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Vai acontecer...

Edições da Gazeta Valsassina 
disponíveis em:

Blogues  
do Valsassina

Acompanhe na blogosfera  
algumas das atividades do 

Colégio Valsassina

julho
• Atividades de tempos livres
•  Formação de professores: Programa de Aprendiza-

gem Cooperativa
•  Participação de dois alunos do 3.º ciclo na Academia 

de Verão de Aprendizagem e Olimpíadas Científicas, 
IST

•  Maria João Craveiro Lopes irá apresentar a comuni-
cação “Pioneiras da Educação pela Arte: Enfoques 
biográficos sobre Aline Gomes, Cecília Menano e 
Maria Manuela Valsassina” no Porto ICRE’19. 

•  Maria João Craveiro Lopes e Teresa Heitor irão apre-
sentar a comunicação “Literacia Musical e sensibi-
lização artística: Uma experiência interdisciplinar 
com as Artes” no Congresso Matéria-Prima 2019: 
práticas das Artes Visuais no ensino básico e secun-
dário. Soc.Nac. de Belas Artes.

•  Teresa Heitor, Maria de Jesus Ferreira e Rita Coelho 
irão apresentar a comunicação “O Cérebro e o Mar: 
Criação de infografias com crianças do 3.º ano do 
Ensino Básico relevando a importância da educação 
para a ciência e da educação pela arte no processo 
educativo” no Congresso Matéria-Prima 2019: prá-
ticas das Artes Visuais no ensino básico e secundá-
rio. Soc.Nac. de Belas Artes. 

 

•  Sofia Caranova e Marta Magalhães da Silva irão 
apresentar a comunicação “Que «Pessoa» se escon-
de no meu papel? A arte entre a letra e o traço” no 
Congresso Matéria-Prima 2019: práticas das Artes 
Visuais no ensino básico e secundário. Soc.Nac. de 
Belas Artes.

setembro
• Início do ano lectivo
• Cerimónia do Quadro de Excelência
•  Apresentação de um projeto do 12.º ano na EUCYS, 

European Union Contest for Young Scientists, na 
Bulgária.

outubro
•  Ações de intervenção no talhão do Valsassina no 

Parque Natural de Sintra-Cascais

novembro
•  ValsaMat, Semana da Matemática do Colégio Val-

sassina
• Semana da Ciência e da Tecnologia

dezembro
• Exposição de trabalhos realizados no 1.º período
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editorial 
João Gomes Diretor pedagógico

Desde a sua origem, em 1898, que o Valsassina tem por 
missão dotar os alunos de conhecimentos e competências 
que lhes permitam dar continuidade aos seus percursos 
formativos e integrar-se ativamente na sociedade, exer-
cendo uma cidadania consciente e responsável, promo-
vendo o sucesso educativo dos seus alunos, num percurso 
sequencial e articulado de ensino-aprendizagem.

Nos primeiros 120 anos de vida, o Colégio 
Valsassina procurou assumir de forma constante 
um sentido de modernidade e humanismo, alia-
do à inovação e ao rigor. Adaptou-se às mudan-
ças, resistiu a guerras e a uma revolução, a crises 
económicas e sociais, e inovou nas Artes, nas 
Letras, na Ciência, no Desporto e a nível social. 

Vivemos atualmente num mundo caracteriza-
do pela imprevisibilidade e pela volatilidade (a 
nível político, social e climático, entre outros), 
colocando diariamente grandes desafios (morais 
e intelectuais) à sociedade e, em particular, à 
educação e às escolas. 

A educação é, muito provavelmente, a área da 
nossa vida que mais intimamente se relaciona com 
o futuro. É por isso que, do Presente para o Futu-
ro, entendemos que os valores fundamentais da 
cultura do Colégio assumem hoje uma relevância 
ainda maior, sendo de destacar: a participação, o 
empenho, o rigor na aprendizagem dos saberes, a 
inovação, a transparência, a cooperação ou parti-
lha, a equidade ou justiça, a solidariedade, a inte-
gridade e a (co)responsabilidade, o respeito pela 
diferença e pela multiculturalidade, o sentido de 
pertença e de confiança, entre todos. 

Do Presente para o Futuro, entendemos que 
desde cedo os alunos devem habituar-se a 
colocar perguntas e a procurar respostas. En-
contrará nesta Gazeta alguns exemplos desta 
abordagem, sendo de destacar o caso da “maçã 
doente”, apresentado por alunos do 1.º ano.

Do Presente para o Futuro, reconhecemos a 
necessidade de desenvolver competências de 
resolução de problemas, desafiando os alunos 
a enfrentarem problemas reais, desenvolvendo 
competências de pensamento crítico e capaci-

dade de adaptação, em ambientes de aprendi-
zagem baseados no trabalho colaborativo e em 
equipa. O ensino experimental das Ciências, 
transversal desde o 1.º até ao 12.º ano, ou a in-
tervenção na comunidade local, são duas abor-
dagens publicadas nesta edição.

Do Presente para o Futuro, defendemos que o 
ensino-aprendizagem deve ser avesso à forma-
tação, mas deve, sim, estimular a criatividade, a 
reflexão, a argumentação e formar para a auto-
nomia. A programação no 1.º ciclo, a robótica no 
2.º ciclo, os discursos feitos por alunos em Inglês 
ou em Filosofia ilustram este processo. De real-
çar também os debates com alunos entre os 5 e 
os 9 anos, em Filosofia para Crianças.

Do Presente para o Futuro, acreditamos que a 
Dimensão académica deve estar de mãos dadas 
com a Dimensão humana. A intervenção no CIJ, 
mostra como a força de vontade, a perseveran-
ça e a proatividade dos alunos é a chave para a 
mudança.

No Valsassina procuramos pensar o futuro no 
presente. Mas, procuramos também organizar o 
presente de maneira a que seja possível atuar 
sobre esse futuro, desejando acima de tudo, 
que as próximas gerações continuem a crescer 
felizes na Quinta das Teresinhas, o nosso “jar-
dinzinho banhado de luz, com afetos de Pai e 
carinhos de Mãe”.

“… procuramos pensar o futuro 
no presente.”
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«A Águia Está no Futuro»
Estudos sobre a Filosofia do Tempo
Maurício, Joana Leitão e Francisco Neves Alunos do 10.º 2
Daniela Morais Professora de Filosofia

Em dEsTaquE

Discurso elaborado pelos alunos Marta Maurício, Joana Leitão e 
Francisco Neves (10.º 2) em parceria com a professora de filosofia, 
partindo de um conjunto de fragmentos de autores consagrados. 
Este exercício de indagação filosófica sobre a importância do futuro 
para a superação do presente, foi apresentado pelos alunos na con-
ferência Valsassina 120, do Presente para o Futuro, cumprindo, assim, 
a sua função de celebrar a história do nosso Colégio.

O passado é um tempo que já foi, e não é mais. O ser humano 
encontra-se imerso na ação do tempo e as ações do passado mol-
dam o presente – o aqui e agora. Não se pode planear o futuro pelo 
passado (Edmund Burke), mas se não o recordarmos estamos conde-
nados a repetí-lo. Somos feitos de memórias eternas que unificadas 
no presente constituem o produto para um crescimento contínuo. A 
memória é a consciência inserida no tempo (Fernando Pessoa), o espelho 
onde observamos tudo o que até agora vivemos: lembramos os que 
partiram, recordamos as vivências que nos definem enquanto pes-
soas, aprendemos com os erros do passado. A memória é o perfume da 
alma (George Sand). E a nossa tem 120 anos de história.

O presente é o tempo que ainda não é e que ainda não foi. É o 
tempo da ação, da consciência e do sonho, essa força criadora que 
impulsiona o homem a ir para além do seu tempo. É preciso viver o 
futuro no presente, porque quando o homem sonha, a obra nasce (Fer-
nando Pessoa). Hoje somos outros que não aqueles que nos ergueram. 
Somos filhos, netos. Cabe-nos a nós ser embaixadores de um tempo 
que ainda não é. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste 
em entregar tudo ao presente (Albert Camus). É educando que se semeia 
a ambição, o sonho. É educando que se ultrapassa o preconceito, o 
ódio e a adversidade. Apenas os educados são livres (Epicteto). Que é 
a educação, se não a libertação da consciência? Para isso, é preciso 
viver o futuro no presente (Ernst Bloch). Porque a escola é o lugar onde a 
memória se faz futuro (Olga Pombo).

O futuro é o tempo que está por vir, o tempo que ainda não é. É o 
tempo onde se edificam os sonhos. Mais do que prevê-lo, devemos 
criá-lo. Devemos planear os nossos objetivos e imaginarmos onde 
vamos querer estar. Temos de ter um papel fecundador no aqui e 
agora, e educar a próxima geração para a árdua tarefa da superação 
do presente. É necessário pensar o futuro, para ir além do que já se 
é. Porque amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos (Ovídio). 
A melhor maneira de prever o futuro, é criá-lo (Peter Druker). Na mudança 
do presente, moldamos o futuro. No projeção do futuro, celebramos 
o presente. O tempo da esperança é hoje. E a mudança…

“A melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo.”

Peter Druker 

A mudança não é feita no passado. 
A mudança é feita no presente.
Mas, acima de tudo, no futuro. 
Por isso, a águia está no futuro. 
René Char 
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Revisitar o ambiente  
de aprendizagem do Valsassina
Teresa Valsassina Heitor

Muito provavelmente, aperceber-se-iam que ainda é 
seguido um modelo de ensino simultâneo, organizado 
por níveis etários e assente na figura de “classe”; que 
as atividades letivas continuam a ser realizadas em es-
paços próprios e com tempos certos, intercalados por 
pausas; que a importância dada à prática desportiva 
persiste; que a educação pela Arte permanece no proje-
to educativo como um desígnio... e, aqueles que já pas-
saram pela Quinta das Terezinhas, de certo rememora-
riam os espaços da quinta, os cheiros dos eucaliptos, do 
refeitório, das salas de aula... e sentiriam que as relações 
de confiança, de convivência próxima e informalidade 
continuam presentes no quotidiano do Colégio. 

Mas também notariam que já não é só no Jardim de 
Infância que as salas de aula deixaram de ter uma orga-
nização rígida; que desde o primeiro ciclo ao secundá-
rio, as carteiras não estão necessariamente arrumadas 
em filas orientadas para a secretária do professor e para 
o quadro; que o estrado praticamente desapareceu; 
que muitos dos quadros de ardósia foram substituídos 
por quadros brancos e por telas de projeção; que o pro-
fessor já não usa um manual único, mas sim vários ma-
teriais, e recorre frequentemente ao computador; que 
os alunos não se limitam a memorizar e a reproduzir 
o que o professor ensina; que muitos dos problemas 
com que são confrontados são reais e não têm neces-
sariamente uma solução única transcrita nos manuais; 
que são estimulados pelos professores a procurarem as 
respostas para esses problemas, a assumirem riscos, a 
colaborarem entre eles e a serem mais intervenientes; 
que trabalham em grupo, fora do tempo e do espaço da 
sala da aula, na biblioteca, no bar, sentados nos átrios 
e nas escadas, interagindo, procurando e selecionan-
do informação através de recursos e tecnologia cada 
vez mais sofisticados... E, decididamente, ficariam sur-
preendidos pelos conteúdos e formatos dos projetos 
em que estão envolvidos, desde o Jardim de Infância 
até ao Secundário, e particularmente pela capacidade 
demonstrada de relacionar conhecimentos, de inovar e 
de coproduzir conhecimento. 

E o que irá acontecer ao longo dos próximos 120 
anos? O mundo continuará a renovar-se, e, muito na-
turalmente, o perfil dos alunos acompanhará essa evo-
lução assim como os conteúdos, os modos e os pro-
pósitos com que se continuará a ensinar e a aprender 
no Valsassina. Por mais que especulemos, o futuro será 
sempre uma incógnita, mas nada disto nos impede de 
continuar a refletir nas possíveis trajetórias que bene-

ficiem as aprendizagens no tempo distante e permitam 
adaptar o Valsassina às novas realidades.

Sabemos hoje que o conhecimento, de per si, não é 
suficiente para as crianças e os jovens superarem os de-
safios com que serão confrontados na sua vida profis-
sional e em sociedade; que será necessária uma maior 
diversidade de opções pedagógicas a par da ênfase na 
aquisição de competências transversais e na multidisci-
plinaridade. Questionam-se os currículos formais, pro-
põe-se a reorganização das ofertas curriculares, a intro-
dução de novos temas e conteúdos e o encurtamento 
dos tempos letivos. Aposta-se na alteração do modelo 
de ensino simultâneo, e em particular do conceito de 
“classe”, sugerindo a sua substituição por ambientes de 
aprendizagem que promovem uma maior interação en-
tre alunos e entre estes e os professores. 

As ciências cognitivas também já nos mostraram que 
o conceito de aprendizagem “one fits all” está esgota-
do: aprende-se de formas diferentes e em ritmos dife-
rentes e, portanto, torna-se fundamental adotar modos 
de aprendizagem mais personalizados que vão ao en-
contro do perfil e interesses de cada aluno, o que não 
é tolerável num modelo de educação formal. Não há 
aprendizagem sem motivação. O aluno motivado pro-
cura novos conhecimentos e oportunidades, participa 
nas tarefas com entusiasmo e revela disposição para 
novos desafios. A par da motivação, conceitos como 
"felicidade", "criatividade” e “satisfação” favorecem a 
aprendizagem e estão a marcar a visão do ambiente de 
aprendizagem do séc. XXI.

Tudo indica que se caminha para um modelo em que 
as crianças e os jovens deixarão de ser simples receto-
res passivos, sujeitos a experiências de aprendizagem 
que lhes são impostas, para passarem a ter, desde o 
Jardim de Infância, um crescente papel ativo no desen-
volvimento do seu percurso, na seleção das suas expe-
riências e das abordagens a seguir. 

Neste novo "contrato educativo" entre o aluno e a 
escola, caberá à escola e em particular aos professores 
trabalhar com os alunos adaptando os conteúdos aos 
seus ritmos e necessidades, apontando o significado 
das aprendizagens e dotando-os, a par das suas famí-
lias, de responsabilidades em relação às suas escolhas e 
ao modo como aprendem melhor. Porque dar “escolha” 
aos alunos é mais do que a possibilidade de eles sele-
cionarem o que querem aprender, com quem e onde 
trabalham, os meios que usa, as formas e os tempos em 
que serão avaliados. Implica criar compromissos.

Será que todos aqueles que pas-
saram pelo Valsassina nos seus 
120 anos de existência e depois 
de tantas mudanças ainda se re-
conheceriam no atual ambiente 
de aprendizagem? 
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Em dEsTaquE Entrevista com Joana Rato

Joana Rato 
Psicóloga da Educação desde 2003 e doutorada em Ciências 

da Saúde (na especialidade de Neuropsicologia) pelo Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Católica Portuguesa 
(UCP) desde 2014. Atualmente desenvolve trabalho de Pós-Dou-
toramento no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde 
(CIIS) da UCP, com o projeto Mind, Brain and Education: A school
-university partnership (bolsa da FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia) com a colaboração de várias escolas. Em 2013 
recebeu o Alumni Award da James S. McDonnell Foundation que 
permitiu a sua participação na 3rd Latin-American School for 
Educational, Cognitive and Neural Sciences e em 2015 ganhou o 
Prémio de Mérito da Fundação D. Pedro IV. Os seus interesses de 
investigação passam pela Neuropsicologia aplicada à Educação 
com destaque para a avaliação neuropsicológica de crianças e 
adolescentes. É coautora do livro “Quando o cérebro do seu filho 
vai à escola”.

No dia 18 de maio foi uma das oradoras convidadas na Confe-
rência Valsassina, do presente para o futuro, onde apresentou 
a comunicação “Mente, cérebro e educação: mitos, evidências  
e desafios”.

Qual o contributo do estudo do cérebro na com-
preensão dos processos de aprendizagem? 
Um dos maiores contributos do estudo do cérebro 
recaí no reconhecimento de que o cérebro tem um 
alto grau de plasticidade e desenvolve-se ao longo 
da vida. Saber, por exemplo, que todos os cérebros 
são únicos e não são igualmente bons em tudo e 
que cada cérebro é complexo e tem um sistema di-
nâmico que se altera diariamente com a experiên-
cia, são informações que nos ajudam a compreen-
der que temos de ajustar as nossas metodologias 
às crianças com quem estamos a trabalhar.

Como podem as neurociências ajudar no processo de 
ensino-aprendizagem? E na organização da escola?
Há um reconhecimento crescente do potencial da 
prática informada por evidências para transformar 
o ensino e a aprendizagem. No entanto, ainda pre-
cisamos de investigar mais e, especialmente, com 
o objetivo da aplicabilidade. Saber, por exemplo, 
que os adolescentes de outros países melhoraram 
o seu desempenho escolar por começarem as au-

las mais tarde, respeitando assim a alteração que 
ocorre no ciclo circadiano durante este período, 
não é suficiente para partir para uma mudança de 
organização escolar em Portugal. Porém, as escolas 
nacionais, em parceira com investigadores, podem 
conduzir estudos com os nossos adolescentes por 
forma a encontrar um caminho de mudança ajusta-
do à nossa realidade.

Na conferência do Valsassina, destacou a necessi-
dade de respeitar o desenvolvimento individual. Na 
prática qual o significado dessa afirmação?
Ao entendermos que existe uma grande variabi-
lidade individual como, por exemplo, o que nos 
demonstrou o estudo da equipa da neurocientis-
ta Susan Gathercole sobre a memória de trabalho, 
que envolveu cerca de 1800 crianças aos 6/7 anos 
e depois aos 8/9 anos, torna-se mais claro com-
preender que durante o período de maturação 
cerebral pode existir uma maior diversidade de 
ritmos de aprendizagem. É importante reconhe-
cermos a possibilidade de resolução natural e que 
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os avanços e os abrandamentos são típicos numa 
trajetória do desenvolvimento.

