonso 12.º 4

“A ilustração da notícia Antarctica is the only 
continent free of COVID-19. How long can it stay 
that way? é baseada na passagem our safe little 
bubble.

Esta metáfora visual que desenvolvi na ilus-
tração representa a Antártica, que, tal como 
o título da notícia diz, foi o único continente 
até à data a não ser afetado pelo Coronavírus. 
Desenvolvi a ideia de apresentar a Antártica 
dentro de uma bolha, protegida da pandemia.
Francisca Leite 12.º 4



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

32 33

Entendendo a formação científica como uma 
componente central da educação em todas as 
áreas do conhecimento, o Colégio Valsassina pro-
move e incentiva a participação dos alunos em 
projetos de iniciação à prática científica desde o 
jardim de infância e ao longo de toda a escolarida-
de, envolvendo diferentes áreas curriculares.

Considerando que a iniciação à prática científi-
ca deve ser um processo que ultrapassa a “sala de 
aula” e os conteúdos curriculares, integramos des-
de 2018 a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, 
a par de outras parcerias com universidades e cen-
tros de investigação. 

Através do projeto do Ensino Experimental das 
Ciências no 1.º Ciclo, os alunos desenvolvem tra-
balhos experimentais na área das Ciências Natu-
rais, recorrendo a uma metodologia investigativa 
centrada na resolução de problemas pertinentes 
e reais, e com ligação à sociedade na qual os alu-
nos se inserem. Esta metodologia permite a esti-
mulação do aluno relativamente ao conhecimen-
to científico. Cria conflito cognitivo, possibilita a 
previsão, a observação, a comparação e a reflexão 
que induzem à mudança conceptual e à constru-
ção de aprendizagens significativas. Desenvolve 
competências que são transversais a outras áreas 
do saber, com contribuições, entre outras, para o 
desenvolvimento emocional, a capacidade de ob-
servação e a retenção da informação.

Estas competências facilitam a aquisição de há-
bitos de estudo, promovendo a autonomia e o sen-
tido de responsabilidade. 

Através das atividades desenvolvidas no labo-
ratório, são criadas oportunidades para promover 
atitudes e qualidades pessoais dos alunos, essen-
ciais enquanto cidadãos, como por exemplo: 

•  A curiosidade (fazer perguntas/seguir etapas);
•  Respeito pela evidência (identificar evidências, 

em consonância com as suas próprias ideias);
•  Espírito de abertura (partilhar, ouvir e aceitar 

novas ideias);
•  Reflexão crítica (ouvir as ideias e opiniões dos 

outros, valorizando e respeitando a diferença).

Os trabalhos de investigação foram adaptados 
e reinventados durante as aulas não presenciais. 
Com o regresso às atividades letivas presenciais, 
foi possível voltar ao laboratório, com o cuidado 
de cumprir todas as medidas sanitárias necessárias 
devido à Covid-19. Durante o 1.º período, foram 
dinamizadas as seguintes atividades:

Observar, Questionar, Investigar
andreia Cortes e Carla alvarenga Professoras do 1.º ciclo, Coordenadoras do 
Projeto de ensino experimental das Ciências

eDuCaR PeLa

experimentação

1.º Ano | •  Como se formam algumas cores?
 •  Conhecer os materiais do laboratório

2.º Ano | • Flutua ou não flutua?
 • Ver, tocar e saborear

3.º Ano | • Onde está o amido?
 •  Movimentos respiratórios: inspiração 

e expiração

4.º ano | • A descalcificação dos ossos
 • Mudança dos estados físicos da água

Entrevista com a investigadora 
maria da Conceição abreu 
maria miguel marques, mafalda Guerra, Inês Ribeiro, Inês Oliveira, Joana Bicha 
11.º 1a 

Como descobriu que era a área das Ciências aquilo 
que realmente queria?
Dentro das minhas capacidades, e usando a sensa-
tez e a oportunidade, escolhi Ciências. Na verda-
de, não tinha uma vocação definida, uma paixão, 
tinha dúvidas. Eu gostava de agronomia, da terra, 
mas também pensava em Medicina…, no entanto, 
na altura vislumbrava-se em Portugal a oportuni-
dade de estudar Física moderna. É uma questão 
de oportunidade, do que sabemos aquando da 
escolha (por isso são tão importantes as visitas de 
estudo e o que lemos) e na altura tinha aberto o 
reator nuclear, eu considerei que seria uma área in-
teressante. Eu não tinha a noção de que seria um 
curso tão difícil, tão exigente. A profissão não tem 
de ser obrigatoriamente uma paixão, qualquer pro-
fissão tem muitos meandros. As grandes paixões 
não existem, existe o que gostamos de fazer e o 
que podemos fazer dentro daquilo de que se gosta. 

Parece-lhe que a área das Ciências é uma área do-
minada pelos homens?
Nas ciências duras, nas Engenharias, Físicas, Ma-
temáticas, há uma maioria de homens ainda. Um 
pouco mais até do que eu pensava. Já não é um 
ambiente exclusivamente masculino, mas dentro 
da Física ainda é marcadamente masculino. 

Quais são os seus cientistas de referência? Por-
quê?
Uma cientista a que já me referi hoje, durante a 
palestra, a Madame Curie, é uma referência antiga 

para mim, tinha 13 anos quando li a sua biografia, 
mas não foi por isso que fui para Física. Pasteur 
(são dois franceses, a nossa cultura era muito fran-
cófona nos meus tempos de jovem, pouco sabía-
mos dos anglo-saxónicos, em Portugal aprendia-se 
francês na altura, não inglês). A Madame Curie e o 
Pasteur eram duas pessoas que eu conhecia des-
sa altura, vocês estão a falar com alguém que era 
da vossa idade por volta de 1960. Talvez saibam 
que nobéis da Física eram poucos e isso levou-me 
a analisar quem poderia ter merecido um Nobel 
e deparei-me sempre com a eterna Lise Meitner, 
austríaca, que é um alvo dos meus afetos especiais. 
Toda a gente fala do Einstein, foi obviamente um 
homem importante, mas não teve influência sobre 
mim. Uma das coisas de que eu gosto da parte dele 
é o efeito fotoelétrico, por isso ganhou um Nobel 
até. Mas a relatividade para mim parece-me "intra-
gável", não sou muito absolutista, mas tenho imen-
sa dificuldade com a relatividade. Depois descobri 
uma outra pessoa, Mary Shelley, não sabia da sua 
existência, para mim foi a primeira mulher, que eu 
saiba, a fazer divulgação científica, é ela que cons-
trói a personagem Frankenstein. Esta autora partiu 
de informação séria, não é apenas ficção o que es-
creve: o pai era editor, conhecia o Galvani, o Volt, 
… escreveu a obra com 18 anos! Fala sobre o mag-
netismo terrestre! Em Ciência, em divulgação cien-
tífica Frankenstein é filho único, não há outro assim, 
é uma obra de arte. 
Outras pessoas de referência? Tenho as minhas 
professoras e alguns professores, uns da Univer-

maria da Conceição abreu e silva é licenciada em Física, 
doutorada em Física Nuclear e tem agregação em Física. Atual-
mente é professora catedrática aposentada da Universidade do 
Algarve, Investigadora do LIP de Lisboa e presidente da Sociedade 
Portuguesa de Física. No dia 19 de novembro esteve no Colégio 
para apresentar uma sessão aos alunos do 11.º ano (Turmas 1A e 
1B) sobre “Mulheres na Ciência”.

eDuCaR PaRa

a Ciência e para a 
igualdade de género
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sidade, outros do liceu, eu tive uma sorte muito 
grande. Na Universidade, o professor Pinto Peixo-
to, que foi a primeira pessoa em Portugal a preo-
cupar-se com o ambiente, ensinava-nos Física 
dificílima, ele era mais de Física matemática, com 
exemplos e aulas excecionais. Ele conseguia visua-
lizar a Matemática, que é uma coisa que eu acho 
estranha, difícil, mas ele conseguia. Era um profes-
sor excelente. No dia em que lhe disse que ia fazer 
um Doutoramento em Física Nuclear, ele disse-me: 
“Oh, minha filha, isso é Química, isso não é Física, 
isso é Química”, está ali na fronteira, os isótopos e 
os elementos, as partículas e tal, a estrutura da ma-
téria, para um físico teórico ligado ao clima, talvez 
estivesse demasiado longe daquilo que ele consi-
derava que era a Física.

Em que parte da sua vida é que começou a ver as 
coisas a mudar e a irem cada vez mais mulheres 
para a área das ciências?”
Eu tenho muita dificuldade em perceber bem, por-
que eu sempre tive muitas colegas mulheres em 
Física. Sempre estive rodeada de mulheres: o meu 
liceu, o Filipa de Lencastre, era só de mulheres. Fui 
para a Faculdade de Ciências, como nós estávamos 
juntos com “os químicos”, no primeiro e no segun-
do anos éramos mulheres e homens, éramos mais 
ou menos 50-50. 
Quando fui fazer o Doutoramento em França (fiz 
em Portugal e em França, metade cá e metade lá), 
penso que devido à influência da Madame Curie, 
havia imensas mulheres em Física, por isso nunca 
me senti sozinha, ou seja, nunca senti uma pre-
sença masculina que me incomodasse, nunca tive 
isso, mas é uma questão de janela de tempo, esta 
foi a minha janela do tempo. Só muito tarde na 
minha vida profissional, nos grupos de investiga-
ção internacionais, a Faculdade de Ciências. Se eu 
tivesse feito o Doutoramento em Inglaterra ou na 
Escandinávia, ou mesmo para Berlim, talvez me 
tivesse sentido estranha e sozinha, mas, como 
fui fazê-lo para Paris, era muito paritário, por in-
fluência da Madame Curie. Foi uma figura, não há 

dúvida nenhuma, com um grande papel em vários 
países porque a única referência que existe nes-
ses países de Ciência possível para as raparigas 
é a Madame Curie. Em que países se nota a sua 
influência? Na Polónia, onde era nascida, depois 
Itália, França, Portugal e Espanha, muitos portu-
gueses foram trabalhar para o laboratório da Ma-
dame Curie. Veja-se o exemplo de Branca Edmeé 
Marques, que era de Química, preparou o Douto-
ramento dela num laboratório da Madame Curie, 
essa senhora foi minha professora de química 
inorgânica na faculdade. Mas, para que tenham a 
noção, a Branca Edmeé Marques, quando foi para 
Paris fazer o Doutoramento, levou uma senhora, 
não foi sozinha, estamos a falar de 1930. A Bran-
ca, que era assistente da faculdade, foi para Paris 
com uma governanta, uma empregada, e foi assim 
que ela pôde ir estudar para Paris. Enquanto que 
o Valadares, o Mário Silva e toda essa gente, que 
também foi, do sexo masculino não levava mor-
domo, mas ela levou uma espécie de governanta 
para lhe fazer companhia, para ela não estar sozi-
nha. Por isso, sim, para as mulheres são aqueles 
anos um bocado heróicos.

Que mensagem deixa aos alunos que estudam 
aqui e que se interessam pela área das Ciências e 
Tecnologias?
A porta está aberta, é só uma questão de vocês 
quererem entrar. Se gostam de Ciências, as Uni-
versidades estão abertas e dão-vos as boas vindas. 
Em certa medida e em alguns casos/países, em pior 
situação estão pessoas de certas étnias, mulheres 
ou homens, porque o problema está ainda a mon-
tante. Para a generalidade das pessoas, o único en-
trave pode ser o apoio financeiro.
Para as mulheres fazerem ciência é preciso que 
haja boas condições sociais, têm de ter quem 
tome com elas conta dos filhos. As pessoas têm 
de ter disponibilidade mental e tempo para faze-
rem as suas coisas, e digo mulheres ou homens. 
Mas hoje ainda se encaminham muito os filhos 
para as mães.

O desenvolvimento do conhecimento científico e a sua valorização na afirmação 
pessoal e profissional dos jovens passa pela promoção de formas de “pensar” e de 
“fazer”, as quais estão diretamente ligadas à experimentação e à prática, através de 
atividades sistemáticas de projeto. Em articulação com a experimentação, conside-
ramos importante desenvolver competências de comunicação, por isso estimulamos 
e desafiamos os alunos a apresentarem o seu trabalho em diferentes fóruns. Apre-
sentamos de seguida dois exemplos. 

Investigar e comunicar

The impact of environmental contaminants in the ecosystems’ and human 
health has received increasing attention, not only from researchers and health 
professionals but also from the civil society. This interest is emerging not only 
in adults, but also in younger generations. One of the noxious chemicals that 
has received increased attention is mercury, a toxic metal, well known for its 
neurotoxicity and endocrine disrupting potential [1]. Due to its widespread 
occurrence, its deleterious effects and persistency, mercury is regulated by the 
United Nations through the Minamata Convention that entered into force in 
2017 [2]. However, humans are still exposed to mercury in several ways, being 
the ingestion of contaminated seafood considered as the most important one [1]. 
Given the high toxicity of mercury, preventive measures to reduce exposure are 
highly desirable. However, in order to reduce exposure, it is fundamental to first 
assess exposure levels. In this line, monitoring surveys are particularly relevant. A 
monitoring survey was implemented at Colégio Valsassina, a high school in Lisbon, 
Portugal, in order to evaluate exposure levels to mercury. The work was conducted 
by a group of secondary students (11th and 12th grade) under the supervision of 
biology teachers and researchers from the academia following a Inquiry Based 
Science Education approach (IBSE). Aksela et al. (2010) elaborate the importance 
of competences enhanced through the IBSE approach such as decision making, 
critical thinking, adaptability, tolerance and autonomy.