Na sua comunicação realçou a relação “Mente, cére-
bro e educação”, pode explicar esta relação?
Identifico-me com este termo “Mente, Cérebro 
e Educação”, que tem vindo a ser cada vez mais 
utilizado pelas comunidades científicas, por fazer 
confluir os campos de estudo das Neurociências, 
Psicologia e Ciências de Educação.
Inicialmente começou por ser um desafio interdis-
ciplinar entre as neurociências cognitivas e a psico-
logia do desenvolvimento para depois ir mais além 
destes parâmetros para integrar a educação via 
psicologia da educação e o estudo do cérebro com 
foco nos processos de aprendizagem. Perceben-
do-se a necessidade de um diálogo de diferentes 
saberes, crescem o número de investigadores que 
começam a fazer este exercício de flexibilidade de 
pensar, agir e priorizar, uma vez que, e como em to-
das áreas de interface, é preciso perceber os dife-
rentes níveis de análise e integrar o conhecimento 
de forma equilibrada, sem que um dos campos se 
imponha sobre os demais. 

Aproveitando o título da sua comunicação, como 
“classifica” cada uma das seguintes questões, mito 
ou evidência?
• A curiosidade dá “energia” ao cérebro?
• Questionar e socializar fortalece a cognição? 
• O exercício físico favorece a memória? 
•  O treino musical modifica estruturalmente o cé-

rebro?
•  Há uma idade certa para aprender (por exemplo, 

línguas)
Considerando estas questões, não é muito fácil res-
ponder com uma simples classificação. Em todas elas 
encontramos evidências, por exemplo, já sabemos 
que a curiosidade, o autoquestionamento, a socia-
lização, o exercício físico modifica o cérebro. Aliás, 

qualquer treino/aprendizagem modifica o cérebro. 
Agora também deixo uma questão em jeito de re-
flexão. Precisamos de medidas certas para isto do 
aprender? É certo que sabemos que existem jane-
las de oportunidade que não devemos descurar sob 
o prejuízo do cérebro não desenvolver as melhores 
áreas para determinadas aprendizagens, mas tam-
bém não devemos andar à procura de pacotes de 
estimulação complexos para alcançar super-crianças.

Durante a Conferência Valsassina, do presente para 
o futuro, assistiu a várias apresentações de alunos, 
desde o 1.º ano ao 12.º ano. O que gostaria de des-
tacar?
Foi fantástico observar o empenho de todos os 
alunos nesta iniciativa. O brio das várias apre-
sentações foi notável. Foi também muito curioso 
assistir a autênticos momentos de superação. A 
forma como o Valsassina dá palco aos seus alunos, 
diz muito do seu trabalho pedagógico diário, numa 
aposta clara na autonomia e na vontade de querer 
ir mais longe, à medida de cada um.

“… sabemos que a curiosidade, o 
autoquestionamento, a socialização, 
o exercício físico modifica o cérebro.”

“… o cérebro tem 
um alto grau de 
plasticidade e 
desenvolve-se ao 
longo da vida.”
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Como podem as neurociências ajudar no processo de ensino-aprendi-
zagem?
Nós somos naturalmente curiosos e o cérebro “gosta muito” de 
aprender. A aprendizagem é um fenómeno bem estudado nas neuro-
ciências. Hoje já sabemos que continuamos a aprender ao longo da 
vida, por isso devemos sempre estimular a nossa curiosidade.

O que significa afirmar que a aprendizagem é o resultado da neuroplas-
ticidade do cérebro?
A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de 
moldar-se e adaptar-se a todas as experiências que acontecem no 
mundo à nossa volta. Quando aprendemos, os nossos neurónios 
criam ligações entre eles (sinapses). Quanto mais treinamos, mais re-
forçamos essas ligações. A neuroplasticidade permite que estas liga-
ções se formem e se modifiquem ao longo do tempo, em função das 
aprendizagens que vamos fazendo ao longo da vida.

Como se pode estimular a curiosidade e a criatividade junto das crian-
ças? E qual deve ser o papel das escolas?
Brincar é um ótimo modo de estimular a curiosidade e criatividade 
das crianças. Durante a brincadeira as crianças podem seguir a sua 
curiosidade e aprender ao seu ritmo. A escola deverá possibilitar re-
creios com tempo e espaço para a brincadeira. Além disso, potenciar 
o desenvolvimento de projetos interativos e discussões abertas entre 
colegas e professores (como se viu que o Colégio Valsassina faz) e 
incentivar a aprendizagem adaptada ao ritmo de cada criança, cons-
tituem metodologias-chave para o desenvolvimento da curiosidade 
e criatividade.

Como estimular (e desenvolver) competências-chave visando a prepara-
ção dos alunos para um mundo em rápida mudança?
Resolução de problemas, resiliência, colaboração, criatividade e co-
municação são algumas das competências-chave para o mundo atual. 
Usar o método científico, estimular a curiosidade e tentar encontrar 
respostas a perguntas que motivem os alunos são estratégias possí-
veis.

Em dEsTaquE Entrevista com Patrícia Correia

“Brincar é um ótimo modo 
de estimular a curiosidade e 

criatividade das crianças.”
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Continuar a aprendizagem fora das portas da es-
cola também é importante. No Centro Champali-
maud criamos diversas atividades e eventos para 
estimular o pensamento crítico, a criatividade e a 
comunicação. Destaco dois exemplos em particu-
lar: os eventos de outreach da plataforma de co-
municação de ciência Ar | Respire Conosco (http://
ar.neuro.fchampalimaud.org/) e os Neuronautas: 
Exploradores do Cérebro, projeto integrado nas Aca-
demias Gulbenkian Conhecimento.

Na comunicação que apresentou na Conferência Val-
sassina, apontou quatro elementos que podem ser 
considerados chave. Pode explicar um pouco cada 
um desses elementos.
Escolhi os seguintes quatro elementos, que consi-
dero fundamentais para estimular a aprendizagem:
1) Contar histórias: o nosso cérebro tem a capa-
cidade de completar histórias e resolver enigmas, 
como tal, este é um ótimo modo de transmitir con-
teúdos. Um estudo de 1944 mostra que ao apre-
sentar um vídeo com apenas formas geométricas 
em movimento, um número significativo de pes-
soas identifica uma história com interações sociais 
(Heider & Simmel 1944). Esta observação mostra o 
potencial que o cérebro tem para imaginar e criar 
histórias.
2) Fazer exercício: um recente estudo do Centro 
Champalimaud (Albergaria et al. 2018) mostra 
como fazer exercício físico pode ajudar a capacida-
de de aprender. Outros investigadores observaram 
que executar atividade motora antes de um teste, 
melhora significativamente a prestação no teste 
(Beck et al. 2016). Fica a especulação: será que 90 
minutos sentados na sala de aula, é o melhor mé-
todo de ensino para os alunos?

3) Brincar: é um excelente modo para preparar as 
crianças para as futuras competências.
Através da brincadeira livre é possível: desenvol-
ver respostas a novas situações; entender o valor 
e explorar relações causa-efeito; fazer exercício fí-
sico; estabelecer interações sociais; aprender a ser 
resiliente; melhorar o bem-estar psicológico e fisio-
lógico. Brincar tem efeitos diretos sobre diversos 
sistemas neuronais, nomeadamente das emoções, 
recompensa, memória, coordenação motora e cria-
tividade (Spinka et al. 2001, Burghardt 2005, Pellis 
and Pellis 2009, Lester and Russell 2010).
4) Desligar: na sociedade atual recebemos estímu-
los constantemente e escasseiam os momentos em 
que o cérebro pode simplesmente estar. Ter mo-
mentos offline, longe do telemóvel ou computador 
podem ser bastante vantajosos para a aprendiza-
gem (Ward et al. 2017) e para estimular momentos 
de criatividade.

Durante a Conferência, assistiu a várias apresenta-
ções de alunos, desde o 1.º ao 12.º ano. O que gosta-
ria de destacar?
Foi uma manhã magnífica, repleta de excelentes 
apresentações. Gostei particularmente de ouvir a 
explicação dos alunos do 1.º ano sobre o fenóme-
no da “maçã doente”. Foi uma brilhante metáfora 
para explicar a contaminação viral. Parabéns a to-
dos os alunos!

Licenciou-se em Bioquímica e fez o doutoramen-
to em Neurociências, através do programa Interna-
tional Neuroscience Doctoral Programme do Centro 
Champalimaud e da Universidade Nova de Lisboa. 
Patrícia desenvolve investigação em neurociências 
desde 2006, destacando-se a descoberta que fez 
sobre o papel da serotonina no comportamento 
(Correia et al. 2017). Passou pela Universidade de 
Barcelona, realizou parte do seu doutoramento 
na Universidade da Califórnia em São Francisco e 
um pós-doutoramento no Centro Clínico Huma-
nitas, em Milão. Durante os últimos anos, combi-
nou investigação em neurociências com ativida-
des de comunicação de ciência. Iniciou em 2011, 
juntamente com outros cientistas, a plataforma 

Ar | Respire Conosco, produzindo até à data mais 
de 30 eventos de divulgação científica para o pú-
blico em geral. Em 2013-2015 criou, em parceria 
com o Centro Cultural de Belém (CCB), o projec-
to transdisciplinar Raízes da Curiosidade: Tempo de 
Ciência e Arte, que incluiu oficinas, espetáculos e 
conferências. Patrícia foi revisora científica do livro 
Cá Dentro (edição Planeta Tangerina) e, com base 
neste livro, criou em parceria o ciclo de ativida-
des Cá Dentro – Descobrir o Cérebro na Fábrica das 
Artes do CCB. Desde 2018, é a Coordenadora de 
Eventos Científicos do programa de investigação 
do Centro Champalimaud, onde é responsável pela 
gestão de eventos, desde a ideia inicial até à sua 
implementação.

Patrícia Correia

“… estimular o pensamento crítico, 
a criatividade e a comunicação.”
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Do presente para o futuro. 
Conferência Valsassina 120
Entrevistas feitas pelas alunas (repórteres na conferência), Francisca Batista, 
Madalena Nunes e Ana Reis (7.º B), sob a coordenação do professor e jornalista 
Luís Marinho

Em dEsTaquE

Na manhã do dia 18 de maio, no Auditório 2 da 
Fundação Calouste Gulbenkian, realizou-se a con-
ferência Do presente para o futuro, integrada no pro-
grama das comemorações dos 120 anos do colégio. 

Com este evento procurámos debater os desafios 
atualmente colocados à educação e dar a conhecer 
a perceção por parte dos nossos alunos sobre o am-
biente educativo que frequentam. Ao darmos a “voz 
aos alunos” foi nossa intenção gerar com os orado-
res convidados – Joana Rato (Centro de Investiga-
ção Interdisciplinar em Saúde da Universidade Ca-
tólica Portuguesa), Patrícia Correia (Champalimaud 
Centre for the Unknown) e Pedro Rosário (Escola de 
Psicologia da Universidade do Minho) – um debate 
intelectualmente estimulante.

Para Mário Centeno, pai de dois alunos (e Minis-
tro das Finanças), pode ficar-se com a ideia de que 
120 anos é a idade de uma instituição muito pesada, 
muito antiga, mas os alunos tornaram esta celebra-
ção fantástica. De facto, dar voz aos alunos, às suas 
ideias, à forma como se envolveram nos processos, à 
forma como procuraram respostas às suas perguntas, 
foram os elementos estruturantes para esta conferên-
cia, afirmou João Gomes, Diretor Pedagógico.

O programa da conferência integrou duas sessões 
plenárias. No período que antecedeu o início da 
conferência e durante o intervalo foram feitas várias 
demonstrações no átrio do Centro de Congressos, 
onde também estava exposta uma mostra dos tra-
balhos desenvolvidos ao longo do ano letivo, desde 
o jardim de Infância ao Secundário. Foi ainda simu-
lada, nos espaços do jardim, uma aula de Filosofia 

para crianças com um grupo de alunos dos 5 anos 
do Jardim de Infância. 

As apresentações dos alunos refletiram parte do 
trabalho realizado no Colégio dando ênfase à rela-
ção com os quatro tipos de aprendizagens atual-
mente consideradas fundamentais: aprender a co-
nhecer; aprender a fazer; aprender a ser e aprender 
a viver juntos. 

A primeira sessão plenária iniciou-se com a apre-
sentação dos alunos Sara Salpico e Rodrigo Garcia, 
do 1.º ano, turma A. Com base no trabalho desen-
volvido no laboratório de ciências experimentais 
do 1.º ciclo “O Caso da Maçã Doente” mostraram 
a importância de questionar e investigar para saber 
mais. Para Patrícia Correia, investigadora do Cham-
palimaud Centre for the Unknown, esta apresentação 
“Foi um maravilhoso exercício de comunicação de 
Ciência, pela forma como conseguiram explicar um 
conceito tão importante, como a transmissão dos 
vírus de uma maneira muito simples”.

Seguiram-se as alunas Marta Bastos e Flora Sa-
lem, do 11.º ano. Tendo como ponto de partida a 
proposição Nature is a common language, demons-
traram as capacidades de refletir sobre um proble-
ma atual e de desenvolver competências de argu-
mentação e de comunicação; os alunos António 
Miguel Gonçalves e Miguel Henriques, do 12.º ano, 
turma A, focaram-se na estratégia de “Aprender en-
sinando”, em que o aluno desempenha o papel prin-
cipal de construtor do seu próprio conhecimento. 
Apresentaram um vídeo-tutorial por eles realizado 
na disciplina de Matemática A, desenvolvido no 

Dia 18 de maio | Fundação Calouste Gulbenkian | Auditório 2
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âmbito do Projeto Kooledge (https://kooledge.com), 
coordenado pela Universidade de Carnegie Mellon 
University; as alunas do 12.º ano, Patrícia Marques 
e Teresa Cabral partilharam o trabalho que desen-
volveram na disciplina de Português, a partir dos 
múltiplos diálogos que a literatura pode e deve es-
tabelecer entre si, entre nós e com o mundo; e por 
fim, os alunos do 11.º ano, Diogo Gomes, Diogo Iria, 
Federico Cestelli e Guilherme Freitas, e do 12.º ano, 
Berke Santos, Francisco Pedro, Miguel Henriques e 
Sofia Ferrão apresentaram projetos desenvolvidos 
nas disciplinas de Biologia e de Física respetivamen-
te, e abordaram a necessidade de desenvolver com-
petências de resolução de problemas reais. 

Após estas apresentações, foi dada a palavra a 
Joana Rato, que apresentou a comunicação “Mente, 
cérebro e educação: mitos, evidências e desafios”.

A segunda sessão plenária abriu com um grupo 
de alunos do 1.º ano – João Silva, Gonçalo Rodri-
gues, Pureza Costa, Guadalupe Miranda, Ana Cas-
tro, Kyara Marti, Vasco Vieira e Constança Alves – a 
demonstrar os exercícios de relaxamento que diaria-
mente realizam de acordo com o método Martenot 
proposto pelo psicomotrista Samy Bosky. Foi seu ob-
jetivo mostrar como, através de movimentos simples, 
é possível libertarmo-nos de tensões e proporcionar 
uma melhoria significativa nas qualidades de escuta, 
atenção e disponibilidade para aprender. Seguiu-se 
a apresentação do projeto “Viagem da laranja doce”, 
apresentada pelos alunos Matilde Ricardo, do 4.º A, 
Duarte Baltazar, do 4.º B e Marta Castro, do 4.º C: 
uma exploração interdisciplinar, envolvendo as dis-
ciplinas de Estudo do Meio e de Expressão Plástica, 
onde os alunos foram à descoberta das marcas dei-
xadas pelos Portugueses no mundo e que mereceu 
uma menção honrosa atribuída pela UNESCO. Ca-
tarina Marques e Ricardo Esteves, alunos do 11.º 3, 
imaginaram o discurso que o General Gomes Freire 
de Andrade, poderia ter feito em 1817 no decorrer 
das reuniões secretas em que se preparava a revol-
ta contra a presença inglesa em Portugal. Os alunos 
Maria Varela Cid do 3.º A, Tomás Serrão, do 3.ºB e 
Gabriela Faria, do 3.º C descreveram as infografias 
realizadas sobre a relação entre o Cérebro e o Mar 
desenvolvidas no âmbito do Concurso “Usa o Cére-
bro” lançado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

A última apresentação desta sessão ficou a cargo 
de dois alunos do 12.º 1A, Duarte Martins e Afonso 
Coalho, e centrou-se no trabalho que têm vindo a 
desenvolver na comunidade, no Centro de Informa-
ção Juvenil (CIJ) do centro paroquial social S. Maxi-
miliano Koble, em Marvila. Trata-se de um espaço 
onde jovens da comunidade local desenvolvem vá-
rias atividades em período pós letivo e onde pro-
fessores e alunos do Colégio dão apoio semanal ao 
estudo. Durante o período de férias da Páscoa, mais 
de 60 alunos, professores e funcionários do Colégio 
requalificaram o espaço do CIJ. A intervenção foi 

realizada no âmbito do prémio de Responsabilida-
de Social – João Valsassina, atribuído pelo Colégio a 
estes dois alunos e destinado a financiar um projeto 
de intervenção social na freguesia de Marvila. 

De seguida, foi dada a palavra a Patrícia Correia 
que apresentou a comunicação “Despertar o cére-
bro para a aprendizagem” e a Pedro Rosário que fa-
lou sobre as “Competências com rumo. Perspetivas 
de Futuro”.

A conferência terminou com a partilha do livro 120 
Ideias para o Futuro coreografada por alunos do 6.º D. 

Foi uma manhã emocionante, realçou João Gomes, 
pelo dinamismo dos alunos, pela forma como comu-
nicaram e pelo envolvimento de todo o auditório. A 
forma como o Colégio Valsassina consegue dar tanta 
importância ao que os alunos estão a fazer foi o ele-
mento de destaque para Patrícia Correia, que afir-
mou ainda ter ficado, honestamente, com vontade de 
voltar para a escola e voltar também a estudar.

Maria da Luz, professora no Colégio, destacou a 
diversidade e a criatividade dos alunos. Mário Cen-
teno considerou a conferência muito interessante e 
muito dinâmica. 

Foi a olhar para os próximos 120 anos que a ma-
nhã terminou. Será um futuro onde a imaginação não 
terá limites, como afirma João Gomes; Maria da Luz, 
acredita que o Colégio irá procurar sempre novos ca-
minhos de aprendizagem; Patrícia Correia gostaria 
que, daqui a 120 anos, o Colégio tivesse um espaço 
enorme para todas as crianças poderem brincar, de 
uma maneira livre, e que essa forma de brincar pudes-
se ser incorporada nas aprendizagens. Não sabemos 
como será futuro. Mas, como defende Mário Cente-
no, os fantásticos alunos que hoje estão no Colégio são 
uma excelente base para lançar o futuro e para que o 
Colégio continue a crescer, a diversificar-se e a acom-
panhar a sociedade.

A conferência 
foi apresentada 
pelos alunos 
Leonor Neto 
(12.º 2) e Duarte 
Martins (12.º 
1A). O nosso 
obrigado pela 
excelência do 
seu trabalho.
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De modo a juntar-se às comemorações dos 120 anos do Colégio, 
a Filosofia para Crianças (FpC) deixou o espaço quinta do Colégio 
Valsassina e procurou um novo espaço no Jardim da Gulbenkian, por 
uma manhã. A aula de FpC decorreu no sábado, dia 18 de maio, nos 
jardins junto ao auditório da Gulbenkian e procurou mostrar em que 
consiste uma aula desta disciplina:  assim, e a propósito da história “A 
vaca que subiu a uma árvore”, iniciámos uma discussão sobre a curio-
sidade, o preconceito e o que podemos/queremos fazer que ainda 
não fazemos. Em quinze minutos, quisemos partilhar a metodologia 
utilizada nas salas dos cinco anos e dar a conhecer aos pais e convi-
dados a exploração de uma aula desta disciplina. A filosofia nos cinco 
anos permite começar um caminho de FpC, que tem continuidade 
durante todo o 1.º ciclo, e que leva os nossos alunos a, desde cedo, 
questionar, problematizar, criar soluções e a pensar alternativas. 

Partindo da exploração da fábula «A Assembleia 
dos Ratos», de Esopo, os alunos do 2.º ano de Filo-
sofia para Crianças refletiram sobre a importância 
da participação democrática e da tomada de de-
cisão. Os alunos foram convidados a partilhar as 
suas ideias sobre diversos temas, bem como avaliar 
determinadas situações de acordo com o seu grau 
de justiça. Todos puderam dar a sua opinião, desde 
que cumprissem a regra mais importante da nossa 
Assembleia: refletir antes de responder. 

Regras da Assembleia dos Pequenos Filósofos, 
elaboradas pelos alunos:
1. Devemos respeitar as opiniões dos outros;
2. Devemos ser imparciais;
3. Devemos aceitar opiniões diferentes das nossas;
4.  Devemos escutar com muita atenção as ideias 

dos outros;
5.  Devemos esperar pela nossa vez de participar 

no debate;
6. Devemos refletir antes de responder.

Em dEsTaquE Filosofia no Jardim da Gulbenkian
Cláudia Viana, Daniela Morais e Joana Baião Professoras de Filosofia para Crianças

“Os alunos foram convidados a partilhar as suas 
ideias sobre diversos temas.”

A Assembleia dos Pequenos Filósofos 
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O desafio de acrescentar uma possível página à história do Colégio Valsassina foi 
lançado a todos os alunos de Filosofia para Crianças, dos cinco anos ao 4.º ano. A 
imaginação, a criatividade, os gostos e os desejos de cada turma ganharam forma, 
um livro. Numa alusão às metáforas “as árvores contam histórias”, “criamos raízes” 
e “as ideias dão frutos”, os livros de cada turma foram apresentados à comunidade 
numa exposição no Dia da Escola, no terreiro dos eucaliptos. 

Seguem-se alguns excertos e ilustrações das histórias.

“No futuro, há um robô falante: é 
ele que dá aulas, conta piadas e dei-
xa todos os meninos brincar milhões 
de horas. Conta histórias de livros 
que se abrem sozinhos com palavras 
mágicas: abracadabra, pé-de-cabra, 
abre-te livro. No fim, guarda os livros 
nos seus braços-prateleiras.” 
Afonso Jardim 5 anos C

“O Colégio Valsassina vai re-
ciclar todos os materiais.”
João Silva 1.ºB 

“Será um museu de coisas 
antigas (de agora), que vai ser 
visitado por ciborgues, que 
encontrarão objetos e huma-
nos conservados.” 
Tomás alves 3.ºC

“As cadeiras e as mesas das 
salas de aulas vão ser de um 
material feito com lixo. Este 
lixo teria de ser tratado antes 
de ser uma cadeira ou mesa.”  
Maria Morais 4.º B

“Daqui a 120 anos, os alunos entram na es-
cola e passam a mão ou mostram a cara para 
entrar num elevador que os levará à sala. En-
tram na sala e sentam-se na sua mesa, uma 
mesa igual a um tablet gigante. Põem a sua pa-
lavra passe e uns phones e fazem os exercícios 
com um professor digital. Cada um terá o seu 
professor porque cada um aprende de maneira 
diferente.” 
Madalena Silva 4.º B

“Daqui a 120 anos, irá haver qua-
dros eletrónicos e hologramas. […]” 
Luca Andrade 3.º C  

um Colégio para o futuro 

“Os robôs é que ensinam os alunos 
e são robôs que têm sempre 100% 
bateria” Inês Lameira 2.º B

“No futuro, as histórias vão ser con-
tadas na relva. Gostava que as aulas 
fossem mais abertas e nós pudésse-
mos escolher o que vamos fazer. Gos-
tava de escolher o que vou comer no 
refeitório.” Pilar 5 anos B 

“No futuro, o Colégio vai ter outras 
cores e vai ter robôs para cozinhar. 
Pode cozinhar douradinhos, pizza... 
também coisas saudáveis como bróco-
los, cenoura e peixe.”  
Miguel Azevedo 5 anos B 

“No recreio vai haver uma planta es-
pecial que cresce quando os meninos 
se portam bem.” Rita quental 1.ºA

“Quando os alunos se magoarem, 
vão carregar num botão e vai aparecer 
um penso.” Dânia Marques 1.º C 

“Eu imagino o Colégio com um re-
creio maior e as auxiliares com roupas 
giras.” Tomás santos 2.º A

“O Colégio vai ter uma piscina para 
os alunos aprenderem a nadar e se di-
vertirem.” Diogo Pombeiro 2.º C

“Na aula de Filosofia foi-nos pedido que imaginássemos como será o Colégio 
Valsassina no futuro. “Porquê?”, devem estar a pensar. Porque a história do nosso 
Colégio também foi, é e será feita pelos alunos. Por isso, não acaba aqui!” 
Francisca Rodrigues 3.ºa

“quem estiver triste poderá ir ao espaço dos 
animais brincar com eles.” Pedro Silva 3.º a
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As crianças e a tecnologia:  
de utilizadores a criadores
João Barata Director de Operações, ubbu

Em dEsTaquE

Um dos grandes desafios do século XXI decorre da revolução tec-
nológica atual e das suas implicações no mercado de trabalho. Esti-
ma-se que existam, hoje, mais de 70 milhões de jovens desemprega-
dos em todo o mundo e, ao mesmo tempo, mais 5 milhões de vagas 
por preencher em empregos relacionados com tecnologia, porque 
não existem pessoas com as competências que estes empregos exi-
gem. Num futuro próximo, espera-se que estes números aumentem. 
De facto, como é receio comum, as novas tecnologias, como a robó-
tica, deverão eliminar postos de trabalho mas, em paralelo, deverão 
ajudar a criar muitos outros, alguns deles em novas profissões. 

Neste contexto, a Escola deve mobilizar-se para ajudar a preparar 
as crianças para um futuro em que a tecnologia terá uma influência 
significativa. Alguns dirão que as crianças de hoje já nascem no meio 
da tecnologia e por isso, ao crescer, estarão preparadas para essa 
nova realidade. Mas a verdade é que grande parte delas é meramente 
utilizadora de tablets e consolas, essencialmente para jogos, e isso 
não é suficiente. Esta visão é partilhada por grandes líderes mundiais 
- como Barack Obama, o primeiro Presidente dos EUA a escrever 
um programa de computador - que reconhecem ser necessário que 
as crianças passem de utilizadores a criadores de tecnologia e, des-
sa forma, se preparem com as competências de que vão precisar no 
futuro.

Foi neste contexto que foi criada a ubbu, uma plataforma para 
ensino de programação para crianças dos 6 aos 12 anos, que está 
presente no Colégio Valsassina desde 2017. Através da introdução 
à Ciência da Computação, a ubbu ajuda as crianças a desenvolver as 
competências para um futuro sustentável, preparando-as para uma 
sociedade digital. Para além da literacia digital, o ensino da programa-
ção apresenta benefícios a vários níveis: pensamento computacional, 
raciocínio lógico, capacidade de resolução de problemas ou estímulo 
da criatividade. 

Os alunos aprendem conceitos de programação como algoritmos, 
condições, eventos, variáveis e funções através de vídeos animados, 
jogos, exercícios, quizes e projetos de programação por blocos em 
que contam histórias, desenham, constroem questionários ou labi-
rintos.

Para além destes conceitos diretamente relacionados com a Pro-
gramação, as aulas incluem temáticas das áreas STEAM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e ainda conteúdos ba-
seados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, que abordam questões como a saúde de qualidade, a ação 
climática, a proteção da vida marinha, e o modo como a tecnologia 
pode ter um papel importante na sua resolução.

Estes alunos vão estar mais preparados para o futuro. Embora pro-
fissionalmente possam não vir a enveredar por carreiras nas áreas da 
programação ou STEAM, as bases da programação, assim como as 

“Para além da literacia 
digital, o ensino da 

programação apresenta 
benefícios a vários 

níveis: pensamento 
computacional, raciocínio 

lógico, capacidade de 
resolução de problemas ou 

estímulo da criatividade.”
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competências que desenvolvem nestas aulas, irão ajudá-los a com-
preender e a estar mais à vontade para lidar com os avanços tecnoló-
gicos a que vamos continuar a assistir neste século.

A passar os seus 120 anos de vida, o Colégio Valsassina está de 
parabéns por continuar a inovar e a orientar o seu projeto educativo 
para o futuro, disso sendo exemplo a adoção do ensino da Programa-
ção no seu currículo.

Desde o ano letivo 2017/2018 que a plataforma ubbu 
é bem conhecida pelos nossos alunos do 2.º ano. A expe-
riência tem sido muito enriquecedora e os alunos, na sua 
maioria, anseiam por estas aulas! É através dos exercícios/
projetos que lhes são propostos que eles aprendem a ex-
plorar, sem reservas, a errar, sem complexos, e a descobrir 
novas formas de resolução de questões. 

Enquanto resolvem os exercícios, desempenham um pa-
pel ativo na sua aprendizagem, tornando-se transmissores 
de conhecimento para os seus pares. A possibilidade de 
explorarem livremente todas as funções disponíveis nos 
diferentes separadores da plataforma, fomenta a curiosi-
dade e a autonomia de todos os envolvidos.

Aquando da apresentação dos projetos aos colegas, os 
alunos verificam que, de facto, existem diferentes formas 
de codificar um robô e de como é fundamental que as ins-
truções sejam claras e precisas.

Através da partilha de conhecimentos, eles vão evoluin-

do e desenvolvendo um pensamento mais computacional. 
Mais do que programar, o pensamento computacional 

envolve uma variedade de ferramentas mentais e o domí-
nio de um conjunto de competências: abstração, decom-
posição, reconhecimento de padrões e algoritmos. O pen-
samento computacional, na sua forma mais abrangente, 
afasta-se do ensino das linguagens de programação e vai 
ao encontro de aprendizagens autênticas, mais pedagó-
gicas, também didáticas e, acima de tudo, transversais a 
várias áreas do saber. 

Esta nova competência do século XXI (o pensamento 
computacional) desempenha um papel incontornável da 
informática e das comunicações na nossa sociedade e no 
futuro profissional dos nossos alunos, bem como a neces-
sidade de aprender a ensinar este conjunto de competên-
cias, de conhecer e dominar as ferramentas a usar, tendo 
em conta a sua adequação ao nosso público-alvo.

Estimular o pensamento (computacional, mas não só!)
Mariana Vasco Professora do 1.º ciclo

A programação será útil no meu futuro emprego. 
sofia amador 2.º A

Aprendemos a “criar” jogos. 
Maria Silva 2.º B

Ajuda na concentração. 
Teresa Castro 2.º C

Quando formos crescidos sabemos comandar o computador. 
Sara Silva 2.º C

É uma área tecnológica que nos permite resolver problemas por 
passos. 
martim Canas2.º a

Se não tivéssemos programação não sabíamos fazer o que sabemos 
hoje. 
Miguel Machado 2.º B
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quando o Robô é uma ferramenta 
em literacia
Pedro Rosa Professor de Robótica e de Informática

Em dEsTaquE

Hoje em dia, qualquer aluno a meio do seu percurso académico 
comunica fluentemente em duas línguas: a materna e a inglesa. O 
mais importante dessa comunicação é a capacidade de interpretar e 
assimilar a mensagem recebida e, por sua vez, saber passar a sua pró-
pria mensagem. Na comunicação com máquinas acontece o mesmo.

Todos nós comunicamos com máquinas e Robôs, como, por exem-
plo, os modernos robôs de cozinha ou os mais sofisticados humanoi-
des. Trocamos mensagens com os Robôs, regra geral, em português, 
mas estes não comunicam em português. Toda e qualquer máquina 
programável ou Robô, seja ela qual for, comunica noutra língua, ou 
melhor, linguagem, vulgarmente designada por linguagem de pro-
gramação. Existem centenas de linguagens de programação, com di-
ferentes características entre si: umas mais complexas, outras mais 
simples, umas mais dedicadas a determinadas funções, outras mais 
eficientes, entre muitas outras. Têm, porém, muito em comum, pois 
da mesma forma que as línguas portuguesa e inglesa, embora dife-
rentes, ambas usam um alfabeto e regem-se por regras de gramática 
próprias, a generalidade das linguagens de programação usa decisões 
lógicas, ciclos, memórias, temporizadores, contadores, entre outras 
estratégias. Saber comunicar com um Robô, falar a língua dele, é uma 
forma de literacia para o futuro.

Nas aulas de Robótica (no 6.º ano) desenvolvemos não só o raciocínio 

Vídeos das aulas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu8XooS1txhB4xGb6glfuvl6_w9Gu-j21

“… são privilegiadas 
competências como  

a lógica, a autonomia e a 
imaginação. ”
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lógico, a capacidade de resolução de problemas e a 
criatividade, mas também uma nova linguagem – a 
linguagem de programação dos Robôs LEGO. Embo-
ra simples, apropriada à faixa etária dos alunos nestes 
conceitos, estas são competências transversais a di-
versas áreas e oferecem ferramentas essenciais para 
melhores respostas perante novos desafios.

A Robótica oferece à maioria dos alunos o pri-
meiro contacto com uma linguagem de programa-
ção e com os seus conceitos mais elementares. A 
comunicação é feita por programas que contêm 
a linguagem entendida pelo Robô. Neste modelo 
da LEGO, o Mindstorms, a programação é feita por 
blocos, pois é uma solução mais simples, visual e 
intuitiva. A evolução das aulas é feita pela desco-
berta da linguagem. Nos primeiros trabalhos, os 
alunos definem os movimentos básicos dos Robôs, 
e nas aulas seguintes os alunos programam os Ro-
bôs para que, através dos sensores de toque e ul-
trassónicos, evitem obstáculos ou decidam a sua 
movimentação através de cores. Depois de conso-
lidadas estas aprendizagens, aperfeiçoa-se a movi-
mentação com operações lógicas e matemáticas e, 
por fim, terminamos com projetos mais complexos 
como Robôs de duas rodas.

Na programação de Robôs são privilegiadas com-

petências como a lógica, a autonomia e a imagina-
ção. Mas não se fica só por aqui: num mundo cada 
vez mais sedento de literacia digital, o estudo da Ro-
bótica e das suas linguagens desenvolve nos alunos 
aptidões que de outra forma não conseguiriam ad-
quirir, tornando-os fluentes numa nova linguagem.

Voltando à língua inglesa, possivelmente todos 
nós, quando a aprendemos, já tínhamos estudado 
em português o verbo, o sujeito ou o predicado. 
Quando iniciámos a aprendizagem da língua inglesa 
nem tudo era desconhecido, pois a construção de 
frases tem um princípio semelhante. Outra mais-
valia, não imediata, mas extremamente importante 
no futuro é a maior facilidade na aprendizagem de 
outras linguagens de programação, devido à seme-
lhança de funcionamento entre linguagens. De fu-
turo, para os alunos aprenderem outra linguagem 
bastará entender as suas diferenças, pois os con-
ceitos básicos de programação já foram adquiridos.

No presente, é elementar os alunos saberem lín-
guas, no futuro será elementar saberem também 
linguagens de programação. O ensino da Robótica 
desperta de forma lúdica o interesse por uma nova 
linguagem e deixará os alunos mais aptos e rece-
tivos a aprenderem novas linguagens ao longo da 
vida.

A Robótica é uma disciplina inovadora e de futuro, nela aprende-se a programar e a trabalhar em 
grupo.  Vera Cavalheiro

A aprendizagem da Robótica vai-nos ajudar no futuro perante novas tecnologias, pois estas vão evo-
luindo todos os anos. Maria João Rodrigues

A Robótica é uma disciplina essencial porque nos ensina a programar Robôs, conceitos informáticos 
e a trabalhar em grupo. Nérica Tomás

No futuro a Robótica será uma disciplina essencial em todos os anos, pois a utilização dos Robôs vai 
continuar a crescer exponencialmente. João Castro

Quando eu entro na sala 18, sinto-me muito “intelectual”. No futuro as pessoas vão ser evoluídas em 
tecnologia. A Robótica vai melhorar o mundo e melhorar a minha vida também. Mafalda Lozano 

Robótica… Palavra que desconhecia . E agora? Depois deste tempo todo [desde o início do ano letivo], 
consigo perceber o quão é importante para o presente e, sobretudo, para o futuro, para mim e para 
o mundo inteiro. Vera Paixão



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ju

nh
o 

20
19

 · 
n.