Implementation of a mercury biomonitoring 
survey at Colégio Valsassina, Lisbon Portugal: 
students engagement 
Trabalho selecionado para comunicação na International Conference 
New Perspectives in Science Education, que irá realizar-se em 
março de 2021 (Florença, Itália).
andreia Luz1, João Gomes1, Diogo Gomes1, Diogo Iria1, Federico Cestelli1, afonso mota1, Bernardo 
alves1, João Leal1, Rafael Barros2,3, m. Ramiro Pastorinho4,5, ana Catarina sousa6

1Colégio Valsassina, Lisboa, Portugal; 2NuESA - Health and Environment Study Unit, Faculty of Health 
Sciences, University of Beira Interior, Portugal; 3Health Sciences Research Centre (CICS), Faculty of Health 
Sciences, University of Beira Interior, Portugal; 4Department of Biology, University of Évora, Portugal; 
5Comprehensive Health Research Centre (CHRC), University of Évora, Portugal; 6Ciceco, Department of 
Chemistry, University of Aveiro, Portugal

Bioglue:
Ouriços em stress

“É uma questão de 
oportunidade, do que 
sabemos aquando da 

escolha (por isso são tão 
importantes as visitas de 
estudo e o que lemos)…”

eDuCaR PeLa

experimentação e 
para a comunicação

Trabalho selecionado para Mos-
tra Nacional da Ciência 2020

Os ouriços-do-mar Paracen-
trotus lividus são uma das espé-
cies mais dominante ao longo 
da costa portuguesa e consti-
tuem um bom modelo bioló-
gico. Apresentam um grande 
interesse económico, sendo a 
única espécie de ouriço comes-
tível em território nacional. Os 
ouriços-do-mar habitam a zona 
entremarés e possuem um me-
canismo próprio de locomoção 
através dos pés ambulacrários, 
onde são produzidas secre-
ções adesivas, que poderão ter 
aplicações futuras como uma 
cola biológica. Este projeto tem 
como objetivo estudar o com-
portamento de Paracentrotus 
lividus face às alterações de 
salinidade e perceber de que 
forma é que esta afeta a sua te-
nacidade, que está diretamente 
relacionada com a produção de 
secreções adesivas. 
maria Inês Lopes, margarida silva, 
Gustavo Gomes 12.º 1a 
Trabalho desenvolvido na disciplina de 
Biologia, sob a orientação da professo-
ra andreia Luz

[1] UNEP, Global Mercury Assessment. 2002.
[2] UNEP, Minamata Convention on Mercury. 2017.

Abstract 
disponível aqui

https://conference.pixel-online.net/NPSE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=4988
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Daniel Folha
Doutorado em Astronomia e Astrofísica. É investigador no Centro 

de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP). Foi Astrónomo do 
CAUP destacado no Isaac Newton Group of Telescopes, La Palma, 
Ilhas Canárias, Espanha. É ainda professor no Instituto Universitário 
de Ciências da Saúde. 

No dia 30 de outubro apresentou uma sessão que contou com 
a participação de todos os alunos do 6.º ano sobre “Água no Uni-
verso”. Foi uma oportunidade para conversar um pouco com este 
investigador, sobre o seu percurso e sobre exploração espacial. 

Entrevista com o investigador e 
astrofísico Daniel Folha
sílvia Firmino e marta Zegre Professoras de Ciências Naturais
turmas 6.º a, 6.º B, 6.º C, 6.º D, Disciplina de Ciências Naturais

eDuCaR PaRa

a Ciência e para  
a curiosidade

Porque quis ser cientista?
Na realidade eu não quis ser cientista no sentido 
mais geral. Eu quis aprender mais sobre o univer-
so e sobre os astros que o constituem. Ou seja, 
quis aprender astronomia. Com o tempo, percebi 
que não se aprende apenas com o que vem nos 
livros, nem apenas o que outras pessoas já sabem. 
E quando se quer aprender, de uma ciência, o que 
ainda ninguém sabe, o caminho é ser-se cientista, 
neste caso astrónomo.

Por que motivo é tão importante procurar água no 
Universo? Onde é que se conhece a existência de 
água no Universo?
A importância que damos à água resulta de que a 
água, no estado líquido, é fundamental para toda 
a vida que existe na Terra. Perguntas muito im-
portantes para as quais ainda não temos resposta 
são: “Como surgiu a vida na Terra? Existe vida fora 
da Terra?” Se para existir vida noutros locais do 
Universo também for necessária água no estado 
líquido, o primeiro passo para encontrar vida fora 
da Terra e para caminhar no sentido de perceber 
como surgiu a vida é procurar por água no estado 
líquido.
Sabe-se que há água em muitos locais do Universo: 
nalguns planetas e luas do Sistema Solar, nalguns 
corpos mais pequenos do Sistema Solar, no espaço 
entre as estrelas e, muito provavelmente, em mui-
tos planetas à volta de outras estrelas. Na maior 
parte destes locais a água encontra-se sob a forma 
de gelo.

A sonda OSIRIS-REx recolheu recentemente (ou-
tubro de 2020) amostras num asteroide. Por que 
motivo é tão importante estudar os asteroides?
Os asteroides, tal como os cometas e outros pe-
quenos corpos do Sistema Solar, são o que res-
tou da formação do Sol, dos planetas e das luas, a 
partir de uma nuvem de gás e poeiras. Estudá-los 
corresponde a estudar uma espécie de "arquivo" 
guardado há cerca de 4600 milhões de anos e que 
tem informação sobre a origem do Sistema Solar.
Ao longo da história da Terra, muitos asteroides 
colidiram com o nosso planeta e interessa perceber 
que alterações podem ter produzido no nosso pla-
neta, e em particular na biosfera. Tais colisões po-
dem voltar a acontecer e para estarmos mais bem 
preparados para nos protegermos de uma dessas 
colisões importa conhecer bem os asteroides, sa-
ber de que são feitos e por onde andam.

Como é que as amostras recolhidas por esta sonda 
podem ajudar os cientistas a compreender melhor 
as origens da água e da vida na Terra?
As observações de asteroides à distância, por 
exemplo através de telescópios ou mesmo atra-
vés de instrumentos de observação colocados em 
sondas espaciais que se aproximam de asteroides, 
permitem obter informação quase só sobre o que 
é diretamente visível e que já foi alterado por estar 
exposto, por exemplo, à luz do Sol. Para estudar 
material não alterado desde a origem do Sistema 
Solar é necessário analisar material não exposto. 
De que são feitos os grãos de poeira e as rochas 

que se encontram nos asteroides? Que minerais 
estão presentes? Têm água incorporada? Haverá 
matéria orgânica? Se sim, de que tipo? Que outras 
moléculas poderão ser encontradas? Quais as suas 
características? Encontram-se ali blocos funda-
mentais para a vida, como por exemplo aminoáci-
dos? O que se encontrar nas amostras recolhidas 
são as peças de um enorme e complexo puzzle que 
irá ser montado ao longo dos anos e que irá con-
tar uma parte da história do asteroide e do próprio 
Sistema Solar.

Quais as provas da existência de água na Lua?
Todos os átomos e compostos químicos têm uma 
assinatura única. Esta assinatura pode ser des-
coberta na luz que interage com esses átomos e 
compostos, por exemplo, quando a luz é refletida 
por eles. A água não é exceção. A assinatura única 
da água foi encontrada em luz proveniente da Lua, 
indicando a presença inequívoca de água no nosso 
satélite natural. A técnica que permite encontrar 
aquelas assinaturas é designada por espetroscopia.

Como é que é possível existir água na superfície 
da Lua e de asteroides?
A água é formada por elementos químicos muito 
abundantes no Universo (hidrogénio e oxigénio) 
e, por essa razão, não é surpresa que exista mui-
ta água no Universo. Em todos os locais onde a 
temperatura não é, nem nunca tenha sido, dema-
siadamente elevada, nem a exposição à luz, visível 
e invisível, seja, ou tenha sido, demasiadamente 
grande, é natural que exista água. Algumas partes 
da Lua e, pelo menos, algumas partes de alguns 
asteroides terão um passado com condições que 
permitiram que a água não tivesse sido destruída.

Como é possível existir um “oceano” no “subsolo” 
de Marte? É “doce” ou “salgado”?
Atualmente não se conhece um oceano no subsolo 
de Marte, o que se identificou é algo mais parecido 
com lagos, de água extremamente salgada, situa-
dos por baixo de glaciares, na região do polo sul 
de Marte. O maior lago subglacial é mais ou menos 
triangular, com cerca de 20 km de comprimento e 
está situado a 1500 metros de profundidade.

Como é que descobrem água nos cometas? Como 
se faz investigação científica nestes astros? 
Todos os astros são estudados através da luz que 
emitem ou que refletem. É o estudo dessa luz que 
nos permite aprender acerca dos astros. Os come-
tas não são exceção. Alguns cometas foram visi-
tados por sondas espaciais que recolheram dados 
para estudo. A água tem uma espécie de "assinatu-
ra" que deixa na luz que reflete ou que a atravessa. 
Ao estudar a luz proveniente dos cometas e das 
caudas dos cometas, consegue-se encontrar a assi-
natura da água e, assim, saber que ela está lá.

Acha que em algum dos planetas que referiu será 
possível, no futuro e com toda a tecnologia que 
existirá, humanos habitarem lá? 
Talvez venha a ser possível estabelecer colónias 
na Lua e em Marte, sendo, em qualquer dos casos, 
uma tarefa de grande dificuldade técnica.

Que mensagem deixa para os nossos alunos que 
se interessam pelo Universo e pela Astronomia.
Que se quiserem ser cientistas, e em particular 
astrónomos, não desistam do sonho. Com muito 
estudo, aplicação e trabalho, os sonhos concreti-
zam-se!
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Valsassina, eco-escola desde 2003
andreia Luz Coordenadora ecoValsassina/eco-escolas

eDuCaR PaRa

a sustentabilidade  
e para a Cidadania

O que distingue o programa Eco-Escolas dos ou-
tros programas de educação ambiental?
O programa Eco-Escolas tem várias coisas que o 
distinguem; uma delas é ser o maior programa de 
educação ambiental mundial, envolvendo alunos e 
professores de 66 países. Outra coisa que o distin-
gue é que não é um programa chave-na-mão, ou 
seja, o Eco-Escolas pretende indicar uma metodo-
logia de trabalho, que leva a que os alunos sejam 
os atores principais do projeto. Tem uma estraté-
gia bottom-up, ou seja, de baixo para cima, foca-
do nos alunos e tentando que estes desenvolvam 
competências de cidadania ativa e de participação. 
Depois, outra característica tem que ver com a 
continuidade: as escolas continuam no programa, 
depois de começarem, enquanto outros projetos 
são muito pontuais.

O Valsassina está na rede desde 2003. Que ba-
lanço faz do trabalho na nossa escola ao longo de 
todos estes anos?
O Colégio Valsassina foi uma das escolas pioneiras 
em Lisboa e o trabalho é muito bom. Participam 
em muitas atividades, muitos projetos que nós 
lançamos, têm sempre um Plano de Ação muito 
completo e com atividades muito diversificadas. 
Depois do Eco-Escolas também lançaram os “Jo-
vens Repórteres para o Ambiente”, que de certa 
forma complementa o programa e temos tido sem-
pre uma participação muito ativa dos alunos em 

missões e em concursos. No meu ponto de vista, 
o mais interessante é a parte do conselho Eco-Es-
colas que no Valsassina possibilita uma interven-
ção muito forte dos alunos, ao contrário de outras 
escolas. É uma escola em que quando se entra se 
percebe logo que estamos numa Eco-Escola. Há 
presente uma preocupação com a questão da sus-
tentabilidade que já existia antes de a escola entrar 
para o Eco-Escolas e que ao longo dos anos se de-
senvolveu mais.

Qual deve ser o papel da educação ambiental em 
contexto escolar?
A educação ambiental é muito importante no con-
texto escolar, não só porque a escola deve edu-
car em todos os sentidos, não só conteúdos, mas 
principalmente criando competências. E é nisso 
também que o Eco-Escolas procura trabalhar, pro-
movendo o desenvolvimento de competências 
de comunicação, de criatividade e de desenvolvi-
mento pessoal. Se as questões de sustentabilidade 
forem tratadas desde cedo, ficam marcadas nos 
alunos, mesmo que exista um período em que os 
interesses se dispersam, por serem muitos, na ado-
lescência. As questões e preocupações ambientais 
destes jovens que passaram por uma Eco-Escola 
mais cedo ou mais tarde vão ser lembradas e con-
tinuar a fazer parte dos seus interesses. Por outro 
lado, o que se aprende na escola não fica só na es-
cola, vai também para as famílias e para a comuni-

dade. E isso é o que se pretende com o programa, 
passar do conhecer e saber para o agir e envolver 
os outros, os nossos amigos, a nossa família, isto 
é “subir na escala da literacia da sustentabilidade”. 
Este é o grande potencial deste projeto: partir da 
escola e chegar à comunidade.
Mas há aqui outra questão, não chega a educação 
ambiental na escola, não podemos focar-nos só 
nos jovens, tem de ir para os adultos e principal-
mente chegar os decisores. Ou seja, a educação 
ambiental é, portanto, importante na formação das 
gerações mais novas, mas atualmente não pode-
mos esperar que os mais novos se tornem adul-
tos e decisores para melhorar o mundo. O mundo, 
como está, necessita de outras ações, por exemplo, 
na área das tecnologias verdes, desde a despolui-
ção à mobilidade verde. Outra área importante é a 
social, e chegar a soluções nas áreas de opção de 
consumo nas famílias. Por outro lado, os decisores, 
um ministro, um diretor de uma empresa, se não ti-
verem formação em sustentabilidade, dificilmente 
as suas decisões também serão sustentáveis.