º 7
1 

16

O ensino experimental das ciências no 1.º ciclo tem proporcionado 
momentos estimulantes de descoberta e de aquisição de conhecimen-
tos, muitos deles provocados pelo confronto entre as ideias que os alu-
nos têm sobre determinados fenómenos e a observação de certos resul-
tados em contexto laboratorial. 

Cientes de que os alunos têm de adquirir competências diferentes das 
das gerações anteriores, para melhor se adaptarem a um mundo em rápi-
da mudança, nomeadamente aprender a tomar decisões perante a diver-
sidade de produtos, tecnologias ou informação disponível, procuramos 
estimular a curiosidade e um olhar atento sobre o mundo que os rodeia. 
Aprender a observar, questionar, investigar e refletir sobre resultados 
obtidos, assume-se como uma forma de construção de conhecimento in-
dividual e coletivo. Deste modo, recorrendo a uma estratégia de aprendi-
zagem baseada na indução, promove-se o raciocínio, potencia-se a par-
ticipação, alimenta-se a discussão e fomenta-se o pensamento crítico. 

Em dEsTaquE Do saber-saber ao saber-ser:  
o exemplo do Congresso nacional 
cientistas em ação como uma 
significativa experiência de 
aprendizagem
Pedro Alpuim Professor do 1.º Ciclo

Como uma maçã saudável pode ficar 
doente? 1.º A 

Todos os ovos flutuam? 2.º A 

O que acontece quando há derrame de petróleo no mar? 3.º a 



É estimulante observar que, quando “metem as mãos na 
massa” e são surpreendidos por uma observação inespera-
da, os alunos assumem um papel ativo no processo de en-
sino-aprendizagem, procurando compreender os resultados. 
Com frequência envolvem-se em discussões onde cada um 
procura apresentar as suas ideias e argumentos. As perguntas 
ou argumentos de outros alunos levam a reformular o racio-
cínio inicial. Linguagem e pensamento estão “de mãos dadas” 
e permitem construir, de forma colaborativa, uma explicação 
plausível. Uma vez terminada a situação experimental, há 
quem queira ir contar aos outros o que aconteceu ou apren-
deu. Há quem continue a questionar: “Mas… e se fosse …”, “e 
porque é que...”. 

Este processo contribui para desenvolver nos alunos certas 
“competências sociais” (também conhecidas por “soft skills” 
ou “saber-ser”) que correspondem a capacidades de relacio-
namento com os outros, como colaborar nas tarefas do grupo 
e aceitar a opinião dos seus pares, assim como a capacidade 
de resolução de conflitos.

Neste contexto, a realização regular de atividades experi-
mentais no 1.º ciclo leva-nos a querer ir mais longe, desafian-
do os alunos a desenvolver competências de comunicação. 
Deste modo, encarámos com tranquilidade o desafio de par-
ticiparmos no XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação, 
que teve lugar no passado dia 2 de maio, no Centro de Ciência 
Viva de Estremoz. 

Do 1.º ao 4.º ano, 29 alunos apresentaram os seus projetos 
de investigação perante um júri e alunos de outras escolas. 
Após a comunicação em 10 minutos da metodologia imple-
mentada para responder a uma questão de investigação, se-
guia-se um período de “defesa” do projeto, em que havia que 
responder às questões que fossem colocadas. O júri encerra-
va a apresentação com um comentário final.

A participação neste congresso foi uma experiência de 
aprendizagem fundamental para o crescimento, pessoal e 
académico, destes alunos. De natureza diversa e desenvol-
vidos por alunos de idades distintas, todos os projetos foram 
apresentados e defendidos. Os alunos compreenderam que 
estavam em representação da turma e mostraram-se segu-
ros. Demonstraram conhecimentos e competências da área 
curricular do Estudo do Meio, mas também um conjunto de 
habilidades não cognitivas, tais como capacidade de trabalho 
em equipa, de comunicação em público, de exposição e argu-
mentação, de saber estar num congresso. 

Foi possível observar a forma adequada como assistiram às 
apresentações de outras escolas, interessando-se e colocan-
do questões, assim como se mostraram curiosos por outros 
projetos, interagindo com alunos que não conheciam, procu-
rando saber como funcionava determinado processo.

Tanto os alunos que participaram, como os professores que 
os prepararam e orientaram, estão de parabéns. 

Bactérias: As nossas amigas na defesa 
das infeções. 3.º B 

Laticínios em ação… do leite 
ao queijo fresco. 
4.º A 

Laticínios em ação…  
do leite ao Kefir. 4.º B 

Laticínios em ação…do leite ao iogurte. 4.º C Por que enferruja o ferro? 3.º C 

17 ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ju

nh
o 

20
19

 · 
n.

º 7
1 

  



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ju

nh
o 

20
19

 · 
n.

º 7
1 

18

School Public Speaking
Paula Gouveia e Maria João Godinho Professoras de Inglês

Do programa da disciplina de Inglês do Ensino Secundário faz parte 
o estudo e a produção de texto argumentativo. O texto argumen-
tativo realiza-se por excelência na presença de ouvintes. Assim, as 
Professoras de Inglês procuram que os alunos tenham um palco para 
exponenciar esta atividade didática. Primeiramente, falaram perante 
a turma, em seguida, os vencedores das sessões de turma foram ora-
dores no auditório do Colégio perante todos os colegas do 10.º e 
11.º anos. Seguiu-se a Competição Nacional de Public Speaking que 
teve lugar no British Council  e onde o Colégio foi representado pelos 
alunos: Catarina Ferreira (11.º 1A) com o discurso intitulado  Forget 
Perfection; Federico Cestelli (11.º 1A) com o discurso intitulado What 
if AI Could Liberate Us? e Pedro Machado (11.º 1B) com o discurso 
intitulado Express Your Nature. Os alunos Federico Cestelli e Pedro 
Machado foram selecionados para a final desta competição, que 
decorreu no mesmo dia. 

No âmbito da celebração dos 120 anos do Colégio Valsassina duas 
alunas foram oradoras no auditório da Gulbenkian: Marta Bastos 
(11.º 1A) com o discurso intitulado No Privilege e Flora Salem (11.º 
1A) com o discurso intitulado Let it Breathe. 

Os excertos que se seguem ilustram os trabalhos destes alunos que 
tiveram audiências fora do Colégio, nomeadamente no British Coun-
cil e na Gulbenkian.

EduCaR PaRa

o multilinguismo 
e para a cidadania

Express Your Nature
We are so focused on how others are bad 

to society that we forget to look at our own 
mistakes. We must thrive to understand other 
people´s feelings, stay informed and open to 
new opinions. And, whenever we offend oth-
ers, apologize and own your mistakes, that´s 
the key to changing the world. Remember, no 

one wants oppress others they just want to be 
themselves. After all, It does not matter if you 
are white or black, gay or straight, male, female, 
non-binary or gender fluid. What matters is that 
as long as we are trying to reveal our true Na-
ture and who we are to the world without hurt-
ing others, we deserve our rights as much as 
any other human.
Pedro Machado 11.º 1B

No privilege. What if there was a reversal of 
realities? Imagine you’re now the disadvanta-
geous underprivileged person who has no op-
portunities despite how much they try. Fortu-
nately, this isn’t our reality, but do we realize 
we’re the privileged, the powerful people that 
must give a voice to the ones forced to keep 
hushed? Even we feel that our endeavor wasn’t 
compensated occasionally, so we know we 
need to act. Act for those who cannot afford 
to attend a private school and so don’t have 

the same opportunities. Act for those who fre-
quently skip meals because there is no food 
available, that cannot afford to waste tons of 
food like we do every single day. Act for those 
who, at our age, have been working for years 
to sustain their family. Act for those who have 
to leave their homes, their countries in order to 
keep their lives. Merit should be the decider of 
a favorable outcome, it could improve and save 
lives, and it’s up to us to prove it. 
Marta Bastos 11.º 1A

Privilege vs Merit
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Let it breathe 

Can you imagine the consequences of injured 
lungs? The dysfunction of vital organs such as the 
lungs can cause severe problems to one’s body and 
may even lead to death. The body I‘m referring to is 
the planet Earth, and its lungs, the Amazon rainfor-
est. This analogy illustrates how serious the effects 
of the devastation of this area can be for the world. 

We humans tend to believe that we, as rational 
thinkers and authors of the great inventions, are 
the most developed of the living creatures. We did 
invent something that distinguished us from other 
beings, the language. Not that the other species 
don’t have their own way of communication, but 
this is what makes us think that we are  superior. It 
doesn’t work that way, because sometimes we for-
get that this planet is as much ours as it is for the 
8.7 million species we share it with. And there is 
one language we all know about. “Nature is a com-
mon language”. Nature is what makes us only one, 
and not the only one.  

All things considered, if we keep taking reckless 

actions regarding the rainforest, more than one 
third of the region will be deforested until 2050. 
Is this what we want to leave as inheritance? In-
jured lungs? The Earth provided us with this in-
credible green patrimony full of life and diversity; 
the least we can do is let it breathe. 
Flora Salem 11.º 1A 

Forget Perfection
An illustration of an attitude that might provoke a 
serious damage in your personality is to be fleered 
about your look. Many brands contribute to this by 
choosing only the perfect, skinny type of model. 
“But they are allowed to choose the public that 
they want to achieve”, you say. Of course, but 
what’s the point of that? The world needs innova-
tion. You’re too stuck to your image of perfection, 
you don’t care about what qualifications, qualities 
and skills that someone might have. These attacks 
to your semblance also come from unexpected 
people, such as your family: they may believe that 
they are being honest but in the major situations, 
everyone who is the object of that type of criticism 
interprets that not as having in a vicious meaning. 
Appreciate them the way they are. We always want 
to delight everyone who’s close to us. Don’t turn 
the world into a spot of discrimination but into a 
place where you are happy to belong to. Stop body 
shaming, start body praising. 

Catarina Ferreira 11.º 1A 

What if AI could liberate us?
The reason why we exist is love: when a parent holds a new-
born baby, when a couple feels love at first sight or when we 
help someone in need. It can all be wrapped and summed up in 
one word: Love. But there is something to be said: time goes by 
and the fundamental problem of mankind for the last two thou-
sand years has been the same: Love. When whe repeatedly hear 
that we need to love each other, we know that at this point we 
have little time left. We need to hurry. As Dante Alighieri once 
said “ we always love too little and too late” Let us hurry to love 
because at the dawn of live we will be judged on Love. Because 
there´s no such thing as Love gone to waste. Because there´s 
no greater feeling tnah when were in love and our life totally de-
pends on another person, that we are not enough for ourselves. 
Humans are uniquely able to give and receive love and that’s 
what differentiates us from AI. Intelligence is the ability to solve 
problems, whereas consciousness is the ability to feel emotions 
such as pain, joy, anger and love. This is what AI cannot do sure 
AI can understand feelings and replicate them, but not in the 
same way as a human. Personally, I wouldn´t give my mom away 
in exchange for a love giving robot. 
Federico Cestelli 11.º 1A 
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The Lord of the Rings: the Fel-
lowship of the Ring, written by 
J.R.R. Tolkien, is one of my fa-
vourite books. It has an excit-
ing story, great characters and 
a “fleshed out” world, as well as 
many themes, such as friend-
ship and greed, just to name a 
few.

 The story seems very simple: 
a group of nine people needs 
to destroy a powerful and evil 
ring. However, the details and 
the information given about 
the characters and the land-
scapes are what turn this book 
into something truly special.

This book has impacted its 
genre on a whole new level: 
almost every fantasy story that 
has come out since was in-
spired by it, therefore, it’s often 
called a classic.

I recommend everyone who 
likes fantasy stories to read 
this book: it has a great plot, in-
teresting characters and a rel-
evant message, as well as a big 
cultural impact. 
Tomás Canas 9.ºa

I like reading Alexandre Herculano’s books. One reason for this 
is because I like historical descriptions. I can have access to many 
historical moments across Portuguese history from its foundation 
until the 19th century. 

The epic and non fiction moments pack an emotional punch like 
Afonso Henriques swinging his sword towards the Pope’s repre-
sentative in O Bispo Negro which just doesn’t happen in a regular 
History textbook. 

Another element that I enjoy is learning a lot of vocabulary. Old 
vocabulary is abundant in almost every paragraph. There are funny, 
similar words (one vowel difference) with total different meanings, 
such as quadrelos and quadrelas; while the first means a four-sid-
ed shape arrow, the second refers to an extension of a castle wall. 

Finally, I also appreciate it because it has historical  memory 
value. Some historic moments would have been forgotten if they 
hadn’t been written, such as the dialogue between Nuno Gon-
çalves and his son. Monuments would have been lost in time, for 
example, Castelo de Faria’s stones disappeared into a convent 
down hill. 

I strongly recommend this book for those that want to know 
more about Portuguese history.
Mateus de Arriaga Andrade 7.º A

Great stories tv and books
Patrícia Mendes e Margarida Marques Professoras de Inglês

EduCaR PaRa

o multilinguismo

No âmbito da leitura extensiva e da unidade sobre livros e filmes: 
Great stories e TV and Books, os alunos, do 7.º e do 9.º anos de escola-
ridade, falaram sobre alguns dos livros que os marcaram. Aqui ficam 
alguns exemplos.

The boy in the stripced pyjamas, by John Boyne. 
The story takes place in Auschwitz, a town in Poland, where 

there is the most known concentration camp from World War II .
The adjectives that describe the book are: dramatic, sad and dis-

turbing.
My favourite part is when Bruno, a Nazi officer’s son, meets 

Shmuel, a Jewish boy who becomes his friend.
I chose a quote because it is from the most striking part of the 

book when Bruno and Schmuel were killed.
`… Despite the mayhem that followed, Bruno found that he was 

still holding Schmuel's hand in his own and nothing in the world 
would have persuaded him to let go.” 

I strongly recommend this book because its message is very im-
portant: we are all equal.

Dinis Amaral 7.º C
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In the book: O segredo do Mapa Egípcio of Mafalda Moutinho I 
found this curiosities. 

My classmates were eager to know more about numbers and their 
meaning. So, Duarte and Cheng researched about other cultures, 
such as the Chinese and the Japanese ones.

• The Chinese bad luck  number is the 4;
• The Italians' bad luck number is the 17;
• The good luck number in China is the 13;
• The good luck number in Egypt is the 7;
• The good luck number in Old Egypt was the 13.

The bad luck numbers in Japan are:
•  4 – We don’t have number 4 in Japanese hospitals or hotels.
•  43 –  There is no number 43 in the maternity unit of the hospitals 

because it means bad luck for the children to be born.
The good luck numbers in China are:
•  8 –  Because number 8 is pronounced the same way as becoming 

rich
•  6 – Because number 6 is pronounced the same way as going well

Chengxiang Xu, duarte Carvalho and Pedro Tojal silva 7.º D

Maze Runner by James Dashner
The story takes place in a small village inside 

a giant maze called the Glade.
The protagonist of the book is Thomas, at 

first he’s very scared to be in the maze and has 
a hard time making new friends but in the end 
he is very brave and kind-hearted.

Terrifying sun flares killed almost everyone 
and turned them into zombie-like creatures and 
a company called Wicked has gathered people 
immune to the virus to try and find a cure. To 
find it they erase their memories and put them 
in a big maze surrounded by giant creatures, 
which they call grievers, trying to kill them.

In the end of the story, half of them escape 
from the maze guided by the main character, 
Thomas. The book finishes before they find a 
cure or make it to the next trial Wicked has 
prepared for them, which is only shown in fu-
ture books. 
sofia  Leite  9.º C
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Terá a filosofia o poder de mudar 
o mundo?
Diogo Zuzarte de Campos 11.º 2

EduCaR PaRa

a reflexão e para  
os valores

O problema colocado reside na seguinte pergun-
ta: Terá a filosofia o poder de mudar o mundo? Esta 
é uma questão extremamente relevante, uma vez 
que, num mundo em que se assiste cada vez mais a 
injustiças e a desrespeitos pela dignidade humana, 
a filosofia dá resposta a muitas destas situações. 
Mostra, assim, o quão presente está nas nossas vi-
das, sendo relevante o ensino desta, não só a ado-
lescentes e adultos, mas também aos mais jovens 
enquanto filosofia para crianças.

Irina Bokova, Diretora-Geral da UNESCO, afirmou 
em 2014 que "A filosofia tem o poder de mudar o 
mundo, pois está dotada dessa capacidade de nos 
transformar” (…). É obrigatório, de modo a respon-
der à questão colocada, fazer uma revisão breve de 
alguns filósofos que marcaram a História da Filoso-
fia. Face ao contributo destes gigantes, temos de 
nos interrogar: Como seria o mundo sem eles? 

(…) Irei abordar primeiro um mundo sem Emma-
nuel Kant e sem Stuart Mill: Muitos poderiam afir-
mar que um mundo sem estes dois "amigos do sa-
ber" seria um mundo igual àquele em que vivemos, 
já que as suas teorias se baseiam no chamado senso 
comum, porém, o estudo dos seus pensamentos tor-
na indubitável o seu contributo para a Humanidade. 
Um mundo em que não sentiríamos a obrigação de 
pensar por nós seria terrível, certo? Pois, mas esse é 
um mundo sem o esclarecimento de Kant, em que 
não questionamos tudo o que nos é dito, fazendo 
uso da razão, um mundo em que permitimos a mani-
pulação. Como seria um mundo em que todos agem 
de acordo com o dever e não por dever? Seria um 
mundo em que se quiséssemos ver atitudes como 
a solidariedade, a humildade, o voluntariado, a cari-
dade ou a interajuda elas teriam de ser leis, pois nin-
guém iria fazer algo que não fosse lei, uma vez que 
todos iriam agir apenas pelo facto de a lei assim o di-
tar. Não devemos agir por uma mera normatividade, 

mas sim porque acreditamos na moralidade da nossa 
ação, o que é um contributo imprescindível de Kant.