Que iniciativas o Colégio e qualquer outra escola 
pode adotar para se tornar mais verde?
Há imensas coisas que o Valsassina já faz; é preciso 
continuar, e recomeçar todos os anos. Efetivamen-
te, há uma parte que está feita, a horta já lá está, os 
painéis solares já lá estão, mas todos os anos en-
tram pessoas novas no Colégio, portanto, todos os 
anos é preciso recomeçar. Agora há outras coisas 
que têm que ver mais com a estrutura e funciona-
mento da escola. A alimentação tem um enorme 
impacto não só em termos de educação, como na 
criação de hábitos saudáveis, assim como na esco-
lha dos alimentos locais. Como sabem, a produção 
de carne tem um impacto gigante no ambiente, por 
isso podem optar por ter um dia por semana sem 
carne. Outro tipo de ações, tais como o incentivar 
a poupança de água, a separação de resíduos e a 
sua diminuição, a poupança de energia, são temas 
há muito trabalhados. Um dos maiores problemas 
do Valsassina em termos de pegada carbónica é a 
mobilidade e aí as viagens de finalistas pesam bas-
tante. A solução podia passar por viagens em Por-
tugal, assim como procurar soluções mais susten-
táveis para se deslocarem à escola. Há sempre algo 
a melhorar, mas acho que já fazem imensas coisas.

Quais têm sido os maiores desafios para este pro-
grama durante a pandemia? O que é que foi pre-
ciso adaptar?
Foi desafiante! Em março quando fomos todos 

para casa, a adaptação teve de ser rápida. Após 
um período de adaptação, os desafios e as ativida-
des para as crianças e  jovens foram modificados 
no sentido de poderem ser trabalhados em casa e 
com a família, com a orientação dos professores. 
Um exemplo foi o projeto do Eco-cozinheiro que 
foi adaptado para as famílias. Este ano é diferente 
porque em várias escolas as turmas estão confina-
das à sua sala de aula e a espaços exteriores delimi-
tados. A nossa preocupação passou pela formação 
de professores e pela adaptação da metodologia 
do Eco-escolas, os chamadas 7 passos (inspirados 
na Agenda 21), às circunstâncias atuais. Os desa-
fios deste ano são direcionados para a sala de aula, 
mais trabalhos de investigação, ou trabalhos ma-
nuais individuais. O que tentámos foi sugerir ativi-
dades que possam ser feitas em sala de aula ou no 
exterior (percurso casa-escola) ou que possam ser 
feitas em família. 

Tem alguma mensagem que queira deixar para os 
nossos alunos, nestes tempos de pandemia, em 
relação às Eco-escolas?
Neste momento está toda a gente focada na pan-
demia, mas de facto os problemas ambientais não 
deixaram de existir, muitos deles estão agravados, 
claro que temos menos emissões de CO2, porque 
as pessoas estão em teletrabalho e as viagens de 
avião também diminuíram, mas isto não resolve 
as questões do aquecimento global, dos resíduos 
marinhos e dos microplásticos nos oceanos. Nós 
temos de manter esta voz ativa em tempo de pan-
demia. A pandemia trouxe outros problemas, to-
dos vemos máscaras no chão, há menos preocu-
pação. Não podemos baixar os braços por causa 
da pandemia e devemos continuar a procurar cada 
vez mais ser sustentáveis; e menos é mais a pan-
demia ajudou-nos a perceber que não precisamos 
de tanta coisa como pensávamos que precisáva-
mos. Como menos é mais, é isso que temos de 
pensar, em ter uma vida com menos coisas, mais 
sustentável. A melhor maneira de definir susten-
tabilidade é a definição de um indígena que dizia 
“Enough for all, for ever” (“O suficiente para todos 
para sempre”).

Presente no dia a dia do Colégio, a educação ambiental é aborda-
da, desde o Jardim de Infância, de forma transversal no currículo, 
visando a aquisição de hábitos de preservação e de proteção da na-
tureza e do ambiente. Através de atividades e projetos variados, en-
volvendo as diferentes áreas do conhecimento, os alunos assumem-
-se como agentes na problematização da realidade, desenvolvendo 
uma capacidade de intervenção socioambiental, e procurando solu-
ções criativas e inovadoras tendo em vista a melhoria da qualidade 
de vida e a sustentabilidade. 

Desde 2003/2004 que o Colégio integra a rede internacional Eco-
-Escolas. Pelo trabalho desenvolvido em 2019/2020 recebeu a 18.ª 
Bandeira Verde. Este foi o mote para entrevistar a coordenadora 
nacional deste programa, Margarida Gomes. Um trabalho realizado 
pela aluna Inês Galvão (12.º 1A).

entrevista com margarida Gomes, Coordenadora Nacional do Programa eco-escolas
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eDuCaR PeLa

resolução de problemas
eDuCaR PaRa

a reflexão crítica

O ensino da Matemática deve visar uma aprendizagem com com-
preensão e o desenvolvimento da capacidade de os alunos em utili-
zá-la em contextos matemáticos e não matemáticos ao longo da sua 
vida. Para tal, é essencial que os alunos se envolvam ativamente em 
tarefas de investigação que desenvolvam o raciocínio matemático e, 
simultaneamente, lhes deem significado. Este tipo de tarefas faz com 
que os alunos sejam sujeitos participativos, levando-os a questionar-
-se e a ter de tomar decisões para solucionar os problemas que as 
tarefas lhes vão colocando. 

Nestes tempos inusitados de pandemia, tornou-se necessário rein-
ventar metodologias e explorar outras possibilidades. Neste sentido, 
convidámos os alunos a problematizar e investigar, por meio da Ma-
temática, situações com referência na realidade de forma contextua-
lizada e em segurança.

Ao longo deste primeiro período, os alunos do 6.º ano aprenderam 
a calcular perímetros e áreas de figuras geométricas e volumes de 
prismas, pirâmides, cilindros e cones. Conscientes da importância de 
privilegiar atividades concretas que desenvolvam o raciocínio tridi-
mensional para a formação do pensamento geométrico formal, em 
sala de aula perguntou-se: Será que, no mundo lá fora, a natureza é 
apenas constituída por estes sólidos geométricos? Como será possí-
vel estimar o volume de um espaço que não se assemelha a um dos 
sólidos geométricos trabalhados?

O desafio
Para permitir que os alunos do 6.º D aplicassem 

os seus conhecimentos matemáticos fora da sala 
de aula, optou-se por utilizar o espaço-Quinta do 
Colégio para um ambiente de aprendizagem ao ar 
livre. Tirando partido da construção de um novo 
canteiro junto à rampa do Colégio, perguntou-se 
aos alunos quantos metros cúbicos de terra cabe-
riam naquele espaço. Tinham apenas uma pista: 
cada camião traria 5 metros cúbicos de terra. 

À partida parecia uma tarefa fácil. Os alunos co-
nheciam bem o terreno, localizado junto ao espaço 
que lhes tinha sido destinado como recreio da tur-
ma. Munidos de réguas, fitas métricas, giz, cadernos 
e lápis, começaram por fazer o levantamento do ter-
reno. De imediato surgiram as primeiras questões: 
Professora, este terreno não é direito? Como des-
cobrimos tantas alturas? Como posso medir esta 
distância se a minha fita métrica só tem 2 metros?

Neste último caso, a tão aconselhada distância 

de segurança teve um duplo propósito. Potenciou 
que os alunos, em equipa, conseguissem entreaju-
dar-se e, interligando as suas fitas métricas, obti-
vessem as medidas ambicionadas. Noutros casos, 
o recurso à utilização de marcações com giz fez 
com que todos ultrapassassem este obstáculo.

Terminado o trabalho de campo e já em sala de 
aula, os alunos passaram à fase de elaboração da 
planta do terreno. Aí, debateram-se com o cálculo 
do volume do espaço. Perceberam a necessidade 
de subdividirem o terreno, discutindo qual a me-
lhor forma de encaixar apenas sólidos que tivessem 
aprendido a calcular o seu volume. Desta forma, 
conseguiram obter uma configuração aproximada 
do canteiro e determinar o seu volume.

A diversidade de resultados apresentados mos-
trou a envolvência dos alunos no problema e so-
bretudo a oportunidade de vivenciar na prática 
uma situação real que implicou a aplicação de con-
ceitos matemáticos na sua resolução e problemati-
zou a sua compreensão na aplicação real.

Matemática no espaço-Quinta em 
contexto de pandemia
Frederico Valsassina e sílvia Lopes Professores de Matemática

Atualmente, o mundo vive uma situação muito 
complicada devido à pandemia da Covid-19, não só 
ao nível social, marcado pelas inúmeras mortes asso-
ciadas ao vírus, como também ao nível económico. 

Este tema é constantemente abordado por espe-
cialistas, que analisam a situação, tentando prever 
o futuro da realidade económica mundial, como é 
o caso do filantropo Ray Dalio, convidado do Ted 
Talk para uma entrevista visualizada e analisada na 
disciplina de Economia.   

Ao longo da entrevista, alguns dos tópicos abor-
dados foram a produtividade, a política, a depres-
são global, comparações com a recessão de 2008 e 
dos anos 30 do século XX, o recuo da globalização, 
o capitalismo, a reconstrução económica e o para-
doxo low education / low income.

Dalio, para caracterizar a economia atual, refere 
várias medidas a serem adotadas internacional-
mente, como, por exemplo, a impressão de dinheiro 
para pagamento de dívidas e respetiva redistribui-
ção. Contudo, o filantropo refere que esta eventual 
produção de dinheiro, especialmente por parte do 
governo dos EUA, irá afetar uma grande parte do 
mundo, pois grande parte dos países a nível mun-
dial utilizam o dólar americano como câmbio, o que 
irá inflacionar os mercados.

O orador menciona que é necessária uma es-
treita colaboração entre Estados e entidades para 
reequilibrar a economia e para contrariar algumas 
opções de encerramento das fronteiras comerciais 
observadas nalguns países do mundo.

Refere ainda alguns dos fatores que influenciam 
a economia, nomeadamente a produtividade, as 
oscilações do mercado, o ciclo de dívidas de curto 
e longo prazo e as políticas internas e externas.

Dalio apela à criatividade das empresas, pois a 
melhor forma de superar uma situação é a adap-
tação à mesma, e isso, agora mais do que nunca, 
deve ser a base da recuperação. O investidor é da 
opinião de que a tecnologia e a inteligência artifi-
cial são cada vez mais fulcrais, uma vez que têm 
mais capacidade do que os humanos, e ambas são 
indispensáveis. 

Em suma, através das observações do entrevis-
tado foi possível concluir que embora estejamos a 
passar por uma recessão económica, a economia 

global pode recuperar e possivelmente melhorar, 
estando este fator dependente de uma colabora-
ção internacional que contrarie algumas políticas 
por parte de alguns países.

Acredita ainda que a economia numa escala global 
não sofreu grandes alterações pela pandemia da Co-
vid-19, uma vez que, na sua opinião, esta não trouxe 
novos problemas, antes reforçou os anteriormente 
existentes. Estes problemas passavam pela falta de 
apoio à criação de pequenas e médias empresas por 
parte das instituições financeiras e das entidades 
governamentais e o insuficiente investimento na 
formação, que de acordo com Ray Dalio é a princi-
pal ferramenta para o combate ao desemprego e ao 
baixo índice de produtividade nas futuras gerações.

a crise económica de 2020 à escala 
global, de acordo com o economista 
Ray Dalio
Vera Prates Professora de economia

Os trabalhos de grupo são importantes para enriquecer o meu 
conhecimento, pois são uma forma de trocar diferentes impres-
sões com diferentes pessoas que têm visões distintas das minhas. 
Além disso, permitem ajudar os outros e também ser ajudada.
mafalda Lopes 12.º 2

Considero a adoção de diferentes métodos de aprendizagem 
bastante benéfica para o meu percurso escolar, pois é uma forma 
de sairmos da nossa zona de conforto e nos adaptarmos a outros 
métodos de trabalho que nos poderão ajudar no futuro no que 
diz respeito ao mundo do trabalho. Patrícia Baião 12.º 2

O visionamento de palestras relacionadas com a Economia en-
riquece os nossos conhecimentos, pois estamos perante perspe-
tivas económicas diferentes, sendo também importante o facto 
de nos permitir estar em contacto com o mundo económico, para 
além da realidade teórica. Bernardo Christie 11.º 2
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a educação Física em tempo de 
pandemia
Nuno Costa Professor de educação Física

Nestes tempos de pandemia, a palavra adapta-
ção ganha uma nova dimensão e passa a estar cada 
vez mais presente no nosso dia a dia. Por sua vez, 
a questão do distanciamento social implica, como 
sabemos, grandes alterações nas mais diversas si-
tuações que ocorrem no nosso quotidiano. Uma 
maior capacidade de adaptação ainda se torna 
mais relevante em áreas como a Educação Física e 
o Desporto, que têm diversas matérias e modalida-
des nas quais a proximidade entre participantes é 
algo natural e até desejável em condições normais.

Depois de um período em que as aulas acontece-
ram em modelo à distância e os alunos trabalharam 
maioritariamente a condição física e aspetos técni-
cos individuais dos desportos coletivos, chegámos 
finalmente ao desejado momento em que alunos 
e professores regressaram à escola. Este regresso 
trouxe novos desafios, como a adaptação à abor-
dagem dos jogos desportivos coletivos, matéria 
bastante desejada pelos alunos e essencial para 
que a disciplina continue a ser tão eclética como 
se pretende que seja, trabalhando e desenvolven-
do não só capacidades individuais, mas também 
competências coletivas em matérias em que a coo-
peração entre alunos é um elemento-chave para o 
sucesso.