Como seria um mundo sem Sócrates e sem Pla-
tão? Como seria um mundo sem a Douta Igno-
rância? Viveríamos num mundo em que ninguém 
adotaria uma atitude filosófica, em que ninguém 
negaria o senso comum, os preconceitos nem as 
crenças? Seria um mundo constituído por aqueles 
que tudo julgam saber, uma vez que ninguém te-
ria ganho a perceção de que a dimensão do saber 
é muito grande e de que é impossível dominá-lo. 
Como seria um mundo sem o Espanto?

Passando à política: Como seria um mundo sem 
contratualistas? Sem Hobbes, sem Locke e sem 
Rousseau? Estaríamos destinados a viver em pro-
fundas crises políticas, em monarquias ou em dita-
duras ou anarquias. Não haveria um pensamento 
claro quanto ao estado natural do homem e quanto 
ao contributo do estado civil nem quanto ao deba-
te segurança vs. liberdade.

Terminando com o contributo de John Rawls, 
quais seriam os princípios de uma sociedade justa 
sem ele? Existiria a social-democracia como a co-
nhecemos hoje? Um mundo sem John Rawls seria 
um mundo sem o princípio da liberdade igual para 
todos, sem os princípios da diferença e da oportu-
nidade justa, em que apenas alguns poderiam exer-
cer certos cargos e funções e em que a sociedade 
não iria proteger os que possuem menos nem os 
que mais dependem dela.

Concluindo, como seria um mundo sem a Filoso-
fia? Seria um mundo sem este exercício de refle-
xão pessoal, que procura dar sentido à realidade; 
um mundo sem aquela amizade pela sabedoria que 
nos ensina a pensar sobre o que sabemos. Deste 
modo, podemos alterar a questão inicial e refletir: 
A filosofia tem o poder de mudar o mundo ou ela é 
o poder que muda o mundo?

O nome filosofia tem por base o termo grego filosofía e, de acordo com grande 
parte dos dicionários de língua portuguesa, é consensual dar-lhe o significado de 
"amor pelo saber, e, particularmente, amor pela investigação das causas e dos 
efeitos" (…). Efetivamente, a filosofia, sobretudo por nos suscitar paixão pelo 
mundo que nos rodeia e não apenas pelo facto de ser uma disciplina obrigatória 
no programa do Ensino Secundário em Portugal, assume uma grande importân-
cia no mundo atual, tal como no passado, e, de forma mais ou menos consciente, 
tem de estar presente no quotidiano de todos os indivíduos que se queiram po-
der autodenominar-se como seres humanos.
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Banksy e o papel da Arte hoje
Joana Baião Professora de Português

EduCaR PaRa

a escrita e  
pensamento crítico

A carta da Mariana revela a consciência de uma aluna que, apesar 
de ter quinze anos, consegue pensar de modo crítico e construtivo 
o mundo que a rodeia e os problemas que nele se apresentam por 
resolver. É curioso pensar que a identificação da aluna com o artista 
é maior na medida em que, sendo uma figura anónima, pode ser qual-
quer um de nós. Do conteúdo da carta destacam-se os desejos para 
um futuro melhor e o papel que a arte pode ter para a construção de 
um mundo que tem de ser reinventado.

A aluna Mariana Palma, do 9.° B, ganhou o 
2.° lugar do concurso “Melhor Carta 2019”, 
organizado pela Fundação Portuguesa das 
Comunicações e pelos CTT. A carta deste ano 
deveria ser dirigida a um herói e a Mariana es-
creveu uma carta ao Banksy, o artista urbano 
de identidade desconhecida.

Os prémios serão entregues na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, durante a ce-
rimónia que assinala o Dia Mundial dos Correios.

Segunda, 4 de março de 2019

Caro Banksy, 
Eu não sei o teu nome verdadeiro, não sei como é a tua face, não sei o que os teus olhos veem ou o que o 

teu coração sente. És uma incógnita, daquelas que por mais que tentemos descodificar vai ser para sempre um 

mistério. Seria justo então dizer que não te conheço, se isso fosse verdade.

Porque eu conheço-te. Conheço a tua sabedoria, o teu talento, alguns dos teus mais arrepiantes pensa-

mentos. Sei como escolhes a arte para exprimir aquilo em que acreditas, sei que pensas que esta não deve ser 

vendida, que todos devem ter a possibilidade e o direito de apreciá-la. Sei também que é por isso que escolhes 

expressar o teu talento, mascarando as ruas com espantosas pinturas, tentando mudar por todo o mundo a 

visão de cada pessoa.
Com a tua dor moves o pincel, contas-nos as tristezas do mundo da forma mais preciosa. Eu também tenho 

dor, também vejo desilusões pelo mundo: crianças, pais, mães… pessoas que morrem injustamente em todo o 

lugar; animais maltratados; desigualdade de género e, talvez por isso, te tenha escolhido como herói. Porque 

vemos o mundo da mesma forma, uma flor que cada vez tem menos pétalas para perder e murcha lentamente, 

uma folha de papel rasgada mil vezes e que alguns tentam colar, enquanto outros a continuam a destruir.

Admiro a forma como sentes a dor do mundo e como apenas a expões através da arte, sem pedir nada em 

troca. Apenas queres fazer qualquer um refletir, quer seja o mais abastado líder ou o mais pobre cidadão do 

mundo. Agradeço-te a crítica constante que fazes ao mundo, teu e meu. Agradeço ainda mais ainda o facto de 

o fazeres de forma pacífica, apesar de ter a certeza de que há uma constante guerra no teu coração.

Mas, Banksy, pergunto-te agora eu, não devíamos continuar com esperança? Não devíamos continuar a 

acreditar numa utopia perdida? Creio que devemos acreditar que algures, em algum lugar, o sol estende os 

braços sobre o mar que tem uma água cristalina que reflete os nossos sonhos e esperanças. Temos de crer que 

vamos dar todos as mãos, vamos saber que somos todos iguais, não obstante as nossas diferenças. Não vamos 

ser definidos pela nossa cor, aspeto ou religião. Os nossos defeitos vão tornar-nos melhores, pois, afinal, são 

estes que nos fazem crescer. 
Precisamos de imaginar que todos os animais, especialmente os que estão prestes a desaparecer da face da 

terra, vão ser guardados dentro do colar que iremos carregar ao pescoço. Iremos testemunhar a sua felicidade, 

que já não há medo ou ameaça nas suas vidas. Necessitamos de acreditar que o verde da relva dará cor ao pla-

neta e todas as manhãs saberemos que uma flor está a nascer, pronta para uma vida de risos e amor.

As estrelas cadentes vão cumprir todas as nossas promessas. Realizarão os nossos desejos e, junto com o céu, 

sussurrarão aos nossos ouvidos esperança e alegria. Tem de existir um mundo onde sejamos capazes de sorrir. 

Sorriremos porque o futuro é uma certeza e não uma possibilidade.

Porque se não existir esperança, o que nos resta?
Obrigada por tudo,

Mariana Palma
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À maneira de... novos poetas!
Teresa saruga Professora de Português

EduCaR PaRa

a língua materna  
e para a criatividade

Papagaio

Se um papagaio viesse trazer-me 
O céu africano no desenho que fizesse
Nesse céu onde o olhar 
É uma asa que não voa, abate e cai no mar

Que perfeito coração
O meu peito bateria 
Meu amor na tua mão
Onde antes cabia
Perfeito é o meu coração 

Nota de cantor

Encontrei um cantor 
que estava a cantar,
pedi-lhe uma nota
para a analisar.

Recolhi a nota
com toda a precaução
num tambor
de percussão.

Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de nota
muito muito contente.

Se um marinheiro Africano
Dos setes mares embarcado 
Fosse quem sabe o último 
A relembrar os bons tempos 
Se um olhar de novo brilho 
No meu olhar se atrasasse
Que perfeito coração
O meu peito bateria 
Meu amor na tua mão
Onde antes cabia 
Perfeito é o meu coração 

Se ao dizer adeus à vida 
Os Papagaios de todas as
Cores se soltassem  e 
Levantassem voo 
tão bom que seria. 
Chelsey Crawford 7.ºD

Mandei vir os violinos,
os pianos e pautas musicais,
com maestros usados 
em casos que tais.

Ensaiei a frio,
mesmo no cume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:

Nem desafino,
nem garra.
era (quase tudo)
feito à guitarra.
Pedro Tojal silva 7.ºD

As memórias

São como uma fotografia,
as memórias.
Algumas, uma tristeza,
Um desastre.
Outras,
Felizes apenas.

Secretas vêm, cheias de rigor.
Inseguras de serem esquecidas:
Esmagadas, torturadas 
Os ânimos estremecem.

Desamparadas, inocentes,
Leves.
Vividas são de luz
E são escuridão.
E mesmo esquecidas
saudosos paraísos lembram ainda.

Quem as lembra? Quem
as  recorda assim,
cruéis, desfeitas,
Nos seus contornos  puros?
Mafalda Silva  7.º D

A propósito do estudo do texto poético, 
foi proposto aos alunos que escrevessem um 
poema a partir de outro que lhes serviria de 
modelo e inspiração. A atividade “À maneira 
de…” desenvolveu-se em várias etapas: De-
pois da leitura e análise dos poemas de estudo 
obrigatório, cada aluno escolheu um da sua 
preferência e mudou o seu papel de leitor para 
o de autor. Inicialmente, o desafio pareceu aos 
alunos quase impossível, mas o resultado pro-
va o contrário. Aqui ficam alguns exemplos.

Poema modelo “As Palavras” 
de Eugénio de Andrade

Poema modelo “Gaivota” de Alexandre O’Neill

Poema modelo “Lágrima de preta” 
de António Gedeão

As orcas

São como baleias,
as orcas.
Algumas, comem moreias
uma onda.
outras,
pequenos peixes apenas.

Discretas vêm, cheias de água.
Inseguras nadam
Apanhadas por lixo
que o mar estraga.

Desamparadas, inocentes,
pesadas.
Com a pele em tom de preto
são a noite.
E mesmo perigosas,
espanto e paraíso lembram ainda.

Quem as vê? Quem
as caça, assim, 
cruelmente, desumanamente,
nas suas águas puras?
Francisco Chapouto 7.º D
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CONCuRsO   
uma aventura... Literária 2019
Mónica Silva Professora de Português

EduCaR PaRa

a leitura, para  
a escrita e  

criatividade
O concurso “Uma Aventura… Literária” é promovido pela Editora 

Caminho em colaboração com o Plano Nacional de Leitura com o ob-
jetivo de promover a leitura e a escrita junto das crianças e dos jovens.

Depois de vários textos enviados ao longo destes anos, a aluna 
Mariana Francisco, do 6.º B, recebeu um Prémio Especial do Júri, na 
modalidade de Texto Original no Concurso 2019 ao qual chegaram 
mais de 15152 trabalhos.

  Este prémio consiste na publicação do trabalho da Mariana num 
dos livros da coleção Uma Aventura, além de um brinde em cheque-
-livro. 

 A aluna esteve presente na cerimónia pública de entrega dos pré-
mios, que decorreu no dia 3 de junho, no Pavilhão Carlos Lopes, na 
Feira do Livro de Lisboa (Parque Eduardo VII).

 O texto premiado foi Publicado na edição de dezembro 2018 da 
Gazeta Valsassina, por essa razão, deixo-vos um outro texto da aluna, 
este sobre a importância da leitura.

Parabéns, Mariana!

A importância da leitura
Nos dias de hoje, reparo que muitos dos meus 

colegas leem por obrigação e não por gosto. Será 
que não percebem a importância que a leitura 
tem nas nossas vidas?

No meu ponto de vista, a leitura ao longo da 
vida é importante, pois melhora e diversifica o 
nosso vocabulário e ortografia, dando-nos a co-
nhecer novas palavras, com novos significados 
antes desconhecidos.

Considero que a leitura acrescenta cultura ge-
ral e proporciona conhecimentos amplificados e 
diversificados, pois passa conhecimentos que nos 
permitem, depois,  interpretar e justificar melhor 
os assuntos.  

É de salientar ainda que a leitura mantém o ra-
ciocínio ativo, principalmente nas pessoas mais 

idosas. É fundamental que estas não deixem de 
ganhar novos conhecimentos e não deixem de 
opinar sobre o que as rodeia. 

A leitura, além de nos trazer conhecimento, 
também nos ajuda a relaxar quando estamos mais 
sobrecarregados e cansados, pois através dos li-
vros podemos deslocar-nos para um novo mun-
do, sem preocupações e distrações, um mundo 
mais descontraído, para onde mais ninguém nos 
pode levar e onde a criatividade é rainha.

Concluindo, a leitura é muito importante em to-
das as idades. Através da leitura desenvolvemos 
o nosso vocabulário, estimulamos a criatividade 
e conhecemos o mundo que nos rodeia, ficamos 
pessoas mais ricas!
Mariana Francisco 6.º B

“Através da leitura desenvolvemos o nosso vocabulário, 
estimulamos a criatividade e conhecemos o mundo que nos 
rodeia, ficamos pessoas mais ricas!”
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O mar, tranquilo ou revolto, consegue 
transmitir-nos vários sentimentos e estimu-
lar emoções. A sua calma transmite-nos paz, 
alegria e leva-nos a sonhar. Outras vezes, a 
sua turbulência, as ondas grandes e fortes, a 
rebentação e o imaginar que o mar pode ter 
tubarões, alforrecas, vespas do mar ou ou-
tras espécies perigosas faz-nos sentir medo. 
Escolhemos este tema para tentar saber 
de que forma é que o nosso cérebro reage 
quando temos medo e quando estamos cal-
mos e também para sensibilizar todos para 
a importância de estarmos calmos nas mais 
diversas situações.

Projeto: O Cérebro e o MarEduCaR PaRa

o conhecimento  
científico e para  

as Artes

Por que o mar nos transmite 
calma e medo?

Alunos: Tomás serrão, Cristina dai, Beatriz moreira, 
João Pedro monteiro, João miguel Gomes, martim 
Fernandes Pedro Silva, Diogo Abreu, Flor Ferreira, 
Laura Silva, Beatriz Pereira, Leonor Gomes 3.º ano
Professoras: Fátima monteiro e Rita Coelho
Consultora científica: Alexandra Bandeira
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Como é possível que o mar que nos provo-
ca tanto prazer na maior parte das situações, 
nos possa pregar a partida de enjoarmos e 
até vomitarmos? E o que será que se passa 
no cérebro para que tal aconteça? 

Também não sabemos se existem outros 
órgãos ligados a esta ação para além do cé-
rebro. A comida está no estômago, mas o 
que o fará “revoltar-se” e expulsar o que lá 
tem dentro? Ficamos desequilibrados e ton-
tos… será que o cérebro anda às voltas na 
nossa cabeça ou faz curto-circuito?

Por que podemos enjoar no mar?

Porque gostamos muito de nadar, boiar e brincar no mar, gostaría-
mos de saber o que se passa no nosso cérebro quando alguma destas 
coisas acontece. O que nos faz mexer os braços e as pernas, deslo-
carmo-nos na água, pormos a cabeça de fora para respirar…? Que 
partes do cérebro ficam ativadas e que mensagem manda ele a que 
órgão, músculo, articulação,… para que nos possamos movimentar? 
Realmente, queríamos muito saber.

Por que somos capazes de boiar e nadar?

Alunos: afonso santos, Eva Huang, Luca medeiro, 
Francisca Rosa, sofia Nobre, Francisca moura, Carlos 
Zheng, martim Carrasco, Laura Jardim, Vera martinez, 
afonso mitra, Tomás alves, Yver Zho 3.º ano
Professoras: Ana Paula Ferreira e Rita Coelho
Consultora científica: Alexandra Bandeira

Alunos: Yuer 
Zhou, Helena 
Pina Valente, 
Madalena Neves 
Fernandes, 
Madalena 
Valpaço Faria, 
Luana Pereira 
Guera, Wenli Xie, 
Clara Almeida 
Pinto, Rita Pires 
Costa, Gabriela 
Santos Faria, 
Guilherme Iuri 
Zolotco, Isabel 
Jansen Sampol, 
Octávia Gonzalez 
dromund 3.º ano
Professoras: 
Ana Paula 
Ferreira e Maria 
Jesus Ferreira
Consultora 
científica: 
Alexandra 
Bandeira



ga
ze

ta
 V

al
sa

ss
in

a
ju

nh
o 

20
19

 · 
n.

º 7
1 

28

Anualmente, o SOS Azulejo convida as escolas a 
realizarem trabalhos ligados ao tema do Patrimó-
nio Azulejar Português. Pretende-se, deste modo, 
despertar a consciência patrimonial das crianças e 
jovens, sensibilizando-os para a importância e cará-
ter únicos do património azulejar português e para a 
necessidade da sua valorização e preservação. 

Em resposta a este convite, os alunos do 2.º ano 
do primeiro ciclo trabalharam o tema do azulejo na 
disciplina de Expressão Plástica, associando a edu-
cação pela Arte à educação para o Património num 
contexto multidisciplinar. 

Seguindo as orientações curriculares, o trabalho 
realizado adotou um modelo de aprendizagem ba-
seado na observação e na experimentação. Acom-
panhou a abordagem proposta por Mae Barbosa 
(2010)*, relacionando o fazer artístico com a leitura 
contextualizada de obras de arte, neste caso dos 
vários tipos de azulejos existentes no Colégio: azu-
lejo de figura avulsa; azulejos de padrão e painéis 
historiados. Parte destes azulejos remontam ao sé-
culo XVIII, altura em que a casa-mãe e os jardins da 
Quinta das Terezinhas foram construídos. Corres-
pondem, na sua maioria, ao modelo de azulejo “de 
padrão” também designado pombalino, fabricado 
em série, combinando técnicas industriais e arte-
sanais. Apresentam diferentes policromias, com 
tonalidades amarelas, verdes, castanho-arroxeadas 
e azuis com fundo branco. 