Esta adaptação passa por proporcionar situações 

que se aproximem o mais possível do jogo formal, 
mas que minimizem o risco de proximidade e con-
tacto entre os alunos: o jogo reduzido, em que  o 
número de alunos por equipa é menor, mantendo o 
campo dimensões generosas de forma a permitir o 
distanciamento; o jogo condicionado, para restrin-
gir a proximidade, com regras pedagógicas como 
a utilização do defesa sombra, que apenas pode 
intercetar a bola; a proibição do ressalto ofensivo 
no basquetebol, e do bloco no voleibol. Estas são 
apenas algumas das adaptações feitas para que os 
alunos continuem a desenvolver as suas capacida-
des nos jogos desportivos coletivos. 

O trabalho por áreas é outra ferramenta que ga-
nha ainda mais importância nesta fase, permitin-
do ao professor, por um lado, diferenciar o ensino, 
uma vez que o tempo que cada aluno passa numa 
determinada matéria, bem como a sua passagem 
ou não pela mesma, é adaptado às suas necessi-
dades; e, por outro lado, possibilitando um melhor 
aproveitamento do espaço físico da aula, de forma 
a que as matérias em que existe maior movimen-
tação dos alunos tenham um espaço maior e, pelo 
contrário, as matérias em que os alunos realizam os 
exercícios sempre num lugar específico (ex.: condi-
ção física) tenham um espaço proporcionalmente 
menor.  

Em março de 2020, adaptámo-nos. Em abril de 2020, aprendemos. 
Em maio de 2020, afinámos. Em junho de 2020, consolidámos. Em 
julho de 2020, o Diretor Pedagógico do Colégio, Professor João Go-
mes, desafiou três professores de áreas distintas, que lecionam ciclos 
de ensino diversos, e disciplinas de características diferentes (Histó-
ria, no 3.º Ciclo; Aplicações Informáticas B, no Ensino Secundário; e 
Educação Musical, no 2.º Ciclo — entre outras!), para um projeto. Esta 
diversidade permitir-lhes-ia contribuir com perspetivas diferenciadas 
e abrangentes do processo de ensino-aprendizagem.

Foi assim que nos foi lançado o desafio de escrever um conjunto 
de documentos que reunissem as regras e boas práticas para Ensino 
a Distância (E@D).

Abraçámos a tarefa e deitámos mãos à obra, com o acompanha-
mento próximo do Diretor, que também contribuiu com diversos 
conteúdos.

A criação destes guias responde à necessidade de se pôr por escri-
to um conjunto de documentos “oficiais” que sirvam de fio condutor 
para um tipo de ensino que foi novo para todos, e que, face à emer-
gência da Covid-19, foi necessário aplicar durante a primeira vaga da 
pandemia, e que poderá continuar a ser necessário pôr em prática 
pontualmente, ao longo, pelo menos, do atual ano letivo. 

Tentámos pôr no papel um conjunto de regras e conselhos que per-
mitam aos pais cujos filhos fiquem em E@D implementarem estraté-
gias mais eficazes e destacarem atitudes corretas.

Foi também nosso objetivo ajudar os alunos a ultrapassarem o 
E@D de uma forma mais tranquila e positiva, destacando as atitudes 
e estratégias que os levarão a encarar mais eficazmente este modo 
de ensino, mantendo a ética, o respeito e as relações aluno(a)-profes-
sor(a), tão indispensáveis para o ensino-aprendizagem. 

No documento que preparámos para os professores, incluímos 
muitos conselhos para E@D, tentando demonstrar que é necessário 
um reajuste dos nossos métodos de ensino e, até, alguma reinvenção 
de atividades e estratégias, para que a aprendizagem aconteça e seja 
útil e relevante.

Os documentos produzidos não representam o fim do caminho. 
São fruto de uma reflexão incessante que deve conduzir à procura de 
novas metodologias que se adaptem às necessidades reais dos alu-
nos.  O ensino tem de seguir o seu percurso de evolução tecnológica 
e pedagógica. A reinvenção das estratégias e metodologias terá de 
continuar, diariamente.

Ensino a Distância: Boas Práticas
Guias para Pais, alunos e Professores
Daniela Louro Professora de História e Cidadania, José Rainho Professor de 
Informática e Vanessa Freitas Professora de expressão e educação musical

eDuCaR eDuCaR PaRa

a condição física  
e qualidade de vida

“a reinvenção 
das estratégias 
e metodologias 

terá de continuar, 
diariamente.”

http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-19/ead_ALUNOS.pdf
http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-19/ead_PAIS.pdf
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Luís Cássio, 40 anos de ValsassinaeDuCaR

Volvia o ano de 1980 quando nesta casa entrou, pela primeira vez, 
Luís Cássio. Foi no dia de 29 de setembro de 1980 que começou a 
sua caminhada no Colégio Valsassina.

Desde sempre mostrou uma enorme vontade de aprender, criar raí-
zes, sentir-se parte integrante, apesar de ter ouvido de um aluno “És 
muito novo, não tens pinta para isto!”.

Desde então se passaram 40 anos. 40 anos de uma entrega conta-
giante, um dinamismo admirável e um cuidado extremoso, genuíno, 
sem esperar qualquer recompensa.

Aqui ficam alguns testemunhos e histórias vividas nestes magnífi-
cos 40 anos de Colégio Valsassina. Entretanto, continuaremos a ouvir 
ecoar nos corredores os seus acordes na guitarra e o tão revigorante 
cumprimento matinal:

“Bom dia, Sr.Luís”, Bom dia, S’tora!”... Gratas por o termos, Sr. Luís! 
Obrigada!
Carla almeida Professora de Português e Vanessa Freitas Professora de educação 
musical

É missão do Colégio assegurar aos seus alunos 
uma formação integral, intelectual, emocional e 
social, de inspiração humanista, num ambiente 
de aprendizagem estimulante, suportado numa 
relação harmoniosa e de efetiva proximidade 
entre todos os elementos da comunidade esco-
lar. Esta proximidade traduz-se num espírito de 
família onde se promove a confiança, a cumpli-
cidade e a amizade. Como em todas as famílias 
há pessoas que são insubstituíveis. É o caso do 
Sr. Luís que, desde 1980, tem sido um pilar con-
tribuindo para a educação dos nossos alunos, 
e também para a sua autonomia e desenvolvi-
mento. A sua energia, criatividade e preocupa-
ção constante marcam de forma indelével a sua 
presença na comunidade Valsassina. 
João Gomes, Diretor Pedagógico

Luís Cássio é homem de sete instrumentos, muitas habilidades e 
outras tantas artes. Dono de extraordinário pendor musical, é ins-
trumentista, compositor, mas também artista plástico. 
teresa Valsassina, Presidente do Conselho de administração do Colégio

Dificilmente conheceremos alguém que, ao fim de 40 anos de tra-
balho, mantenha a boa disposição, imaginação e dedicação que ca-
racterizam o Sr. Luís, além de benfiquista, é ainda um exímio músico 
e construtor de instrumentos musicais. É, também, o autor de um 
grande hit do Colégio Valsassina, “Fruta ou Doce”, música que reflete 
a nossa Ementa da Semana com um bom ritmo musical, que a todos 
diverte nos encontros de Natal e Verão. Quero deixar o agradecimen-
to pelo facto de os dias serem sempre melhores consigo aqui! 
maria Valsassina, administradora do Colégio

O Sr. Luís é uma figura do Colégio! O homem dos mil ofícios, que 
canta, faz instrumentos ou “bonecos de madeira” comemora 40 
anos no Valsassina. Um exemplo para todos na relação com os alu-
nos e colegas. 
Frederico Valsassina, Professor de Matemática e Administrador do Colégio

Os espaços constroem-se e ganham sentido com as pessoas que 
os vivem. Por vezes descobrimos que algumas dessas pessoas têm o 
dom de modelar, de forma indelével, os espaços em que se movem 
e as pessoas com quem se cruzam e fazem-no com tanta naturali-
dade que se tornam inseparáveis do ambiente afetivo que criam.
Muito obrigada, Sr. Luís, por nos tornar a todos os que vivemos o 
Colégio pessoas melhores e mais felizes. 
maria da Luz Fernandes, Professora de História e Coordenadora na Direção Pedagógica

Muito obrigada, pela disponibilidade, pela generosidade e pelo cari-
nho que sempre teve para com todos. ana Paula silva, Professora de Inglês

Quando os alunos chegam ao 5.º ano, conhecem alguém especial, alguém que 
brinca com eles, que os ajuda a "desenrascar" um material que é necessário para a 
aula, que tem uma bolacha para aqueles que se esqueceram do lanchinho, que ralha 
com eles, se for preciso. O Sr. Luís está sempre presente para os nossos alunos e 
para nós, professores. mónica silva, Professora de Português e Coordenadora de ciclo

Excelente colega de trabalho, que a todos nos conquista pela sua humildade e 
simpatia. ana Leiria, maria José Fonseca, Paula Conde

Conhecer o Sr. Luís desde há vinte e cinco anos tem sido um privilégio. emanuel 
morão, Professor de História e Geografia de Portugal

Os seus poemas têm-nos feito rir e os seus dotes artísticos, em transformar latas 
e madeiras, em violas, quadros e relógios, demonstram bem a sua criatividade. A sua 
marca é bem evidente, não só nos “bonecos” que enfeitam os jardins, como na boa 
disposição diária que demonstra ao estar e lidar com todos. manuela santos, Responsável 
pelo Centro de Recursos Educativos do Colégio

O senhor Luís gosta de trabalhar com os professores e com os alunos da primária 
e do liceu. Nunca vou esquecer o dia em que tocou cavaquinho para mim ou quando 
atuou connosco no coro infantil. Ele é simpático e um bom amigo. Leonor anastácio, 
aluna do 4.º ano

Quando terminamos o 1.° ciclo não sabemos bem o que esperar. Vamos finalmen-
te mudar de “recreio” e partilhá-lo com os “crescidos”. Lembro-me de estar ansiosa 
para ir para o 5.° ano, mas também nervosa. Quando chegou finalmente a altura, foi 
o Sr. Luís que nos acompanhou no 5.° e 6.° ano. Estava sempre bem-disposto e tinha 
sempre uma palavra amiga para nós. Facilitou-nos esta mudança que, parecendo 
que não, é bastante grande. margarida Leite, aluna do 11.º ano

Foi em 1986 que entrei para o Colégio Valsassina e por lá andei durante 8 anos.
Com 10 anos tive o privilégio de conhecer o “nosso” Sr. Luís… sim, o “nosso” porque 

ele também é um bocadinho de cada um de nós, assim o sinto! Com o seu jeito brin-
calhão e sempre bem-disposto cativava-nos facilmente e estava sempre disponível 
para nos ajudar. Regressei ao Valsassina anos mais tarde com os meus filhos pela mão 
e verifiquei, com a maior alegria, que o Sr. Luís aqui continua a tomar conta deles como 
fazia connosco, com a mesma boa disposição que o tempo felizmente não lhe roubou! 
Fico descansada… Sempre presente para que nada falte e tudo corra bem... 
Rute Rodelo, antiga aluna do Colégio

Com a boa disposição que o caracteriza, é sempre com alegria que podemos en-
contrar o Sr. Luís a tirar uma notas musicais da(s) sua(s) guitarra(s), cavaquinhos, ban-
jos, e outros instrumentos. “Professora, quer ver o novo instrumento que construí a 
partir de latas de bolachas? Obrigada, Sr. Luís Cássio, por tudo o que nos tem dado.”
Sofia Caranova, Professora de Desenho

Alma de artista, que semeia sorrisos e nos ensina que estar disponível para os ou-
tros é a maior riqueza do mundo. Paula Gonçalves, Professora de Português

Boa disposição e disponibilidade para “vestir a camisola” Valsassina, porque esta 
também é a sua casa e a sua família! Sofia Santos

Falar do Luís Cássio é falar de um verdadeiro amigo. Rapidamente pas-
sou daquele auxiliar da ação educativa para o companheiro com quem par-
tilhar a vida. É inegável que o Luís veste a camisola do Colégio. Basta ver 
as referências dos atuais alunos ou as saudades dos antigos. A sua amizade 
vai além do espaço escola... miguel Pombeiro Professor de educação Física e Paulo 
Victória Professor de Religião moral e Católica

O Sr. Luís é especialista em 
muitas coisas.

É especialista em sistemas de 
som: não há microfone ou co-
luna que não lhe obedeçam. É 
especialista em guitarras: não 
há conjunto de cordas estica-
das que não toque a melodia 
que ele pretende. É especialis-
ta em alunos: não há estudante 
do Colégio que não o conheça, 
nem ex-aluno que o esqueça. É 
especialista em fair-play: não há 
troca de ideias sobre desporto 
em que a sua preferência pelo 
Benfica se sobreponha à sua in-
teligência e bom senso.

Mas o mais importante é que 
o Sr. Luís é especialista em dis-
ponibilidade e simpatia. Não 
há ajuda que lhe peçamos que 
ele não dê de imediato. Não há 
máscara que consiga encobrir o 
seu sorriso amigo. E é por isso, 
por tudo isso, que todos lhe te-
mos tanto a agradecer. Obriga-
do, Sr. Luís!
José Rainho, Professor de ItIC e apli-
cações Informáticas

Versão integral 
com todas as 

mensagens

https://cvalsassina.pt/images/docs/ano-2020-2021/Luis_Cassio_40_CV.pdf
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eDuCaR PaRa

a qualidade  
e excelência

acesso ao ensino superior 2020
aos novos universitários desejamos que encontrem grande realiza-
ção nos cursos que escolheram.

Nome do aluno estabelecimento | Curso de ensino superior

Afonso Manuel Silva Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão | Gestão

Afonso Ramos Universidade Lusíada | Economia

Ana Marta Bastos Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica

Ana Rita Biscaia Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura | Arquitetura

Ana Sofia Amaral Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia | Psicologia

Andreia Rolim Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | Enfermagem

António Calheiros Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | Finanças Empresariais

António Fidélis Ribeiro Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas

Beatriz Barroca Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Gestão

Beatriz Palma Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática

Carolina Assunção Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito | Direito

Catarina Ferreira Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito | Direito

Catarina Marques Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Línguas, Literaturas e Culturas

Catarina Aderneira Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) | Gestão de Marketing

David Valente Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Informática e de Computadores

David Xia Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Diogo Campos Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Economia

Diogo Iria Conventry University | Pharmacology

Fabio Studart Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Biomédica

Federico Cestelli Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Química

Filipa Fernandes Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão | Gestão

Flora Salem Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica

Francisco Silveira Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática

Francisco Fernandes Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Gestão

Francisco Cabral Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | Engenharia Eletrotécnica

Francisco Botelho Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) | Gestão

Frederico Pinheiro Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito | Direito

Guilherme Freitas Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Guilherme Luís Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) | Gestão

Guilherme Silveira Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | Finanças Empresariais

Gustavo Gomes Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia e Gestão Industrial

Inês Costa Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Gestão de Recursos Humanos

Joana Baptista Universidade de Lisboa, Instituto de Economia e Gestão (ISEG) | Economia

Joana Silva Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências | Física

Joana Nunes Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Economia

João Bernardo Correia Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Economia

João Diogo Gomes Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Veterinária | Medicina Veterinária

Nome do aluno estabelecimento | Curso de ensino superior

João Silva Universidade Católica | Gestão

João Nunes Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas | Sociologia

Leonor Paim Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Materiais

Luís Fonseca Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Madalena Costa Universidade Católica | Gestão

Manuel Santos Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia | Engenharia Agronómica

Margarida Paim Universidade Católica | Ciência Política e Relações Internacionais

Margarida Silva Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências | Bioquímica

Maria Inês Santos Instituto Superior de Línguas e Administração | Psicologia

Maria Inês Nicolau Universidade Católica | Gestão

Maria Inês Lopes Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina | Medicina 

Maria Luísa Lupi IADE | Marketing e Publicidade

Maria do Mar Preto IADE | Marketing e Publicidade

Maria Leitão Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras | Estudos Comparatistas

Maria Margarida Silva Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) | Gestão de Marketing 

Maria Rita Carvalho Universidade Lusófona, Faculdade de Medicina Veterinária | Medicina Veterinária

Mariana Filipe Universidade da Beira Interior| Psicologia

Mariana Reis Universidade Católica | Ciências da Comunicação, Jornalismo

Mariana Almeida Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito | Direito

Mariana Fonseca University of the West of England (UWE Bristol) | Business & Management 

Martim Begonha Universidade Católica, Lisbon Business and Economics | Gestão (Internacional Business Administration)

Martim Coelho Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão | Gestão

Matilde Marvão Universidade de Lisboa, Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas

Miguel Tribuna Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências | Engenharia Informática

Miguel D’ Eça Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão | Gestão

Pedro Cardoso Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão Turística

Pedro Gaspar Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha | Enfermagem

Pedro Machado Amsterdam University of the Arts, Academy of Theatre and Dance | Expanded Contemporary Dance

Pedro Oliveira Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Economia

Quelhas Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia

Raquel Semião IADE | Design

Ricardo Esteves Universidade Católica | Direito

Ricardo Nobre Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Engenharia Eletrónica

Ricardo Conchinha Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | Engenharia Mecânica

Rodrigo Castro Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências | Engenharia Informática

Teresa Correia Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão | Gestão

Teresa Cabral Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras | Línguas, Literaturas e Culturas

Tiago Rodrigues Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) | Gestão de Recursos Humanos

Tiago Castro Academia Militar | Administração Militar

Tiago Rocha Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | Arquitetura

Tomás Pinto Universidade Católica, Lisbon Business and Economics | Gestão (Internacional Business Administration)

Vasco Costa Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | Planeamento e Gestão do 
Território

Vicente Pires Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia | Gestão
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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 domí-
nio curricular quer no domínio dos complementos curriculares. De-
vem apresentar também um bom comportamento.

quadro de Honra 
3.º P 2019/2020

Número aluno turma
7.º aNO (continuação)

4990 Eduardo Costa 7.º A
5003 Diogo Ferreira 7.º A
6234 Benedita Fernandes 7.º A
6281 Carolina Cavaco 7.º A
6296 Marta Costa 7.º A
4946 Madalena Basílio 7.º B
4947 Mariana Francisco 7.º B
4980 Francisca Câmara 7.º B
4989 João Miguel Castro 7.º B
5385 Maria Gabriela Pastilha 7.º B
5458 Rita Amaral 7.º B
5480 Matilde Monteiro 7.º B
5893 Gonçalo Cruzeiro 7.º B
6214 Inês Dias 7ª B
6215 Diogo Nobre 7.º B
6229 Luís Henriques 7.º B
6257 Tiago Piedade 7.º B
6261 Maria João Rodrigues 7.º B
6761 Manuel Gata 7.º B
6780 Francisco Riscado 7.º B
4905 Diogo Sousa 7.º C
4988 Raquel Sousa 7.º C
4992 Leonor Cintra 7.º C
6253 João Bota 7.º C
6277 Maria Rita Henriques 7.º C
6285 Ana Sofia Andrade 7.º C
6675 Mafalda Mesquita 7.º C
5013 Maria Inês Alves 7.º D
5043 Beatriz Mendes 7.º D
6231 Vera Cavalheiro 7.º D
6781 Maria Correia Ribeiro 7.º D

8.º aNO
4814 Carolina Gomes 8.º A
4828 Ana Francisca Martins 8.º A
5144 Sofia Pereira 8.º A
5151 Xavier Videira 8.º A
5912 Ana Beatriz Marecos 8.º A
5946 Inês Braz 8.º A
6117 Lara Gonçalves 8.º A
6395 Inês Pereira 8.º A
6584 Mateus Andrade 8.º A
6792 Sofia Falcão 8.º A
4746 Rodrigo Carvalho 8.º B
4785 Mafalda Conceição 8.º B
4807 Maria Madalena Nunes 8.º B
5938 Rita Rodrigues 8.º B
5963 Raissa Rajabali 8.º B 
6011 Ana Carolina dos Reis 8.º B
4750 Leonor Guerra 8.º C
5346 Maria do Mar Ferreira 8.º C
5461 Sara Pinheiro 8.º C

Número aluno turma
5.º aNO

5260 Daniel Marques 5.º A
5274 Miguel Zlotnikov 5.º A
5378 Sara Abrantes 5.º A
5671 Maria Ana Carvalho 5.º A
5276 Alex Xu 5.º B
5320 Joana Parreira 5.º B
6712 Teresa Raposeiro 5.º B
5279 Catarina Mestre 5.º C
5295 João Rodrigues 5.º C
5310 Matilde Pinto 5.º C
5462 Duarte Mendes 5.º C
5561 André Enes 5.º C
5724 Madalena Paiva e Silva 5.º C
5533 Verónica Li 5.º D
5712 Rodrigo Pissarra 5.º D

6.º aNO
5062 Marta Ribeiro 6.º A
5064 Catarina Lameira 6.º A
5091 Inês Quental 6.º A
5129 Leonor Santana 6.º A
5171 Alexandre Peres 6.º A
5208 João Neves 6.º A
5339 Madalena Cunha 6.º A
5463 Manuel Mendes 6.º A
5529 Marta Santos 6.º A
6375 Rita Braz 6.º A
5084 Vasco Martins 6.º B
5086 Alexandre Guerra 6.º B
5115 João Claudino 6.º B
5427 Francisco Albuquerque 6.º B
5831 Vasco Isidoro 6.º B
5065 Alexandre Carvalho 6.º C
5068 Tomás Mateus 6.º C
5103 Carlos Claro 6.º C
5109 Madalena Silva 6.º C
5121 Sofia Machado 6.º C
5174 André Caetano 6.º C
6441 Diogo Silva 6.º C
6614 Laura Valente 6.º C
6460 Sofia Carvalho 6.º D
6481 Maria Beatriz Alegre 6.º D
6496 António Noronha 6.º D
6508 Maria Rita Timóteo 6.º D
6509 Sofia Costa 6.º D
6512 José Oliveira 6.º D

7.º aNO
4896 Vera Paixão 7.º A
4907 Tomás Martins 7.º A
4926 Joana Resende 7.º A
4939 Rita Alves 7.º A
4974 Sofia Varandas 7.º A

Número aluno turma
8.º aNO (continuação)

5992 Beatriz Garcia 8.º C
6371 Arthur Sampol 8.º C
4765 Martim Garcia 8.º D
4770 Pedro Ferreira 8.º D
4790 Pedro Silva 8.º D
5365 Chengxiang Xu 8.º D
5636 Guilherme Moura 8.º D

9.º aNO
4543 Carolina Resende 9.º A
4562 Ricardo Abrantes 9.º A
4585 Inês Paixão 9.º A
5054 Pedro Machado 9.º A
5158 Martim Carneiro 9.º A
5494 Carolina Lopes 9.º A
5716 Nayir  Rajabali 9.º A
5789 Guilherme David 9.º A
4525 Mário Viana 9.º B
4607 Guilherme Moreira 9.º B
4646 Pedro Saraiva 9.º B
5720 Jéssica Nunes 9.º B
5730 Duarte Saraiva 9.º B
6321 Pedro Martins 9.º B
6344 Margarida Nunes 9.º B
4775 Matilde Carvalho 9.º C
4943 Vicente Silva 9.º C
5347 Madalena Filipe 9.º C
6353 Carolina Pignatelli 9.º C
6387 Gonçalo Santos 9.º C
6750 Maria Inês Silva 9.º C
6758 Sara Hipólito 9.º C
4523 Beatriz Jansen 9.º D
4560 Madalena Santos 9.º D
4579 Leonor Aires 9.º D
4824 Tiago Silva 9.º D
5136 Catarina Paiva e Silva 9.º D
5756 Mafalda Pinho 9.º D

10.º aNO
4330 Maria Saldanha Almeida 10.º 1A
4808 Inês Félix 10.º 1A
4950 Tomás Canas 10.º 1A
4961 André Matos 10.º 1A
5194 Inês Ribeiro 10.º 1A
5530 Pedro Ferreira 10.º 1A
5614 Miguel Henriques 10.º 1A
5701 Rita Simões 10.º 1A
6756 Joana Bicha 10.º 1A
6759 Inês Nunes 10.º 1A
6810 Madalena Viana 10.º 1A
4357 Dinis Silva 10.º 1B
4369 António Gameiro 10.º 1B
4370 Joana Monteiro 10.º1B
4409 Manuel Nabais 10.º 1B
4425 Margarida Leite 10.º 1B
5517 Maria Madalena Pastilha 10.º 1B
5572 Vera Faria 10.º 1B
4401 Rafael Cruz 10.º 1C
4431 Gonçalo Abreu 10.º 1C
6156 Maria Teresa Correia 10.º 1C
6175 Constança Lourenço 10.º 1C
4350 Duarte Neves 10.º 2
4371 Maria Leonor Vinagre 10.º 2
4427 Maria Teresa Coalho 10.º 2
4698 Nazir Hemrage 10.º 2
5198 Maria Felner 10.º 2
5323 João Costa 10.º 2
5324 Beatriz Seoane 10.º 2
5528 Diogo Silva 10.º 2
5554 Carlota Ferreira 10.º 2
6742 Maria Gaspar 10.º 2
4400 Catarina Alves 10.º 3

Número aluno turma
10.º aNO (continuação)

4948 Marta Dias 10.º 3
6740 Maria Leonor Almeida 10.º 3
6862 Inês Chaves 10.º 3
5563 Helena Mendes 10.º 4

11.º aNO
4234 Duarte São José 11.º1A
4242 Sofia Simas 11.º 1A
4556 Vera Leal 11.º 1A
4591 Alexandre Leal 11.º 1A
4602 Bruno Mendes 11.º 1A
4670 Inês Silva 11.º 1A
4689 Diogo Canas 11.º 1A
4830 Rui Martins 11.º 1A
5420 Maria Joana Brito 11.º 1A
5428 Maria Carolina Alemão 11.º 1A
6141 Zihao Xu 11.º 1A
6386 Mafalda Santos 11.º 1A
6531 Beatriz Abreu 11.º 1A
6782 Ana Silva 11.º 1A
4219 Pedro Gomes 11.º 1B
4258 Francisca Luís 11.º 1B
4276 Tomás Pacheco 11.º 1B
4506 Inês Silva 11.º 1B
4584 Maria Inês Caldeira 11.º 1B
6100 Luísa Fernandes 11.º 1B
6544 João Pedro Matta 11.º 1B
6609 Tomás Teixeira 11.º 1B
6735 Madalena Matos 11.º 1B
4199 Marta Maurício 11.º 2
4215 Catarina Azriel 11.º 2
4265 Lourenço Centeno 11.º 2
4540 Joana Leitão 11.º 2
5010 Joana Novo 11.º 2
5443 Francisco Neves 11.º 2
5479 João Fonseca 11.º 2
6812 Carolina Carreira 11.º 2
4735 Maria Leonor Mauritty 11.º 3
6559 Maria Beatriz Granado 11.º 3
6606 Beatriz Freitas 11.º 3
6620 Fernando Fonseca 11.º 3
4182 Francisca Leite 11.º 4
5012 António Cunha 11.º 4
6326 Mariana Afonso 11.º 4

12.º aNO
4009 Margarida Silva 12.º 1A
4013 Ana Sofia Amaral 12.º 1A
4052 Matilde Marvão 12.º 1A
4124 João Diogo Gomes 12.º 1A
4383 Guilherme Freitas 12.º 1A
5311 Catarina Ferreira 12.º 1A
5314 Leonor Paim 12.º 1A
6016 Fábio Studart 12.º 1A
6319 António Ribeiro 12.º 1A
6335 Flora Salem 12.º 1A
6372 Ana Marta Bastos 12.º 1A
6811 Maria Inês Lopes 12.º 1A
4109 Miguel d’Eça 12.º 1B
5224 David Valente 12.º 1B
6087 Luís Fonseca 12.º 1B
6322 Beatriz Palma 12.º 1B
5016 Beatriz Barroca 12.º 2
5288 Teresa Correia 12.º 2
5289 Catarina Aderneira 12.º 2
5709 João Correia 12.º 2
5977 Diogo Campos 12.º 2
6099 Francisco Fernandes 12.º 2
4018 Catarina Marques 12.º 3
4439 Pedro Machado 12.º 3
5322 Margarida Paim 12.º 3
6330 Ricardo Esteves 12.º 3

eDuCaR PaRa

a qualidade 
e excelência



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
de

ze
m

br
o 

20
20

 · 
n.