Assim, numa primeira fase de aproximação e 
sensibilização ao tema, os alunos fizeram o reco-
nhecimento dos azulejos presentes na Casa-mãe, 
nas escadas e nos bancos do Pátio da Estrela e do 
recreio do primeiro ciclo. Através de uma aprendi-

zagem significativa procurou-se estimular a curio-
sidade e a recetividade dos alunos pelo património 
azulejar do Colégio, fomentar o interesse pela his-
tória da azulejaria e, em particular, pelas técnicas 
de fabrico de azulejos. 

Após o levantamento, destacaram-se os azule-
jos “de padrão” que foram interpretados e repro-
duzidos, de forma livre em cartolinas de formato 
15x15cm com caneta de feltro. Cada aluno dese-
nhou quatro “azulejos” que foram depois agrupa-
dos permitindo introduzir os conceitos de propor-
ção, de simetria e de rotação, ao mesmo tempo 
que foi estimulada a capacidade de perceber o 
todo pelas partes.

Na fase seguinte, e em articulação direta com os 
conteúdos ministrados na disciplina de Estudo do 
Meio, cada aluno produziu um azulejo “de figura 
avulsa”, tendo como tema a biodiversidade mari-
nha. Exploraram-se diferentes técnicas de expres-
são plástica e de fabricação de azulejos. 

O trabalho foi iniciado com o desenho a caneta 
de feltro de um motivo marinho, de forma livre e es-
pontânea, permitindo que os alunos trabalhassem 
a memória visual e desenvolvessem capacidades 
criativas e imaginativas. Este desenho funcionou 
como esquiço, tendo sido redesenhado em papel 
vegetal, picotado e posteriormente decalcado com 
pó de carvão para uma base cerâmica (azulejo cru) 
onde foi pintado com tintas próprias. Os azulejos 
foram depois vidrados em mufla. A picotagem e o 
decalque do desenho na base cerâmica permitiram 
exercitar habilidades motoras relacionadas com a 
coordenação e a destreza motora fina, a precisão e 
a exatidão dos movimentos.

“sOs aZuLEJO” 
Maria de Jesus Ferreira e Rita Coelho Professoras de Expressão Plástica

EduCaR PaRa

as Artes 
e para a defesa  
do património

* Mae Barbosa, AA (2010) Abordagem triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais. S. Paulo: Cortez.

Trabalho desenvolvido pelo 2.º ano no atelier 
de expressão plástica

O azulejo é um elemento caracterizador e singular da cultura e do 
património histórico e artístico português e ocupa um lugar de relevo 
no Património da Humanidade. O projeto “SOS AZULEJO” foi criado 
em 2007 pelo Museu da Polícia Judiciária, com o objetivo de reco-
nhecer, valorizar e dar visibilidade a ações de proteção do património 
azulejar português e, deste modo, combater a sua destruição. Este 
projeto foi distinguido em 2013 pela Comissão Europeia com o pré-
mio Europa Nostra, dedicado ao património cultural europeu.
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No presente ano letivo os alunos do Colégio 
Valsassina, no âmbito da disciplina de Geografia 
A, participaram pela primeira vez no Projeto “Nós 
Propomos”, em parceria com o Instituto de Geo-
grafia e Ordenamento do Território (IGOT), da Uni-
versidade de Lisboa. 

Com esta iniciativa, tanto o Colégio como o 
IGOT, tentaram fazer perceber aos alunos da dis-
ciplina de Geografia, a sua vertente mais prática, o 
trabalho de campo, promovendo ainda uma efetiva 
cidadania territorial local, numa perspetiva de go-
vernança e sustentabilidade. 

Com este projeto, tivemos a oportunidade de fa-
zer algo inovador e bastante rico, pudemos ter a 
oportunidade de intervir ativamente na nossa so-
ciedade, tentando mudar algo que nos preocupa e 
que cremos que seja um problema, olhando para a 
nossa cidade com outros olhos e percebendo áreas 
de primordial intervenção, ao assumir um papel 
mais ativo na nossa sociedade. 

No caso concreto do projeto que desenvolve-
mos, “A invisibilidade das passadeiras e a mobilida-
de pedonal pouco segura”, procurámos ir em bus-
ca de soluções para um grave problema da nossa 
sociedade: o elevado número de atropelamentos 
registados em Lisboa. Percebendo que a sua prin-
cipal causa era a invisibilidade das passadeiras, fo-
mos perceber o que é que podia ser feito para a 
minimizar. A partir deste princípio procurámos es-
tabelecer contacto com as instâncias competentes, 
nomeadamente o departamento de acessibilidade 

pedonal da Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa 
da Dra. Maria Frias que nos prestou todo o apoio 
necessário. Nesse momento percebemos que já 
estava em marcha um projeto – piloto de uma pas-
sadeira para peões com uma série de inovações, 
tais como um sistema de luzes led, para melhorar 
a visibilidade da passagem, pelo que nos foi pro-
posto avaliarmos o impacto que essas inovações 
estavam a ter na população e na mitigação do pro-
blema.

Assim aplicámos e analisámos inquéritos e, final-
mente, elaborámos uma proposta final, onde não 
só fazíamos a avaliação do sistema já implemen-
tado, como propusemos outras inovações a serem 
introduzidas.

Deste modo, sinto que com este projeto foi-me 
dada a oportunidade de perceber qual a metodo-
logia correta a utilizar num trabalho de investiga-
ção, como é que um investigador deve executar o 
seu trabalho de campo e como analisar resultados 
para conseguir elaborar um estudo fidedigno, que 
possam servir de mote para a elaboração de uma 
proposta de melhoria de algo. 

Gostava de concluir agradecendo ao Colégio Val-
sassina e ao IGOT a oportunidade de poder partici-
par num projeto com esta envergadura e importân-
cia, quer educacional quer social, reiterando o meu 
agradecimento ao Colégio pela oportunidade que 
proporciona aos seus discentes de participarem 
em projetos diferenciadores e por lhes dar ferra-
mentas úteis para o seu futuro. 

Projeto “Nós Propomos” 
Ricardo Esteves 11.º 3. Trabalho desenvolvido pelos alunos Catarina Marques, 
Maria Inês Santos; Ricardo Esteves e Vasco Costa, na disciplina de Geografia sob a 
supervisão da Professora Patrícia Avões

EduCaR PaRa

uma Cidadania  
ativa e interventiva
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EduCaR PaRa

a reflexão e para  
a autonomia

Psicologia 12.º ano
Daniela Morais Professora de Psicologia

A disciplina de Psicologia B tem como objetivo enriquecer o cur-
rículo dos alunos do 12.º ano, levando-os a explorar os conceitos 
fundamentais para a compreensão do funcionamento da mente e do 
comportamento humano. Para compreender a especificidade do ser 
humano, é necessário investigar um conjunto vasto de temas: os con-
tributos da genética e dos processos hereditários, o funcionamento 
do sistema nervoso, o estudo da mente e dos processos mentais; o 
papel da memória para a construção da nossa identidade pessoal; 
pelo caminho, estudamos perceções, emoções e motivações; desco-
brimos a importância das relações precoces e exploramos a natureza 
das relações interpessoais. Várias são as problemáticas, vários os au-
tores estudados, entre eles: o português António Damásio, o neuro-
cientista das emoções; Jean Piaget e os estádios do desenvolvimento 
infantil; Freud, o inconsciente e a psicanálise. 

A psicologia é o estudo da 
alma. Com ela, ousamos 

questionar quem somos e, 
mais importante ainda, por 

que é que somos. 

Começando pela pequena grande pergunta das nossas vidas, 
partimos da questão “Quem sou eu?” para a reflexão sobre a im-
portância do meio e da genética naquilo que somos enquanto in-
divíduos. Passámos pelo cérebro, e parámos para pensar porque é 
que nós, humanos, somos capazes de tantas coisas, desde a inteli-
gência artificial à mais bela e apurada arte. Debruçámo-nos sobre 
a memória, entendendo que ela é a grande responsável pela nossa 
identidade. E pudemos olhar a aprendizagem de uma forma muito 
prática, ao trabalharmos diretamente com colegas da primária. Já 
quase a chegar ao fim, olho mais uma vez para a questão que ini-
ciou todo esta caminhada e posso dizer que me encontro um pouco 
mais perto da sua resposta, se ela realmente tiver uma. A Psicologia 
permitiu entender-me um pouco mais a mim e aos outros. 
Catarina Nunes 12.º 1A

Ao longo do ano, a disciplina de Psicologia tem-se revelado cada 
vez mais importante para mim. Além de ter aprendido sobre os 
avanços dados neste campo do conhecimento, tive a oportunida-
de de aplicar o que aprendemos em aula na minha própria vida, 
tendo esta disciplina contribuído para a minha forma de olhar e 
pensar o ser humano, as nossas relações com os outros, e a manei-
ra como o nosso cérebro funciona. Em suma, escolher Psicologia 
como disciplina opcional ajudou-me no meu próprio processo de 
crescimento e conhecimento pessoal. Filipa Tojal 12.º 1A

A disciplina de Psicologia foi, definitivamente, uma das disciplinas 
que marcou o meu percurso escolar, pois as aulas proporcionaram 
uma reflexão transversal a tantos aspetos da vida, que não se limi-
tam a apenas um ano escolar. Vou, certamente, levar desta disciplina 
as memórias de um espaço de aula saudável, em que conseguimos 
partilhar vivências e estados de espírito, aliados a uma aprendizagem 
metódica do programa sugerido. Patrícia Marques 12.º 3

Através desta disciplina aprendi matérias 
que não imaginava que tivessem tanta im-
portância e que fossem tão complexas - o 
cérebro, os processos mentais  e as relações 
que estabelecemos com os outros, por exem-
plo. E, para que este estudo ficasse bem con-
solidado, foram fulcrais os diversos trabalhos 
realizados (trabalhos sobre experiências e 
sobre nós - que resultaram num portefólio -  
apresentações orais, etc). Deste modo, posso 
dizer, que a Psicologia me suscitou muito in-
teresse, me abriu novos horizontes e me fez 
perceber temas que, sem ela, talvez nunca se 
tivessem chegado a aprender. Quem sabe se 
para o ano não estarei a estudar Psicologia? 
Andreia Gonçalves 12.º 1B

Projeto de aplicação da Teoria do Desenvolvimento Infantil 
de Piaget em turmas da infantil e da primária. Os alunos 
realizaram jogos de aprendizagem com as crianças.
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Viver e recriar a História
Catarina Marques e Iara Prazeres 11.º3; Trabalho realizado na disciplina de História 
sob a coordenação da Professora Benedita Sarmento

EduCaR PaRa

a criatividade e  
pensamento crítico

O ensino-aprendizagem deve ser avesso à formatação. Deve estimular a criativi-
dade e formar para a autonomia, para o desenvolvimento do espírito crítico e das 
soft skills (por exemplo: comunicação e trabalho colaborativo). Neste contexto, o 
estudo da História pode, e deve, desafiar os alunos a imaginar e recriar certos epi-
sódios ou a colocar-se no lugar de certas personalidadades. O discurso seguinte é 
disto um exemplo.

A 18 de outubro de 1817, morreu pela forca o General Gomes Freire de Andrade, 
outrora herói de guerra, acusado pelo governo de Beresford de uma conspiração 
contra a presença inglesa em Portugal. Catarina Marques e Iara Prazeres, alunas do 
11.º 3, imaginaram o discurso que ele poderia ter feito no decorrer das reuniões 
secretas em que se preparava a revolta.

Caros concidadãos, 
Chegou a altura de nos sobrepormos a este regime absolutista do qual somos reféns.
Fomos abandonados pelo nosso rei, D. João VI, que partiu sem olhar para trás para aquela cidade que é agora a capital 

do nosso reino. Estamos sob domínio dos Ingleses, governados pelo general Beresford e por isso temos a nossa inde-
pendência por um fio. Como se não bastasse a destruição do nosso país causada pelo «libertador» Napoleão Bonaparte, 
encontramo-nos numa grave crise financeira da qual não temos fuga possível. O nosso rei mandou abrir os portos brasi-
leiros: agora a nossa colónia, se é que assim podemos chamar, visto que foi elevada à categoria de reino, negoceia direta-
mente com os países mercadores e nós perdemos o estatuto de mediadores e perdemos o nosso precioso exclusivo co-
mercial. Temos uma burguesia fraca, pouco iluminada e pouco organizada, incapaz de se impor a esta monarquia absoluta 
que nos governa. A nobreza e o clero jamais se revoltariam, pois arriscavam-se a perder os privilégios que tanto prezam.

E, por isso, sobramos nós, o povo miúdo, o Terceiro Estado, que nada temos a perder, para nos impormos por um Por-
tugal melhor. Testemunhámos o triunfo das revoluções Americana e Francesa que lhes custaram população, recursos, e 
anos de instabilidade social e política; mas só assim conseguiram conquistar a liberdade, seja ela de expressão, religiosa 
ou de propriedade; conquistaram a igualdade, isto é, o fim dos privilégios feudais e da sociedade como a conhecemos; e 
lá, o poder emana do povo – é ele que escolhe quem o representa. Já pensaram nisto? Nós podemos fazer com que deixe 
de ser uma miragem e que se torne no nosso tipo de governo.

Proponho uma mudança, e antes de passarmos à parte prática é preciso mudar as nossas mentalidades. Deixemos de 
nos ver como meros súbditos e vamos consciencializar-nos de que merecemos mais: merecemos participar de alguma 
forma na vida política do nosso país - merecemos ser cidadãos. Deixemos de ver o nosso D. João VI como o representan-
te de Deus na terra para o passarmos a ver como aquilo que ele realmente é: rei dos portugueses, o nosso representante 
que assegurará sempre os nossos direitos. Deixemos de nos ver a nós, povo, como o terceiro e último estado, subjugado 
pelo clero, pela nobreza e pelo nosso próprio rei. Deixemos a sociedade de ordens para trás para instaurarmos uma 
sociedade justa onde todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Digamos basta aos privilégios, justiças privadas e 
outro qualquer tipo de obrigação senhorial a que estejamos sujeitos. E, por fim, não deixemos que todos os poderes se 
concentrem numa única figura que nos governe de uma forma opressiva e desigual sob o nome de Deus.

Esqueçamos esta sociedade retrógrada e partamos para uma nova fase, para um novo governo: uma monarquia cons-
titucional. Continuaremos a ter o nosso rei, claro, mas um rei melhor, mais consciencializado das necessidades do seu 
povo, sujeito a umas Cortes que nos representarão na sua totalidade e que controlarão o seu poder. Jamais teremos que 
nos voltar a submeter ao autoritarismo de um qualquer rei. Mais importante ainda, além das Cortes, teremos outro fator 
que assegurará os nossos direitos inalienáveis: uma Constituição. Teremos um documento oficial da nossa grandiosa 
Nação onde tudo isto estará claramente expresso e que cada rei terá de jurar cumprir antes de subir ao poder. Portanto, 
voltar a esta sociedade marcada pelo preconceito e pela desigualdade já não será uma opção, aliás, será impossível.

 E com isto pergunto-vos: do que estamos à espera? A mudança pela qual tanto temos ansiado está a um curto passo 
de distância. Tudo se encontra a nosso favor e agora não é a altura de deixarmos que o medo nos domine. Vou ser ho-
nesto: tudo isto será difícil, mas julgo que todos estamos dispostos a perder a vida por esta causa.

Gomes Freire de Andrade (1757 – 1817)
Foi embaixador de Portugal em Viena de 1752 a 1770. Liderou a primeira revolta liberal em 1817. 

Acusado de conspirar contra o rei, foi enforcado em praça pública.
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EduCaR PaRa

as Artes e para  
a cultura

O trabalho realizado pelo aluno Duarte Baltazar do 4.º ano, turma 
B foi premiado com uma menção honrosa. 

Este trabalho passará a integrar o acervo da biblioteca de Arte "Me-
mórias do Futuro" do Centro UNESCO LOUIS FRANÇOIS. Única no 
mundo, esta biblioteca integra cerca de 96.500 trabalhos realizados 
por crianças e jovens com idades entre os 3 e os 25 anos de 150 paí-
ses. Portugal passará a partir de agora a estar representado com um 
trabalho realizado por um aluno do nosso Colégio. O trabalho será 
também apresentado numa exposição itinerante que irá passar por 
vários países.

Concurso internacional de artes 
plásticas da uNEsCO “graines 
d’artistes du monde entier” 

Tal como todos os alunos do 4.º ano, participei 
no Concurso Internacional de Artes “Traces and 
writing in history” lançado pelo Centro Unesco.

O tema abordava manifestações culturais no 
Mundo.

Trabalhámos o tema “A viagem da laranja doce”, 
na rota dos frutos no período da Expansão Ma-
rítima.

O nosso trabalho foi feito nas disciplinas de Es-
tudo do Meio e Expressão Plástica no projeto “O 
Mar é Tudo”. 

Quando a nossa professora nos explicou o que 
tínhamos que fazer no trabalho daquele dia, ins-
pirei-me no Vasco da Gama porque foi um Ho-
mem importante para a nossa História.

O meu desenho foi realizado com óleo pastel 
em cartolina de formato A3 e teve por base a re-
presentação da rota dos frutos.

Quando soube que tinha ganho uma Menção 
Honrosa fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. 
Nunca pensei que o meu trabalho fosse escolhido 
para o concurso da Unesco e, ainda assim, mesmo 
indo ao concurso, nunca imaginei que chegasse 
tão longe.

Fiquei muito satisfeito com o meu desempe-
nho. Foi um enorme orgulho ver o nome do Colé-
gio e o meu entre os trabalhos premiados. 

Este trabalho foi muito importante para todos 
nós porque explorámos a Arte e a valorização do 
Património. 