º 7
5 

50 51

Número aluno turma
7.º aNO (continuação)

6277 Maria Rita Henriques 7.º C
6285 Ana Sofia Andrade 7.º C
6675 Mafalda Mesquita 7.º C
5013 Maria Inês Alves 7.º D
5043 Beatriz Mendes 7.º D
6231 Vera Cavalheiro 7.º D
6781 Maria Correia Ribeiro 7.º D

8.º aNO
4814 Carolina Gomes 8.º A
4828 Ana Francisca Martins 8.º A
5144 Sofia Pereira 8.º A
5151 Xavier Videira 8.º A
5946 Inês Braz 8.º A
6117 Lara Gonçalves 8.º A
6792 Sofia Falcão 8.º A
4746 Rodrigo Carvalho 8.º B
4785 Mafalda Conceição 8.º B
4807 Maria Madalena Nunes 8.º B
5938 Rita Rodrigues 8.º B
5963 Raissa Rajabali 8.º B 
6011 Ana Carolina dos Reis 8.º B
4750 Leonor Guerra 8.º C
5346 Maria do Mar Ferreira 8.º C
5461 Sara Pinheiro 8.º C
5992 Beatriz Garcia 8.º C
6371 Arthur Sampol 8.º C
4790 Pedro Silva 8.º D
5365 Chengxiang Xu 8.º D

9.º aNO
4562 Ricardo Abrantes 9.º A
4585 Inês Paixão 9.º A
5054 Pedro Machado 9.º A
5158 Martim Carneiro 9.º A
5716 Nayir Rajabali 9.º A
4607 Guilherme Moreira 9.º B
4646 Pedro Saraiva 9.º B
5720 Jéssica Nunes 9.º B
6321 Pedro Martins 9.º B
6344 Margarida Nunes 9.º B
4775 Matilde Carvalho 9.º C
4943 Vicente Silva 9.º C
5347 Madalena Filipe 9.º C
6353 Carolina Pignatelli 9.º C
6750 Maria Inês Silva 9.º C
6758 Sara Hipólito 9.º C
4523 Beatriz Jansen 9.º D
4560 Madalena Santos 9.º D

Número aluno turma
5.º aNO

5260 Daniel Marques 5.º A
5274 Miguel Zlotnikov 5.º A
5378 Sara Abrantes 5.º A
5671 Maria Ana Carvalho 5.º A
5276 Alex Xu 5.º B
5320 Joana Parreira 5.º B
6712 Teresa Raposeiro 5.º B
5279 Catarina Mestre 5.º C
5295 João Rodrigues 5.º C
5310 Matilde Pinto 5.º C
5462 Duarte Mendes 5.º C
5561 André Enes 5.º C
5724 Madalena Paiva e Silva 5.º C
5533 Verónica Li 5.º D
5712 Rodrigo Pissarra 5.º D

6.º aNO
5091 Inês Quental 6.º A
5129 Leonor Santana 6.º A
5339 Madalena Cunha 6.º A
5529 Marta Santos 6.º A
6375 Rita Braz 6.º A
5084 Vasco Martins 6.º B
5115 João Claudino 6.º B
5831 Vasco Isidoro 6.º B
5068 Tomás Mateus 6.º C
6460 Sofia Carvalho 6.º D
6508 Maria Rita Timóteo 6.º D

7.º aNO
4896 Vera Paixão 7.º A
4907 Tomás Martins 7.º A
4926 Joana Resende 7.º A
4974 Sofia Varandas 7.º A
5003 Diogo Ferreira 7.º A
6212 Júlia Mateus 7.º A
6234 Benedita Fernandes 7.º A
6281 Carolina Cavaco 7.º A
6296 Marta Costa 7.º A
4947 Mariana Francisco 7.º B
4989 João Miguel Castro 7.º B
5385 Maria Gabriela Pastilha 7.º B
5458 Rita Amaral 7.º B
6214 Inês Dias 7ª B
6229 Luís Henriques 7.º B
6257 Tiago Piedade 7.º B
6761 Manuel Gata 7.º B
4905 Diogo Sousa 7.º C
6253 João Bota 7.º C

eDuCaR PaRa

a qualidade  
e excelência

Do Quadro de Excelência fazem parte os alunos que, no final de 
cada ano, obtenham excelentes resultados escolares, quer no domí-
nio da dimensão académica (alunos que tenham figurado no quadro 
de honra no 3.º período e pelo menos num dos dois períodos ante-
riores), quer no domínio da dimensão humana.

quadro de excelência 
2019/2020

Número aluno turma
9.º aNO (continuação)

4579 Leonor Aires 9.º D
4824 Tiago Silva 9.º D
5136 Catarina Paiva e Silva 9.º D
5756 Mafalda Pinho 9.º D

10.º aNO
4330 Maria Saldanha Almeida 10.º 1A
4808 Inês Félix 10.º 1A
4950 Tomás Canas 10.º 1A
4961 André Matos 10.º 1A
5194 Inês Ribeiro 10.º 1A
5530 Pedro Ferreira 10.º 1A
5614 Miguel Henriques 10.º 1A
5701 Rita Simões 10.º 1A
6756 Joana Bicha 10.º 1A
6759 Inês Nunes 10.º 1A
6810 Madalena Viana 10.º 1A
4357 Dinis Silva 10.º 1B
4369 António Gameiro 10.º 1B
4370 Joana Monteiro 10.º1B
4409 Manuel Nabais 10.º 1B
4425 Margarida Leite 10.º 1B
5517 Maria Madalena Pastilha 10.º 1B
5572 Vera Faria 10.º 1B
4401 Rafael Cruz 10.º 1C
4431 Gonçalo Abreu 10.º 1C
6156 Maria Teresa Correia 10.º 1C
6175 Constança Lourenço 10.º 1C
4371 Maria Leonor Vinagre 10.º 2
4427 Maria Teresa Coalho 10.º 2
5198 Maria Felner 10.º 2
5323 João Costa 10.º 2
5324 Beatriz Seoane 10.º 2
6742 Maria Gaspar 10.º 2
4400 Catarina Alves 10.º 3
4948 Marta Dias 10.º 3
6740 Maria Leonor Almeida 10.º 3
5563 Helena Mendes 10.º 4

11.º aNO
4234 Duarte São José 11.º1A
4242 Sofia Simas 11.º 1A
4556 Vera Leal 11.º 1A
4591 Alexandre Leal 11.º 1A
4602 Bruno Mendes 11.º 1A
4670 Inês Silva 11.º 1A
4689 Diogo Canas 11.º 1A
4830 Rui Martins 11.º 1A
5420 Maria Joana Brito 11.º 1A
5428 Maria Carolina Alemão 11.º 1A
6141 Zihao Xu 11.º 1A
6386 Mafalda Santos 11.º 1A

Número aluno turma
11.º aNO (continuação)

6531 Beatriz Abreu 11.º 1A
6782 Ana Silva 11.º 1A
4219 Pedro Gomes 11.º 1B
4258 Francisca Luís 11.º 1B
4276 Tomás Pacheco 11.º 1B
4506 Inês Silva 11.º 1B
4584 Maria Inês Caldeira 11.º 1B
6100 Luísa Fernandes 11.º 1B
6544 João Pedro Matta 11.º 1B
6609 Tomás Teixeira 11.º 1B
6735 Madalena Matos 11.º 1B
4199 Marta Maurício 11.º 2
4265 Lourenço Centeno 11.º 2
4540 Joana Leitão 11.º 2
5010 Joana Novo 11.º 2
5443 Francisco Neves 11.º 2
6812 Carolina Carreira 11.º 2
4735 Maria Leonor Mauritty 11.º 3
6559 Maria Beatriz Granado 11.º 3
6606 Beatriz Freitas 11.º 3
6620 Fernando Fonseca 11.º 3
4182 Francisca Leite 11.º 4
5012 António Cunha 11.º 4
6326 Mariana Afonso 11.º 4

12.º aNO
4009 Margarida Silva 12.º 1A
4013 Ana Sofia Amaral 12.º 1A
4052 Matilde Marvão 12.º 1A
4124 João Diogo Gomes 12.º 1A
4383 Guilherme Freitas 12.º 1A
5311 Catarina Ferreira 12.º 1A
5314 Leonor Paim 12.º 1A
6016 Fábio Studart 12.º 1A
6130 Catarina Cruz 12.º 1A
6319 António Ribeiro 12.º 1A
6335 Flora Salem 12.º 1A
6372 Ana Marta Bastos 12.º 1A
6811 Maria Inês Lopes 12.º 1A
4109 Miguel d’Eça 12.º 1B
5224 David Valente 12.º 1B
6087 Luís Fonseca 12.º 1B
6322 Beatriz Palma 12.º 1B
4093 Pedro Oliveira 12.º 2
5288 Teresa Correia 12.º 2
5289 Catarina Aderneira 12.º 2
6099 Francisco Fernandes 12.º 2
4018 Catarina Marques 12.º 3
4439 Pedro Machado 12.º 3
5322 Margarida Paim 12.º 3
6330 Ricardo Esteves 12.º 3
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quadro de excelência 2020 

No âmbito do nosso projeto educativo, promovemos uma cultura 
de valorização das competências e atitudes dos alunos, atribuindo a 
partir do 5.º ano um conjunto de menções de mérito.

Estas distinções não pretendem apenas premiar os bons resultados 
académicos, mas também reconhecer o empenho em outras ações 
nos domínios cognitivo, cultural, cívico, artístico e desportivo, prati-
cadas dentro e fora do Colégio, assim como incentivar nos alunos o 
gosto de aprender e a vontade de se auto superarem. 

Assim, no final do ano letivo 2019/2020, a Direção Pedagógica 
atribuiu prémios especiais aos alunos que se distinguiram dos seus 
pares, pelos resultados académicos globais e/ou pelo envolvimento e 
desempenho em algumas áreas, consideradas estratégicas no Projeto 
Educativo do Colégio. 

eDuCaR PaRa

a qualidade  
e excelência

• Gonçalo Moura Santos (9.º C)
• Pedro Machado (9.º A)

• Sara Hipólito (9.º C)
• Vicente Silva (9.º C)

O Prémio Frederico Valsassina Heitor é 
atribuído conjuntamente pela Associação 
de Antigos Alunos do Valsassina e pelo Colé-
gio. Criado em 2015, este prémio pretende 
relembrar e dignificar o legado de Frederico 
Valsassina Heitor, premiando anualmente 
o/a aluno/a que se distinga, quer pelas suas 
qualidades humanas, quer pelo excelente 
desempenho académico inscrito no espírito 
Valsassina. Na edição de 2020 o Prémio foi 
atribuído aos alunos: 

• Ricardo Abrantes (9.º A)
• Vicente Silva (9.º C)

O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de 
alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico ou do Ensino 
Secundário do Colégio que se tenha(m) destacado 
por evidenciar elevado sentido de sensibilidade 
artística ao longo do seu percurso no Colégio. Na 
edição de 2020 o prémio foi entregue aos alunos:

• Quelhas (12.º 4)
• Rodrigo Barrote (12.º 4)

O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de 
alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico ou do Ensino 
Secundário do Colégio que se tenha(m) destacado 
por evidenciar elevado sentido de responsabilida-
de, curiosidade científica e trabalho(s) de inves-
tigação ao longo do seu percurso no Colégio. Na 
edição de 2020, o prémio foi entregue aos alunos:

• Maria Inês Lopes (12.º 1A)
• Margarida Silva (12.º 1A)

Maria Alda entrou no Colégio em 1965. Foi professora de Portu-
guês e Francês, investigadora, autora de manuais e livros, o mais re-
cente foi lançado no dia 22 de abril de 2020 (“Violeta Borboleta). 
Foi coordenadora de turmas do 3.º ciclo. Integrou a Equipa Diretiva 
desde o tempo de Frederico Valsassina Heitor, até julho de 2020. Foi 
ainda Diretora dos Departamentos Didáticos do Colégio Valsassina 
entre 2010 e julho de 2020. 

A relevância do seu percurso e importância para a história do Colé-
gio, justificou a criação de um Prémio Literário em sua homenagem, 
que em 2019/2020 teve a sua primeira edição.

O Prémio destina-se a alunos do 3.ª ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário do Colégio Valsassina e tem como objetivo estimular hábitos 
de escrita de textos em prosa e em poesia, em língua portuguesa.

Os trabalhos têm de ser individuais e inéditos, com o máximo de 
três páginas formato A4.

Foram recebidos 14 textos, avaliados (em anonimato) por um júri 
composto por:

• António Luís Marinho: Jornalista, escritor e professor
• Isabel Alçada: Escritora 
•  Paula Gonçalves: Professora de Português do Colégio Valsassina, 

representante do Departamento da disciplina

O júri destacou, também, três 
Menções Honrosas, tendo em 
conta a riqueza textual e a ele-
gância dos enredos:

 menção Honrosa  
•  Maria Saldanha Campelo  

de Almeida (10.º 1A)

menção Honrosa  
•  Margarida Lima Grilo  

Fernandes da Silva (12.º 1A)

 menção Honrosa  
•  Sofia dos Santos Ferraz  

de Menezes Falcão (8.º A)

A Direção do Colégio decidiu criar o Prémio João Valsassina em 2018 
com o principal objetivo de homenagear o legado de João Valsassina en-
quanto diretor do Colégio e, em particular, o seu empenho na dinamização 
de projetos de intervenção social na freguesia de Marvila, envolvendo toda 
a comunidade educativa. Este prémio distingue anualmente o(s) aluno(s) 
que evidenciem elevado sentido de sensibilidade social ao longo do seu 
percurso no Colégio. O prémio conta com o alto patrocínio da Junta de 
Freguesia de Marvila. Na edição de 2020 o prémio foi entregue aos alunos: 

• Alexandre Leal (11.º 1A)
• Diogo Canas (11.º 1A)

Informações detalhadas 
sobre os alunos distinguidos 

no Quadro de Excelência 
2020

Prémio “Frederico Valsassina”

Prémio “Sensibilidade Artística” Prémio “Ciência”

Prémio Literário “maria alda soares silva”

Prémio “João Valsassina”: Responsabilidade 
e Intervenção social

melhor aluno do 3.º ciclo
Pela excelência do percurso académico, demonstrado pelo facto de terem terminado o 9.º ano com 
nível 5 em todas as disciplinas, o prémio foi entregue aos alunos:

Prémio “Português”
Aluno/a que concluiu o Ensino Secundário com 

a classificação mais elevada na disciplina de Por-
tuguês. Na edição de 2019/2020 este prémio foi 
entregue aos alunos:

• Ana Sofia Amaral (12.º 1A)
• Catarina Ferreira (12.º 1A)
• Diogo Campos (12.º 2)
• Fabio Studart (12.º 1A)
• Maria Inês Lopes (12.º 1A)

Prémio “Matemática”
Aluno/a que concluiu o Ensino Secundário com 

a classificação mais elevada na disciplina de Ma-
temática. Na edição de 2019/2020 este prémio é 
entregue aos alunos (apresentaram 20 valores na 
Classificação Final na Disciplina):

• Diogo Campos (12.º 2)
• Fabio Studart (12.º 1A)

melhor aluno do ensino secundário
Na edição de 2020 o Prémio “Melhor aluno do Ensino Secundário” foi atribuído aos alunos:

• Diogo Campos (12.º 2) Terminou o Ensino Secundário com uma Média de 19,1 valores.
• Fabio Studart (12.º 1A) Terminou o Ensino Secundário com uma Média de 19,1 valores.
• Maria Inês Lopes (12.º 1A) Terminou o Ensino Secundário com uma Média de 19,2 valores.

Na 1.º edição deste Prémio, o 
júri deliberou a atribuição do  
1.º Prémio à aluna Maria Inês 
Calmeiro Gama da Silva (9.º C)

Fabio Studart

Catarina Ferreira

Maria Inês Lopes

Quelhas

Alexandre Leal Diogo Canas

Testemunho das alunas

https://www.youtube.com/watch?v=08h2LPueIcg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FUGus3o0Vy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P2JiE2d9v94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UNzRnJLnlz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2QsTllp6OK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2dMpinGmxnI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=24VwdJHG-Lc&feature=youtu.be
https://www.cvalsassina.pt/images/noticias/Quadro_Excelencia_2020.pdf
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O desafio de recriar uma obra  
de arte
ana Vieira, elsa marques e mafalda simas Professoras de educação Visual

Segundo Fonseca (1990), o termo “criatividade” provém 
do verbo criar, da “capacidade de dar existência a alguma 
coisa”, de tirar alguma coisa do nada (“do não existente”), 
de estabelecer relações até aí não concebidas no meio, de 
inventar, de descobrir algo novo, de “inovar”.

Deste modo, a criatividade apresenta-se como uma for-
ma para a resolução de problemas, para a descoberta de 
novas soluções, de um meio para a libertação da imagina-
ção.

 Desafiar a criatividade e dar largas à imaginação foram 
o ponto de partida para o desafio que foi apresentado aos 
alunos do 3.º ciclo na disciplina de Educação Visual: parti-
cipar no Concurso do Dia Mundial da Criatividade, 17 no-
vembro. O tema deste 1.º concurso foi a Recriação de uma 
obra de arte.

Os alunos selecionaram uma obra, recriaram o espaço, 
o ambiente e a personagem retratada, criando um teatro 
cénico para posteriormente ser fotografado.

COLÉGIO EM AçãO

Vasco Martins 7.º B

Sofia Mesquita 8.º a
Rafaela maia 9.º B

Júlia mateus  8.º a

Os trabalhos apresentados foram surpreendentes, ten-
do sido vencedores os alunos:

7.º ano | 1.º lugar Vasco Martins 7.º B

8.º ano | 1.º lugar Júlia Mateus 8.º A
 2.º lugar Rita Alves 8.º A e Sofia Mesquita 8.º A

9.º ano | 1.º lugar Rafaela Maia 9.º B
 2.º lugar Sofia Falcão 9.º A

O prémio é atribuído a um aluno ou grupo de alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico ou do Ensino Se-
cundário do Colégio que se tenha(m) destacado por evidenciar elevado sentido de responsabilidade, 
intervenção e sensibilidade ambiental ao longo do seu percurso no Colégio. Na edição de 2020 o prémio 
foi atribuído aos alunos:

Os alunos Filipe Paixão (4.º A), Guilherme Ma-
teus (4.º A) e Isabel Soares (4.º A) foram agracia-
dos com uma Menção Honrosa pelo trabalho co-
letivo submetido à 48.ª Mostra Internacional de 
Artes Visuais de Lidice (República Checa; https://

www.mdvv-lidice.cz/en/current/). A Mostra con-
tou com a participação de 22.216 trabalhos de 
crianças de 78 países do mundo inteiro. 

O júri atribuiu também uma Medalha ao Colé-
gio Valsassina.

• Fabio Studart (12.º 1A)
• Flora Salem (12.º 1A)

• Inês Galvão (11.º 1A)
• Inês Paixão (9.º A)

• João Diogo Gomes (12.º 1A)
• Mafalda Santos (11.º 1A)
• Vera Leal (11.º 1A)

Prémio “sensibilidade ambiental”

3 alunos do Valsassina distinguidos na 48.ª International 
Children’s Exhibition of Fine Arts LIDICE 2020

No passado dia 7 de novembro, foi anunciado que o aluno Francisco 
d’Orey Neves (12.º 2) foi o vencedor da 7.ª edição das Olimpíadas de 
Economia, realizadas em torno do tema da Economia Circular.

As Olimpíadas da Economia são uma iniciativa promovida pela 
Universidade de Coimbra, que reuniu, no ano de 2019/20, cerca 
de 1700 alunos de todo o país, abrangendo 17 distritos e 2 regiões 
autónomas. Os alunos realizaram, em outubro de 2019, a primeira 
prova, na qual foram apurados os 50 melhores resultados a nível na-
cional, tendo estado presentes, na primeira fase, todos os alunos do 
Colégio integrados no agrupamento de ciências socioeconómicas.

Este evento sofreu inúmeras alterações, devido à pandemia da Co-
vid-19, tendo sido retomado no mês de setembro, com a fase final a 
realizar-se de 7 a 12 de setembro por videoconferência. Esta fase con-
sistiu na realização de uma prova individual e de um desafio em grupo.

Aluno do Valsassina vence a 7.ª edição das 
Olimpíadas de economia

O projeto Escola Azul pretende distinguir as escolas que trabalham 
o oceano e comprometê-las a participar decisivamente na formação 
de jovens com maior literacia do oceano. É coordenado pela Direção-
Geral de Política do Mar e conta com o apoio científico e cooperação 
da Ciência Viva.

Enquanto Escola-Azul, desde 2018, procuramos envolver ativamen-
te a comunidade escolar na compreensão da influência do oceano em 
nós e da nossa influência no oceano.

Valsassina renova a certificação como “Escola-Azul” para o biénio 
2020/2021-2021/2022

“… primeiro lugar obtido  
na prova individual, 

contribuiu para a vitória  
na sétima edição”

Testemunho 
dos alunos

https://www.youtube.com/watch?v=6eHOkENEZmU&feature=youtu.be
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Dia mundial da música, 1 de outubro 
de 2020
Departamento de educação musical

COLÉGIO EM AçãO

Dia Mundial da Música, um dia para comemorar!
Mas como vamos fazer, com tantos cuidados a ter?
Apesar dos cuidados e da distância entre o público e os músicos 

convidados, decidimos avançar e continuar a promover momentos 
musicais.

O Ensemble de Saxofones do Conservatório d’Artes de Loures veio 
brindar-nos com algumas obras a quatro e a cinco vozes.

Se este dia existe, devemos preservá-lo e manifestar a sua impor-
tância. 

A Arte ajuda a crescer com criatividade.

semana mundial do espaço 2020
A Semana Mundial do Espaço é uma celebração internacional 

da contribuição da ciência e tecnologia espacial para o melhora-
mento da condição humana. 

Foi uma oportunidade para dinamizar um encontro com cien-
tistas e investigadores. No dia 29 de outubro, os alunos do 11.º 
ano receberam Gustavo Rojas, físico e investigador na Univer-
sidade de Lisboa, que apresentou uma conferência sobre “Co-
metas e Asteroides – mensageiros do espaço”. No dia 30 de 
outubro, Daniel Folha, investigador no Centro de Astrofísica da 
Universidade do Porto, partilhou o seu trabalho e o mais atual 
conhecimento científico com as turmas do 6.º ano, sobre “Água 
no Universo”. Abordou-se a importância da água para a vida na 
Terra, e foram analisadas diversas questões, em particular: “Será 
a água um composto muito abundante no Universo? Onde e 
como a podemos encontrar fora da Terra?

Este ano letivo 2020/2021, a ValsaMat al-
terou o formato habitual, procurando manter 
o mesmo impacto na comunidade Valsassina.

Habitualmente, a ValsaMat concentra-se 
numa semana — a semana da Matemática. Este 
ano, fruto das diversas restrições ao normal fun-
cionamento do ano letivo, optámos por alargar 
a ValsaMat e apresentar as atividades ao longo 
do ano letivo 2020/2021. Procurou-se incluir 
um ciclo de conferências com oradores concei-
tuados que trouxessem assuntos estimulantes 
para cada nível de ensino, destacando-se:
•  “Vamos derrotar Trump?”, 5 de novembro 

2020, Samuel Lopes, Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto.

•  “Euclides vs Origami, geometria com do-
bras de papel”, 11 de novembro 2020, Ana 
Rita Pires, Universidade de Edimburgo

•  “O Número”, 11 de novembro 2020, Luís 
Trabucho, Faculdade de Ciências da Uni-
versidade Nova de Lisboa

•  “A Matemática da Pandemia”, janeiro 2021, 
Jorge Buescu, Instituto Superior Técnico, 
Universidade de Lisboa

Valsamat 2020

Conferência “Euclides vs 
Origami, geometria com 
dobras de papel”.

A Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia no Colégio Valsassina 
decorreu de 19 a 27 de novembro de 2020. Perante a emergência da 
Covid-19, reinventámos o programa e assinalámos esta semana com 
a dinamização de várias atividades para toda a comunidade escolar de 
modo a despertar a curiosidade para o mundo que nos rodeia; motivar 
os alunos para a ciência; e contribuir para um aumento da sua literacia 
científica.

Este ano merece destaque: 
Concursos

•  "O sistema solar“ 
•  Quiz "Semana da Ciência e Tecnologia"

Exposições
•  Sistema Solar
•  Células 3D

Ciclo de cinema sobre Ciência 

Conferência 
•  “As mulheres na Ciência”, com a Professora Doutora Conceição 

Abreu. 19.11.20

Desafios
•  “Pergunta e verás...” Pergunta aos cientistas
•  Participação na mostra de Ciência da FCT
•  Concurso Pesquisa Relâmpago | TIC, 5.º ano)
•  FakeOut! Concurso de deteção de notícias falsas | TIC, 7.º e 8.º ano
•  O Grande Quiz da Tecnologia. Competição online sobre Tecnologia

semana da Ciência e da tecnologia 2020

Para celebrar o Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de novem-
bro, a FCT NOVA desafiou estudantes do país a fazerem perguntas, a 
que responderiam por cientistas e investigadores. 

Questionar é um elemento importante no processo de ensino
-aprendizagem. Ao desafiar os alunos a fazerem perguntas estamos 
a estimular a curiosidade e a promover a criatividade, contribuindo 
deste modo para que os alunos se motivem em querer aprender mais.