Duarte Baltazar 4.ºB

menção Honrosa no concurso “Traces and writing in history” 

Os alunos do 4.º ano participaram no concurso internacional lançado pela UNESCO 
“TRACES AND WRITINGS IN HISTORY” 
http://centre-unesco-troyes.org/les-concours/international-art-contest/
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EduCaR PELas

Artes e para  
a liberdade  

de expressão 
Os trabalhos expostos evidenciam a multiplicidade de hipóteses 

expressivas que a disciplina de Educação Visual permite desenvolver, 
trabalhando a Metodologia Projetual do Design de Produto e de Co-
municação nas suas variadas vertentes.  

Este projeto teve início no 1.º período com a realização de Dese-
nhos de Observação Expressiva do banco da sala de Educação Visual, 
explorando materiais (grafite, pastel de óleo, aguarela) na tradução 
da luz e sombra e nos efeitos de claro-escuro, seguidos pela Repre-
sentação Técnica do mesmo objeto, em perspetivas Isométrica, Di-
métrica e Cavaleira.

No 2.º Período desenvolveu-se a exploração criativa, através de 
propostas de transformação formal e funcional do “objeto banco”, 
inspirada na Obra de artistas portugueses investigados: Bordalo Pi-
nheiro, Joana Vasconcelos, Vhils, Bordalo II, Rui Chafes, Ana Vidigal, 
Helena Almeida, Cargaleiro e José de Guimarães. Foram elaborados 
estudos cromáticos e selecionado, em cada grupo de trabalho, um 
objeto final para a execução de uma maquete/escultura.

A maquete realizada à escala representa o produto final do trabalho 
realizado por estes alunos e é acompanhada por um cartaz, elucidati-
vo da metodologia e das abordagens desenvolvidas por cada grupo.

Exposição “Do Projeto à Maquete”, 
9.º ano
Ana Vieira e Elsa Marques Professoras de Educação Visual do 9.º ano
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EduCaR PELa

descoberta

A aventura da turma A do 1.º ano começou quando soubemos que 
íamos apresentar um trabalho no XIV Congresso Nacional Cientistas 
em Ação, em Estremoz.

Estávamos a estudar regras de higiene e surgiu a ideia de realizar 
com a turma a investigação: Como é que uma maçã “saudável” pode 
ficar “doente”?

Pretendia-se dar a conhecer aos alunos formas de transmissão de 
doenças e regras de higiene para a sua prevenção. Começámos então 
a preparar a nossa investigação:

1   Verificámos o estado de conservação de um conjunto de maçãs e 
selecionámos três, duas “saudáveis” e uma "doente";

2   No laboratório, identificámos com as letras A e B as maçãs “saudá-
veis”, e com a letra C a maça "doente";

3   Espetámos um palito na parte “doente” da maçã C. De seguida, 
retirámos o palito e espetámos na B;

4   Colocámos cada uma das maçãs numa caixa de Petri e aguardá-
mos alguns dias.

5   Verificámos então que: a maçã A se mantinha “saudável”, a maçã C 
continuava a apodrecer, a sua mancha estava muito maior e mole, 
a maçã B, tinha sido “contaminada”, pois apresentava manchas 
castanhas.

As observações realizadas e os resultados obtidos na atividade le-
varam os alunos a refletir. Foram várias as afirmações apresentadas, 
mas também formuladas muitas perguntas.

•  Porque ficou a maçã C “doente”? Rafael
•  Porque foi contaminada com os micróbios da maçã B. Carolina
•  As maçãs B e C ficaram com a pele enrugada e com manchas 

castanhas. Diogo
•  O que são micróbios? Santiago
•  Micróbios são “bichinhos” que transmitem doenças. Benedita
•  Em Estudo do Meio aprendemos que é muito importante cumprir 

regras de higiene. Ana
•  Se tossir devo colocar a mão à frente da boca. Matilde. Ou o 

braço. Salvador
•  Não devo tossir nem espirrar para cima dos outros. Leonor
•  Algumas doenças só se tratam com medicamentos. William. Pois, 

são eles que matam os micróbios. Guilherme
•  Temos que ter cuidado para não transmitir doenças uns aos ou-

tros. Sara
•  Cumprindo regras de higiene os micróbios não têm a vida fácil. 

Clara

A discussão foi intensa e ajudou o grupo de alunos a interpretar e 
compreender os resultados da atividade. Foi então possível descobrir 
que a maçã “saudável” ficou “doente” pois foi “contaminada” por mi-
cróbios transmitidos pelo palito. Tal como a maçã “doente” passou a 

A Maçã Doente. Como é que uma 
maçã “saudável” pode ficar “doente”?
sofia Tapadas araújo Professora do 1.º ciclo

“Diga-me, eu esquecerei, 
ensine-me e eu poderei 

lembrar, envolva-me e eu 
aprenderei.”

Benjamin Franklin

“Fiquei muito orgulhoso 
dos meus colegas nos 
representarem bem.”

Guilherme Francisco

“senti-me muito feliz porque 
nós aprendemos.”

Guilherme Grilo
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sua “doença” à maçã “saudável”, também as pessoas doentes podem 
transmitir doenças aos outros.

Ao longo de toda a atividade os alunos mostraram-se sempre entu-
siasmados e empenhados.

Concluída a investigação, começamos a preparar a sua apresenta-
ção no Congresso. Os alunos responsáveis pela comunicação foram 
escolhidos pelo grupo-turma. Estavam receosos, afinal, tratava-se 
da primeira vez que iam apresentar em público. Dando continuidade 
ao trabalho colaborativo, a turma transmitia segurança, incentivada 
para a exposição. 

No dia 2 de maio, vestidos de bata e muito seguros de si, os alunos 
Sara Salpico, Rodrigo Garcia, Francisco Figueiredo e Margarida Dias, 
apresentaram o seu trabalho perante o júri e um auditório muito 
atento. Quando questionados pelo júri voltaram a mostrar segurança 
e responderam de forma assertiva. 

Ao longo de todo este processo, foi evidente o crescimento pes-
soal e académico de cada aluno. Estes Pequenos Grandes Cientistas 
têm demonstrado uma grande curiosidade e vontade de aprender. 
Estando apenas no 1.º ano ainda têm um longo caminho pela frente… 

Enquanto pais habituados a falar em público em 
virtude da profissão desempenhada por ambos, 
sabemos as dificuldades associadas a esses eventos.

Enquanto antigo aluno do Colégio, estou certo 
que ter frequentado as aulas de teatro da Professora 
Paula e da Professora Maria João me deram algumas 
ferramentas fundamentais para esse propósito.

A ansiedade e o stress fazem parte do processo e 
são fundamentais para que ocorra um pico de per-
formance e uma aprendizagem do tema que vai ser 
abordado. No entanto, se for em excesso podem 
fazer com que o palestrante se perca ou bloqueie 
durante a apresentação.

Para que isso não acontecesse e conhecendo a 
nossa filha, sabíamos que ela própria estava ciente 
da responsabilidade que tinha, pelo que uma das 
nossas funções foi tentar diminuir a pressão sentida. 
Brincar com a situação foi muito importante, bem 
como explicar que se alguma coisa corresse menos 

bem ou se porventura se esquecesse de algo, dever-
ia continuar a sua apresentação como se nada fosse!

O treino e a antecipação de vários cenários pos-
síveis também foi importante.

Enquanto o pai simulava que era o público e a mãe 
simulava que era a parede/tela de apresentação, a 
Margarida foi decorando progressivamente o que 
tinha de dizer e antecipou diversos cenários (esque-
ceu-se de palavras e enganou-se no texto, por ex-
emplo) sem saber que o estava a fazer e dessa forma, 
preparou-se para situações adversas, minimizando a 
probabilidade da sua ocorrência, mas acima de tudo, 
descomplicando a situação caso isso acontecesse.

O resto está na história dela, do seu grupo, da sua 
turma e do Colégio. O mérito é deles e de quem os 
orientou.
Carlos Maia Dias
antigo aluno, Pai e Encarregado de Educação de uma aluna 
do 1.º ano

Fiquei emocionada quando 
soube que ia a Estremoz. Esta-
va nervosa, mas assim que co-
mecei a falar passou logo. Não 
estávamos à espera de ganhar, 
a Sofia sempre disse que o im-
portante era darmos o nosso 
melhor e aprender uns com 
os outros. Quando ouvi «o 1.º 
prémio vai para uns pequenos 
grandes Cientistas que vieram 
de Lisboa com A Maçã Doente» 
não me consegui controlar e 
comecei a chorar de felicidade. 
Sara Salpico

Quando soube que ia a Estre-
moz fiquei assustado e quis de-
sistir. Depois de falar com a So-
fia e com a mãe percebi que era 
importante. Ainda bem que fui. 
Francisco Figueiredo

Foi importante aprender e 
saber que sabemos mostrar aos 
outros o que sabemos. 
Clara martinez

Ao saber que ia a Estremoz fiquei muito nervoso pois era uma 
grande responsabilidade. Pelo caminho fiz o que a Sofia disse e fui 
deitando fora os nervos. Gostei do que tinha para dizer e acho que 
o fiz bem. Senti uma alegria do tamanho do Mundo quando ouvi 
que o 1.º lugar era nosso! 
Rodrigo Garcia
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Os alunos do Colégio Valsassina, particularmente as turmas de 5.º 
ano na disciplina de Ciências Naturais participaram no projeto “O 
Pinto vai à Escola”. Este foi promovido pela SPREGA e Eco-Escolas, e 
teve como responsáveis pelo seu desenvolvimento Maria Inês Caro-
lino e Elisa Morais (INIAV) e Virgínia Ribeiro (AMIBA).

O projeto teve como principais objetivos: dar a conhecer a existência 
de raças autóctones, dando-se maior destaque para raças de galinhas; 
realçar a importância da conservação e produção destas raças; permitir 
o contacto direto dos alunos com animais (pintos); valorizar a importância 
da sustentabilidade dos ecossistemas e estimular o trabalho em equipa.

As raças autóctones de galinhas não conseguem competir com as es-
tirpes comerciais de rápido crescimento, as quais são utilizadas para a 
produção de carne e de ovos, deste modo é muito importante a conser-
vação daquelas para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas rurais.

As raças envolvidas neste projeto foram:
•  A raça Pedrês Portuguesa. É caracterizada por uma plumagem 

com aspeto masqueado, matizado de cinza-escuro em fundo 
branco (in Pedrês Portuguesa; Amiba). Os pintos destas galinhas 
são maioritariamente pretos, apresentando uma mancha branca 
no cimo da cabeça.

•  A raça Preta Lusitânica. É a mais antiga, sendo caracterizada por 
uma plumagem negra, podendo apresentar reflexos metálicos 
azul esverdeados. (in Preta Lusitânica; Amiba). Os pintos são to-
talmente negros ou negros com algumas manchas brancas.

•  A raça Amarela, caracterizada por uma plumagem castanha ala-
ranjada a amarelo palha, sendo mais escura, viva e brilhante nos 
galos. Têm as penas da cauda negra. (in Galinha Amarela, Amiba) 
Os pintos desta raça apresentam coloração amarela uniforme. 

Em todas as raças podem existir indivíduos com pescoço sem pe-
nas ou com penas. Esta característica existe desde o momento do 
nascimento e mantém-se até à idade adulta.

No dia 12 de março do corrente ano deu-se início ao projeto com 
uma sessão de apresentação dinamizada pela Dra. Maria Inês Caro-
lino e pela Dra. Elisa Morais (INIAV). Nesse dia, foram colocados 20 
ovos de 3 raças de galinhas autóctones (9 de Pedrês Portuguesa, 4 
de Preta Lusitânica e 7 de Amarela) numa incubadora, a qual esteve 
ligada durante 22 dias de modo a assegurar o período de desenvolvi-
mento dos pintos (21 dias). Os ovos foram mantidos durante 18 dias 
a 37,5ºC e a uma humidade de 46% e nos restantes dias a temperatu-
ra e humidade da incubadora foram de 37ºC e 65%, respetivamente. 
Durante todo o período de incubação os ovos foram virados, de 60 
em 60 minutos. O único cuidado com a manutenção da incubação foi 
a colocação de água, de dois em dois dias, em local apropriado.

No 21º dia de incubação ocorreu a eclosão de 12 pintos e no 22º 
de 5. (percentagem total de nascimentos de 85%).

Toda a comunidade escolar ficou satisfeita com os resultados, pois 
considerou que deu um pequeno contributo para a continuidade 
destas 3 raças autóctones.

Ao longo de todo o projeto para além das turmas de 5.º ano de 
Ciências Naturais, toda a comunidade escolar participou com grande 
entusiasmo. Desde alunos de 4 anos até alunos de 12.º ano.

EduCaR

para a proteção do 
património natural

Projeto “O Pinto vai à Escola”
Paula Santana e Isabel Pacheco Professoras de Ciências Naturais

Raça Nº 
ovos

Nº 
pintos 

nascidos

Nº de pintos 
com pescoço 

pelado

Nº de pintos 
com pescoço 

com penas
Pedrês 
Portuguesa 9 7 2 5

Preta 
Lusitânica 4 3 3 0

Amarela 7 7 3 4



Problemas reais, soluções concretas: 
Projetos de investigação científica  
no secundário
João Gomes

EduCaR PaRa

a resolução  
de problemas

Reconhecendo a necessidade de desenvolver competências de reso-
lução de problemas, no ensino secundário os alunos são desafiados a 
desenvolver um projeto de investigação científica. Recorrendo a uma 
aprendizagem baseada na resolução de problemas os alunos enfren-
tam situações reais, em vez do estudo de casos hipotéticos com re-
sultados considerados perfeitos e convergentes. É enfrentando casos 
reais que os alunos aprendem conteúdos e desenvolvem competên-
cias de pensamento crítico (critical thinking skills). Apresentamos de 
seguida três exemplos destes projetos.

As micotoxinas são pequenos compostos, macroscopi-
camente indetetáveis, que consistem em produtos secun-
dários do metabolismo de fungos. Podem fomentar o de-
senvolvimento de várias doenças e, no limite, até provocar 
a morte. 

Este projeto tem como objetivo principal criar e desen-
volver um kit, não invasivo, que permita avaliar e (semi)
quantificar a presença de um biomarcador da Aflatoxina 
B1 (AFB1), um tipo específico de micotoxina, da família 
das aflatoxinas), denominado AKR7A3, em amostras de 
urina humana. AKR7A3 é um enzima, que participa nas 

vias metabólicas de desintoxicação de uma contaminação 
causada por AFB1.

O procedimento de deteção escolhido baseia-se numa 
metodologia semelhante a um Membrane Based Antibody 
Array, um procedimento de deteção colorimétrico, que se 
centra na utilização de um conjunto de anticorpos espe-
cíficos para efetuar a deteção de biomarcadores em solu-
ções biológicas. 
Berke duarte, Pedro Cortez e Tomás Carneiro 12.º 1a. Trabalho desen-
volvido na disciplina de Biologia e que contou com a parceria e super-
visão científica da FCT, universidade Nova de Lisboa

A contaminação por chumbo é um problema eminente e de eleva-
da toxicidade. Este trabalho pretende desenvolver um dispositivo que 
permita quantificar chumbo numa amostra de água e analisar os níveis 
deste metal no Rio Alviela.

O design experimental para a realização do projeto inclui: 
i)  recolha e análise de amostras de água do Rio Alviela. Foram defi-

nidos quatro pontos de recolha das amostras de água (junto à nas-
cente, junto à foz e dois pontos intermédios. As amostras foram 
analisadas pela técnica de espectroscopia de absorção. 

ii)  construção de um dispositivo quantificador de chumbo. Optamos 
pela utilização de métodos eletroquímicos, de modo a investigar 
a relação entre a concentração de chumbo na água e a diminui-
ção da resistência elétrica da amostra. O dispositivo desenvolvi-
do mede as quantidades de cloreto de chumbo presentes numa 
amostra de água ultrapura.  

afonso Coalho, duarte martins e Tiago salem 12.º 1a. Trabalho desenvolvido na discipli-
na de Biologia e que contou com a parceria e supervisão científica do Labelec, Grupo EdP

Micotoxinas: um macroproblema. Criação e Desenvolvimento de um Kit de deteção do enzima 
aKR7a3 em amostras de urina humana

O problema invisível do chumbo: Desenvolvimento de 
um dispositivo quantificador deste metal em amostras 
de água

O projeto S.A.G.A (Sistema de Análise de 
Gases) teve origem na preocupação atual 
com a poluição nas cidades. Assim surgiu-
-nos a ideia de criar um Sistema de Análi-
se de Gases capaz de dar informações, em 
tempo real, sobre a qualidade do ar em di-
versos locais de uma área.

Este projeto envolve a criação de um dis-
positivo wireless que analisa os componen-
tes do ar circulante bem como indica a sua 
posição geográfica. O objetivo é recolher os 
dados de vários locais em simultâneo, per-
mitindo criar um mapa de qualidade de ar.

As informações recolhidas são guardadas 
numa base de dados online e serão expos-
tas numa página web que criámos. Este dis-
positivo permitirá então ao cidadão saber a 
qualidade do ar na sua área. 
Pedro Dias, Francisco Ferreira e Sérgio Perez 12.º 1B. 
Trabalho desenvolvido na disciplina de Física

Projeto SAGA
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a criatividade humana  
é profundamente pessoal
Joana Baião Professora de Português

EduCaR PaRa

a criatividade e para  
o pensamento divergente

Após o estudo de alguns poemas de Cesário, 
foram distribuídos quadros inseridos na corrente 
artística do Impressionismo aos alunos do 11.º da 
área de Economia, quadros pintados na época do 
poeta. A deambulação interior começou. Quem 
somos nós quando observamos? O que nos vem 
à cabeça? O que projetamos no que vemos? Que 
sentimentos nos surgem quando observamos as 
vidas dos outros?