A oportunidade de apresentar perguntas a investigadores foi re-
cebida com grande entusiasmo pelos nossos alunos, do 1.º ciclo ao 
Secundário. Foram apresentadas 130 perguntas!

Dia Nacional da Cultura Científica – “Pergunta e verás...”

As respostas estão disponíveis em: https://www.facebook.com/pg/fct.nova/videos/ 

Perguntas apresentadas 
pelos alunos do Valsassina

“Perante a emergência da Covid-19, reinventámos o programa e 
assinalámos esta semana com a dinamização de várias atividades…”

https://www.youtube.com/watch?v=RHne8prtcXI&t=3598s&ab_channel=Col%C3%A9gioValsassina
https://www.facebook.com/pg/fct.nova/videos/
https://cvalsassina.pt/images/docs/ano-2020-2021/CValsassina_Perguntas_Dia_Nacional_da_Cultura_Cientifica.pdf
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Alunos do 11.º ano participaram em sessão do Doclisboa 
No âmbito do tema “Direitos Humanos”, as disciplinas de Cidadania 

e Desenvolvimento e de Educação Moral e Religiosa Católica do 11.º 
ano envolveram os alunos numa sessão do Doclisboa. No dia 26 de 
outubro, no Cinema São Jorge, tiveram oportunidade de visualizar o 
filme Chelas Nha Kau, Chelas City, tendo participado de seguida num 
debate com atores e o realizador. Foi uma oportunidade de refletir so-
bre causas e formas de discriminação, promover a procura de soluções, 
o exercício e a cultura de direitos humanos e liberdades fundamentais.

Cerimónia de homenagem aos finalistas do 12.º ano, 2019/2020
Os últimos meses têm sido marcados pela Covid-19 e deixaram 

adiados muitos dos projetos e atividades que tínhamos programados 
para celebrar o final do percurso dos nossos finalistas do 12.º ano, no 
ano 2019/2020.

Entre março e julho, perante um período de extraordinária exigência 
e imprevisibilidade, com aulas e trabalhos à distância, apoios, testes 
online e aulas de preparação para exames, os nossos finalistas foram 
exemplares pela capacidade de adaptação, resiliência e perseveran-
ça, razão pela qual realizámos uma cerimónia em sua homenagem no 
dia 24 de outubro. Perante a emergência da Covid-19, esta cerimónia 
contou exclusivamente com a presença dos nossos antigos alunos, 
finalistas do 12.º ano no ano 2019/2020, tendo sido transmitida em 
streaming pelo YouTube. Foi também nesta data que lançámos a 1.ª 
edição do Livro de Finalistas (disponível em https://www.cvalsassina.
pt/images/noticias/LIVRO_FINALISTAS_12ANO.pdf)

 

ação “Valsassina está em alerta” 
Conscientes da exigência e do carácter imprevisível da atual si-

tuação, temos acompanhado com extrema atenção a evolução da 
pandemia no nosso país. Com o intuito de reforçar a informação e 
a sensibilização perante a evolução da pandemia, envolvemos no 
dia 12 de novembro todos os alunos (do Jardim de Infância ao 12.º 
ano) na ação “Valsassina está alerta”. O PDF de apoio está disponível 
em  http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-19/CValsassina_CO-
VID_121120_site.pdf 

Altar de Muertos – La tradición mexicana 
Joana Baião e Victória Pérez Professoras de espanhol

El Altar de Muertos, también conocido como ofrenda del Día de 
Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones 
mexicanas del día 2 de noviembre. La tradición consiste en instalar 
altares domésticos en honor de los muertos que echamos de menos, 
poniendo alimentos, velas, flores y objetos del uso cotidiano del fal-
lecido en un altar. Así se celebrará la memoria y la vida de la persona 
fallecida.

Nuestro altar es un altar con dos niveles. Estos constituyen una 
representación de la división del cielo y de la tierra. Lo hicimos en 
honor a Luis Sepúlveda, el gran escritor y periodista chileno que ha 
fallecido el 16 de abril de este año.

encontro com o escritor Richard Zimler
As turmas do 9.º ano e do Ensino Secundário receberam no dia 4 

de novembro o escritor Richard Zimler. Tendo como referência a sua 
experiência pessoal e as suas obras, o autor abordou, entre outros, os 
seguintes temas: a “memória do holocausto”; as ameaças a que assis-
timos atualmente às democracias e aos direitos humanos; o processo 
de escrita e a importância da leitura. Foi uma sessão muito dinâmica 
e que suscitou um grande interesse junto dos alunos.

Fórum das profissões 2020
O Gabinete Psicopedagógico do Colégio Valsassina promoveu mais 

uma edição do Fórum das Profissões. O Fórum está integrado no 
Programa de Orientação Vocacional e destina-se a todos os alunos 
de 9.º ano. Tem como objetivo promover um maior conhecimento 
sobre as profissões e apoiar os alunos nesta fase de tomada de de-
cisão vocacional. Realizou-se entre 4 e 20 de novembro, em video-
conferência, e foi composto por 5 sessões (https://www.cvalsassina.
pt/noticias/848-forum-das-profissoes-2020), com oradores que são 
profissionais e alunos de diferentes áreas, antigos alunos do Colégio 
e que partilharam as suas vivências desde o momento em que, no 9.º 
ano, também tiveram de tomar uma decisão até à atualidade.

Comunicação “a nova realidade das escolas: como orientar 
projetos científicos durante o confinamento”

Este ano, em formato virtual, a Fundação da Juventude (em parce-
ria com a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica 
e Tecnológica) organizou a 14.ª Mostra Nacional da Ciência com os 
trabalhos apresentados ao 28.º Concurso Nacional para Jovens Cien-
tistas.

Durante esta mostra foi possível assistir às apresentações dos pro-
jetos e a palestras de cientistas de renome. Em paralelo, realizaram-
-se painéis de discussão, onde foi possível juntar diferentes atores 
económicos, sociais e culturais. No dia 26 de novembro, João Gomes, 
Diretor Pedagógico do Colégio Valsassina, foi um dos oradores no 
Painel “A nova realidade das Escolas ― Como orientar um projeto 
científico durante o confinamento”.

aCONteCeu

31 de outubro, uma data que os nossos alunos 
não nos deixam esquecer!

O Halloween é festejado
De uma forma assustadora
Com os alunos disfarçados
Caminhando quinta fora.

Os alunos e a professora
Imaginaram uma história
Musical e assustadora
Halloween em dedicatória.

Ensaiaram e cantaram
Nos quatro cantos da quinta
O que nunca esperaram 
É que ficasse um trabalho supimpa.

Ora vejam lá se não é verdade
O que acabei de vos contar
Acedam ao link e confirmem:
“Halloween na quinta” pronto a começar!

Halloween na Quinta
Departamento de educação musical

https://www.cvalsassina.pt/images/noticias/LIVRO_FINALISTAS_12ANO.pdf
https://www.cvalsassina.pt/images/noticias/LIVRO_FINALISTAS_12ANO.pdf
http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-19/CValsassina_COVID_121120_site.pdf
http://cvalsassina.pt/images/docs/COVID-19/CValsassina_COVID_121120_site.pdf
https://www.cvalsassina.pt/noticias/848-forum-das-profissoes-2020
https://www.cvalsassina.pt/noticias/848-forum-das-profissoes-2020
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Campanha de Natal 2020
O Natal deve ser sobretudo um momento 

de partilha de valores como a amizade e a en-
treajuda. Numa altura em que os pedidos de 
ajuda às instituições de solidariedade voltam 
a aumentar, e os valores de amizade e de en-
treajuda são fundamentais, o Valsassina lan-
çou a campanha NATAL 2020: interturmas 
solidário em conjunto com a Comunidade 
Vida e Paz, a Junta de Freguesia de Marvila e 
o Lar de Terceira Idade da Associação Assis-
tência Social Evangélica.

Foram envolvidas todas as turmas do 1.º 
ciclo ao Secundário, tendo sido possível reco-
lher alimentos não perecíveis, equipamentos 
de proteção individual e produtos de higiene 
pessoal, e roupas não usadas de adulto.

Obrigado a toda a comunidade pela dinâ-
mica e pela elevada participação.

Alunos do secundário selecionados para participar no projeto ROV4ALL – Construção de Robôs 
Submarinos em Contexto Escolar

Uma equipa de alunos do secundário foi selecio-
nada para participar no projeto “ROV4ALL”. Este, 
tem como principal objetivo promover o interes-
se e motivação de alunos para as tecnologias de 
estudo e exploração do Oceano através da cons-
trução e operação de veículos operados remota-
mente (ROVs Remoteley Operted Vehicles), numa 
abordagem inovadora a nível nacional no contex-
to da literacia do oceano.
Pretende-se contribuir para o aumento da lite-
racia do oceano no que respeita às tecnologias 
marinhas e, através desta temática, despertar vo-
cações e interesse para estas áreas, realçando a 

necessidade do estudo e exploração sustentável 
dos recursos marinhos.
O projeto vai ser dinamizado na disciplina de Fí-
sica e Química A, com a supervisão do professor 
Pedro Jorge. O seu desenvolvimento inclui for-
mação para professores e acompanhamento dos 
alunos pela equipa do projeto que é constituída 
por técnicos e pilotos de ROVs, engenheiros, in-
vestigadores em ciências marinhas, educadores 
marinhos e comunicadores de ciência. Informa-
ções mais detalhadas estão disponíveis em htt-
ps://oom.arditi.pt/rov4all/ROV4ALL.html

Conferência “Malária: aspetos contemporâneos de uma doença do 
passado”

A malária é uma doença provocada por um parasita, do género 
Plasmodium, que é transmitido através da picada de um mosquito. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3,3 mil 
milhões de pessoas estão em risco de contrair malária durante a 
sua vida, em particular nos países mais pobres (in https://www.cuf.
pt/saude-a-z, consultado em 26.11.20). Estima-se que a incidência 
anual desta doença seja superior a 500 milhões de novos casos, sen-
do responsável por mais de um milhão de mortes por ano. Numa 
altura em que a saúde pública e as alterações climáticas são assuntos 
que motivam uma grande atenção e preocupação, os alunos do 9.º 
ano participaram numa sessão com o investigador André Barateiro, 
do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A 
sessão realizou-se no dia 10 de dezembro.

Simulacro de um sismo
No dia 17 de dezembro, realizou-se no Colégio um simulacro de 

um sismo, envolvendo todos os professores, alunos e funcionários 
do Colégio.

Esta atividade teve por base o exercício nacional "A Terra Treme", 
organizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (http://www.
aterratreme.pt/). Foi possível recordar as diversas medidas de prote-
ção, dando destaque às três medidas básicas de autoproteção duran-
te um sismo: "Baixar, Proteger, Aguardar".

Melhorar o espaço-Quinta, destacar a biodiversidade
Ao longo do ano de 2020 procurou-se melhorar o espaço-Quinta, 

característica única do Colégio. Foram criados novos canteiros, planta-
das mais de 40 árvores e outras dezenas de arbustos. Foram plantadas 
exclusivamente espécies autóctones, com destaque para as mais de 20 
oliveiras plantadas – espécie característica da Quinta das Terezinhas. 
Em complemento, procurou-se introduzir medidas para reduzir o gasto 
de água, tendo-se introduzido mantas e casca de pinheiro em diversos 
canteiros mais expostos à luz solar, procurando manter índices de hu-
midade no solo mais elevados sem acrescento de água.

Edições da Gazeta Valsassina 
disponíveis em:

Arte na Escola
http://www.evtvalsassina.blogspot.pt 
 
Educação Ambiental e Educação para o Desenvolvimento Sustentável
http://geracaoecovalsassina.blogspot.pt/
 
Ciência, ensino experimental, projetos de investigação
http://biovalsassina.blogspot.pt/ 
 
Combater as alterações climáticas numa Low Carbon School
http://co2amais.blogspot.pt/
 
Línguas, Cultura Literatura e Escrita
https://nuestroblogestucasa.blogspot.com/
http://15menosumquarto.blogspot.pt/
http://os20versosdavalsa.blogspot.pt/
 
Evocação do centenário da I Grande Guerra
http://omaiormuseudomundo.blogspot.pt/

Blogues  
do Valsassina

janeiro
• Cerimónia do Quadro de Excelência
• Semana da Geografia
• Semana das Línguas
• Lançamento de uma edição especial da Gazeta Valsassina
• Sessão do Ciclo de conferências Valsassina
• Olimpíadas da Biologia

fevereiro
•  Sessão do Ciclo de conferências Valsassina

março
• Olimpíadas da Biologia
• Semana da Educação Física

Vai acontecer...

Entre(tantos) Livros ecoValsassina, Pensar a Terra

https://oom.arditi.pt/rov4all/ROV4ALL.html
https://oom.arditi.pt/rov4all/ROV4ALL.html
https://www.cuf.pt/saude-a-z
https://www.cuf.pt/saude-a-z
http://www.aterratreme.pt/
http://www.aterratreme.pt/
http://www.evtvalsassina.blogspot.pt
http://geracaoecovalsassina.blogspot.pt/
http://biovalsassina.blogspot.pt/
http://co2amais.blogspot.pt/
https://nuestroblogestucasa.blogspot.com/
http://15menosumquarto.blogspot.pt/
http://os20versosdavalsa.blogspot.pt/
http://omaiormuseudomundo.blogspot.pt/
https://cvalsassina.pt/publicacoes/gazeta-valsassina
https://open.spotify.com/show/2cYKnS4ER4lOVpIkMUsTRd
https://open.spotify.com/show/2cYKnS4ER4lOVpIkMUsTRd
https://open.spotify.com/show/4gBwfLDARzwyqsfgvvK93A
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O que estamos a aprender?