O primeiro impacto do convite à criatividade é de 
perder o pé. Os alunos olham à volta, sem ideias, “o 
que escrevo sobre isto?”, roem as unhas, “será que 
podemos ouvir música?”, “não pode dar-nos um li-
mite de palavras?”, “podemos inventar um local?”, 
“sobre que século escrevemos?”

É recorrente neste tipo de exercícios, os alunos as-
sociam a falta de uma meta ou um indicador externo 
que lhes diga aonde devem chegar e o que esperam 
deles a algo assustador. No entanto, pode também 
ser libertador. A primeira liberdade que podemos 
sentir é: “não se espera de mim que..., portanto, pos-
so...” e as possibilidades começam a surgir. É este o 
momento criativo que se procura quando se pensa 
uma aula deste género. A vertigem que se sente no 
momento da folha em branco pode revelar o desejo 
de arriscar caminhos ainda não traçados ou comum-
mente desprezados. Neste tipo de aula, o professor 

não deve participar na atividade in loco, toda a sua 
tarefa é de preparação prévia. Escolher os objetos 
de provocação, assegurar que são diferentes entre 
si, distribuí-los pela sala de modo aleatório. Depois, 
o mais difícil para um professor pode ser anular-se. 
Habituados como estamos a orientar a aula, preten-
demos agora ficar atrás do pano, se conseguirmos. 
Estabelecer o mínimo de regras, sair de fininho. 

Se a criatividade é a originalidade inventiva, a 
faculdade de encontrar soluções diferentes e origi-
nais face a novas situações (Infopédia), então esta 
é uma aula criativa. Os alunos e alunas refletem 
na leitura dos quadros o que estes lhes dão, e o 
contrário também é verdade, é uma mistura que 
se vê e que fica expressa nos textos de que apre-
sentamos excertos e que pretendem demonstrar 
duas coisas que ficaram claras com esta oficina: 
a primeira é que conhecemos, com este tipo de 
exercício, as pessoas que vivem dentro dos nossos 
alunos e que, normalmente, se revelam mais bem-
-humoradas, críticas e à vontade do que os nossos 
alunos, porque lhes está a ser permitido ser, livre-
mente, através da escrita; em segundo lugar, fica 
claro que, tal como sublinha o documentário Uma 
questão de criatividade, de David Eagleman, sobre o 
cérebro e as estratégias para sermos mais criativos, 
“a criatividade humana é profundamente pessoal”.

Cesário partiu da realidade, deambulou pela cidade e, aci-
dentalmente, encontrou inspiração para os seus poemas. 
Encontrou-a na dor dos outros, nas suas fraquezas, nas suas 
debilidades, na sua beleza, nos detalhes que distinguem os di-
ferentes seres humanos e as suas condições. Os sujeitos líri-
cos que criou revelam-se piedosos, sem preconceitos, atraídos 
pela humanidade, disponíveis para ser melhores, para igualar 
em moralidade e simplicidade aqueles que percorrem o mun-
do fazendo parte de uma luta injusta em que não escolheram 
participar. Este é o nosso ponto de partida para uma aula de 
observação de quadros impressionistas.

“Aquele que quiser captar o interesse  
do outro tem de provocá-lo.”

Salvador Dalí
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“(...)
E foi numa outra terça que percebi que não tinha juízo,
Pois a desculpa dele foi «lamento, mas estou liso»
Uma semana passou e mensagens dele não recebia
Vontade de o ver à frente já não havia

E foi numa outra terça que o meu filho nasceu
Já sabia que quem tinha de tomar conta dele era eu
E foi assim que acabei triste a olhar para ti na cama
As únicas coisas que tinha para ti eram duas fraldas e um pijama.”
Francisco Antunes 11.º 2

“Não quero ter filhos. Nunca quis. (...) 
Talvez seja inédito uma mulher não ter 
um pingo de maternidade no corpo, tal-
vez seja uma ideia do século passado que 
tenha de ser assim por ser mulher. Sou o 
tipo de pessoa que vê o copo meio vazio. 
Em Economia, existe um termo chama-
do custo de oportunidade que, sucinta-
mente, explica as coisas que perdes ao 
escolher uma determinada hipótese em 
detrimento de outra. Vejo a maternidade 
como uma espécie de custo para a minha 
vida. Quero viajar, apaixonar-me, ser li-
vre... quero ser egoísta o suficiente para 
me pôr em primeiro lugar.” 
Catarina Aderneira 11.º2

“A mente é um refúgio
Quando não se aguenta
Mas se é a prisão do
Pensamento, aí se rebenta

Em conflito conheço os
Dois lados da moeda
Eu estou no meio 
Nem perto nem longe da queda

Entre duas faces
Não me sinto parte
Infelizmente para o meu papel
Não há pedra.”
F. 11.º 2

“Não tenho maior infelicidade alguma
Do que esta de não o ter conhecido.
Sei que a vida tem destas coisas misteriosas
Então e porquê? Porquê? Questionava eu.
Por vezes diante das minhas meras indecisões, 
Sinto que só preciso da sua companhia.
E sento-me como se estivesse ao lado dele.
Estarei eu certa? Questionava eu.”
Joana Peyssonneau Nunes 11.º 2

”Chegámos ao restaurante. Os meus belos sa-
patos deixaram de o ser e passaram a caixas de 
areia que me obrigavam a apoiar um pé de cada 
vez enquanto me punha apresentável. Cumpri-
mentei o atual homem da minha prima: “João, 
bons olhos o vejam!”, fiquei aliviado ao ver que 
não era o único de casaco. Que belo casaco 
branco ele usava, feito à mão pela aniversarian-
te, deduzi. Cumprimentei ambas as minhas pri-
mas, Concha, a mais nova, em quem se sentia o 
incómodo por toda a atenção ser dirigida à sua 
irmã, e Luísa, que estava com um chapéu cheio 
de flores, antigo, da sua mãe.” 
Rodrigo Castro 11.º 2

“O quadro pintado pelo famo-
so Renoir mostra o momento 
em que duas famílias, que an-
davam em guerra há décadas, 
pararam de lutar e começaram 
a conviver e a construir grandes 
e fortes amizades. Mais tarde, 
por consequência desse almo-
ço, foi criada uma fábrica de 
cimento, com o nome de ambas 
as famílias: Silva e Correia.” 
António Calheiros 11.º 2

Excertos dos poemas e textos narrativos produzidos em aula
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Entrevista com Afonso Coalho 
e duarte martins a propósito 
da intervenção no Centro de 
Informação Juvenil (CIJ) do Centro 
Maximiliano Kolbe

EduCaR PaRa

os valores,  
responsabilidade  

e intervenção social

Como foi o vosso primeiro contacto com o CIJ?
O projeto relativo ao CIJ foi-nos dado a conhecer 
pelo Professor Paulo Vitória no 10.º ano. Tendo-
-nos apresentado a possibilidade de dar apoio a 
jovens desfavorecidos nos seus estudos, aprovei-
támos a oportunidade. Iniciámos as nossas idas ao 
Centro, onde contactámos com realidades muito 
diferentes, que fomos compreendendo melhor.
Sentimos, após as primeiras explicações, que podía-
mos ter um impacte real na vida dos jovens. Para 
além do mais, estávamos fora da nossa zona de con-
forto e, por isso, sentimo-nos desafiados a ir sempre 
mais além e a ultrapassar as dificuldades iniciais.

Que competências sentiram que foram desenvol-
vidas durante a intervenção no CIJ?
Esta obra permitiu-nos atingir muitos horizon-
tes. Desde empresas de construção civil e res-
ponsáveis políticos, com os quais desenvolvemos 
competências de comunicação e a capacidade de 
apresentação e sensibilização para o projeto, até 
à liderança e concentração que precisámos de ter 
ao longo de duas intensas semanas de obra, tudo 
isto nos permite afirmar que saímos pessoas mais 
enriquecidas.

A fase das obras envolveu muitas pessoas (alunos, 
professores e colaboradores do Colégio). Que me-
mórias guardam desse processo?
Imaginávamos conseguir mobilizar bastantes alu-
nos e professores, mas não tantas pessoas como 

realmente aconteceu. A entrega dos voluntários ao 
projeto foi simplesmente incrível, sem eles não te-
ria sido possível e, por isso, aproveitamos para lhes 
agradecer muitíssimo.

Qual a importância do voluntariado para as vossas 
vidas? 
O voluntariado permitiu-nos contactar com diferen-
tes realidades e apercebermo-nos das suas dificul-
dades. O mais chocante é que muitas dessas reali-
dades estão, por vezes, mesmo ao nosso lado e não 
fazemos ideia. Poder ajudar dando um pouco do 
nosso tempo é um sentimento que não tem preço.

A vossa experiência e percurso motivou um convi-
te para integrarem o Grupo de Jovens da UNICEF. 
Como tem sido a experiência?
No Grupo de Jovens, reunimo-nos com alguma 
regularidade, procurando partilhar pontos de vis-
ta sobre assuntos globais, que dizem respeito às 
crianças, desenvolvendo depois atividades, que 
sensibilizem a sociedade para esta causa. Exemplo 
disso são a participação em debates com ministros 
ou a ida ao Parlamento Europeu em representação 
da UNICEF.

Que mensagem gostariam de partilhar com os 
atuais alunos do Colégio?
Desafiamos vivamente os alunos do Colégio a 
agarrar a oportunidade de tornar um mundo um 
lugar melhor, começando por ajudar uma comuni-
dade na qual o colégio se insere. Para além disso, é 
importante que não olhem exclusivamente para o 
voluntariado como algo que melhora o currículo. O 
voluntariado deve ser genuíno e vir de dentro, não 
procurando nada em troca.

Agora que o vosso percurso pelo Colégio Valsas-
sina termina, está nos vossos planos continuar a 
fazer voluntariado no CIJ?
Não será possível lá ir com a mesma regularidade, 
mas certamente que continuaremos a ir ao CIJ.

aNTEs DEPOIS
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Número Nome Turma
5.º ANO

5091 Inês Pinto Rodrigues Aboim Quental 5.º A
5129 Leonor Mendes Godinho Bouça Santana 5.º A
5339 Madalena Maria de A. Gião B. da Cunha 5.º A
5529 Marta Vaz dos Santos 5.º A
5084 Vasco Lopes Cardoso Martins 5.º B
5831 Vasco Drummond Borges Isidoro 5.º B
5068 Tomás Carvalho Mateus 5.º C
6460 Sofia Capelo de Carvalho 5.º D
6508 Maria Rita Gonçalves da Silva Timóteo 5.º D

6.º ANO
4896 Vera Maria Rosado Paixão 6.º A
4907 Tomás da Silva Martins 6.º A
4939 Rita Reis Afonso Alves 6.º A
4946 Madalena de Almeida Basílio 6.º A
4974 Sofia Simões de Abreu Faro Varandas 6.º A
4992 Leonor Mateus Cintra 6.º A
6257 Tiago Martim da Graça Frazão Piedade 6.º A
4947 Mariana Rodelo Francisco 6.º B
5013 Maria Inês Gonçalves Martins Ferreira Alves 6.º B
5385 Maria Gabriela M. Pires C. Pastilha 6.º B
4980 Francisca Carvalho Paim da Câmara 6.º C
6207 Manuel Nicolau Saraiva Mendes 6.º D
6212 Júlia Viana Mateus 6.º D
6234 Benedita Valente Fernandes 6.º D
6277 Maria Rita Borges Leong Coelho Henriques 6.º D
6281 Carolina Isabel do Nascimento Cavaco 6.º D
6285 Ana Sofia Alves Andrade 6.º D
6296 Marta Pires Estrela Nascimento Costa 6.º D

7.º ANO
4814 Carolina Paiva Nunes Pereira Gomes 7.º A
4828 Ana Francisca de Sá Vilariça Venâncio Martins 7.º A
5946 Inês Fonseca Esteves Braz 7.º A
4750 Leonor Meireles da Cunha Guerra 7.º C
5992 Beatriz Ferreira Vicente da Costa Garcia 7.º C
5365 Chengxiang Xu 7.º D

8.º ANO
4562 Ricardo Silva Abrantes 8.º A
4585 Inês Maria Rosado Paixão 8.º A
5054 Pedro Nuno Guerreiro Machado 8.º A
5716 Nayir  Karim Gulamhussen Rajabali 8.º A
5720 Jéssica Alexandra Gomes Nunes 8.º B
6321 Pedro Miguel Veloso Gregório de Velasco Martins 8.º B
4751 Tiago Fernandes da Cunha Lobo 8.º C
4775 Matilde Parente Carvalho 8.º C
4943 Vicente Marques da Silva 8.º C
5347 Madalena de Castro Teófilo Baptista Filipe 8.º C

Número Nome Turma
8.º ANO (continuação)

6353 Carolina Dias Catapirra Gomes Pignatelli 8.º C
6387 Gonçalo Moura Santos 8.º C
4523 Beatriz Mateus Jansen 8.º D
4560 Madalena Patrocínio Carneiro Leitão Santos 8.º D
4824 Tiago Cachadinha Alves da Silva 8.º D
5136 Catarina Sofia Paiva e Silva 8.º D
5756 Mafalda Gonçalves Carreira Gomes de Pinho 8.º D

9.º ANO
4330 Maria Saldanha Campelo de Almeida 9.º A
4370 Joana Alves Pereira de Ferreira Monteiro 9.º A
4400 Catarina Henriques Botelho S. Alves 9.º A
4401 Rafael Gueifão Cruz 9.º A
4425 Margarida Pamplona Santos Leite 9.º A
4950 Tomás Lopes Calado Marques Canas 9.º A
4808 Inês Pereira Poiares Mourinho Félix 9.º B
6156 Maria Teresa Silva Correia 9.º B
4357 Dinis Carvalho Pires Alves da Silva 9.º C
4369 António Duarte da Costa Gameiro 9.º C
4427 Maria Teresa da Costa e Ervideira Coalho 9.º C
5194 Inês Madeira de Almeida Ribeiro 9.º C
5517 Maria Madalena Marques Pires de Carvalho Pastilha 9.º D
5572 Vera Cardoso Lobato de Faria 9.º D
5614 Miguel Velho Cabral da Rocha Henriques 9.º D
5615 Susana Wu Wang 9.º D
5701 Rita Veloso Dias Simões 9.º D
6175 Constança Edviges Guedes Lourenço 9.º D

10.º ANO
4234 Duarte Rebelo de São José 10º1A
4242 Sofia Correia Braz Lopes Simas 10.º 1A
4556 Vera Godinho Ferraz Leal 10.º 1A
4670 Inês Maria dos Santos Rodrigues da Silva 10.º 1A
4689 Diogo Lopes Calado Marques Canas 10.º 1A
4830 Rui Miguel de Sá Vilariça Venâncio Martins 10.º 1A
5420 Maria Joana Facha Loureiro de Brito 10.º 1A
5428 Maria Carolina Brito Caiado Correia Alemão 10.º 1A
6141 Zihao Xu 10.º 1A

Do quadro de honra fazem parte os alunos que, no final de cada período, apresen-
tem excelentes resultados escolares (média de 5 no ensino básico e de 17 valores 
no ensino secundário), quer no domínio curricular quer no domínio dos comple-
mentos curriculares. Devem apresentar também um bom comportamento.

EduCaR PaRa

a qualidade 
e excelência

quadro de Honra 
2.º P 2018/2019
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3.º lugar Nacional para aluna 
do 10.º ano nas Olimpíadas 
Portuguesas da Biologia

As Olimpíadas Portuguesas da Biolo-
gia são um concurso de ciência, na área 
da Biologia, destinada a estudantes do 
ensino Básico e Secundário, entre o 9.º e 
o 12.º ano. Organizadas pela Ordem dos 
Biólogos, em colaboração com a Agência 
Nacional Ciência Viva, estas olimpíadas 
pretendem aproximar a Universidade do 
ensino secundário, introduzindo conceitos 
e práticas que facilitam o conhecimento 
do estudante da realidade do enino supe-
rior; e relacionar a Biologia com a realidade 
económica e social, promovendo uma me-
lhor cidadania.

Este ano letivo participaram nestas 
Olimpíadas mais de 7000 alunos. Após 
duas eliminatórias, a aluna Maria Carolina 
Alemão, do 10.º 1A, ficou classificada em 
3.º lugar nacional (Categoria 10.º ano).

Número Nome Turma
10.º ANO (continuação)

6386 Mafalda Santos 10.º 1A
6531 Beatriz Vaz de Matos Abreu 10.º 1A
4219 Pedro Miguel Glória Silva Rodrigues Gomes 10.º 1B
4258 Francisca Machado Luís 10.º 1B
4276 Tomás Pinto da Silva Pacheco 10.º 1B
4506 Inês Cachadinha Alves da Silva 10.º 1B
4584 Maria Inês Dias Portela Caldeira 10.º 1B
6100 Luísa de Melo Borges Gracias Fernandes 10.º 1B
6544 João Pedro Matta 10.º 1B
6609 Tomás Sobral Teixeira 10.º 1B
4265 Lourenço Nuno Morgado Centeno 10.º 2
4540 Joana Ordaz Silveira Leitão 10.º 2
5443 Francisco D’Orey Santiago Craveira Neves 10.º 2
4735 Maria Leonor de Sousa Reis Mauritty 10.º 3
6606 Beatriz de Brito Palma Grilo de Freitas 10.º 3
6620 Fernando Calhman de Miranda Fonseca 10.º 3

11.º ANO
4013 Ana Sofia Torre Amaral 11.º 1A
4124 João Diogo Teixeira Gomes 11.º 1A
6016 Fábio Moraes Studart 11.º 1A
6372 Ana Marta Lopes Carvalho de Sousa Bastos 11.º 1A
6322 Beatriz Viveiros Palma 11.º 1B
5016 Beatriz Moreira Borges Fernandes Barroca 11.º 2
5288 Teresa Castro Gaspar Cortesão Correia 11.º 2
5289 Catarina Sanches Soutelinho Vieira Aderneira 11.º 2
4018 Catarina Ribeiro Luís Marques 11.º 3

12.º ANO
3887 Catarina Ferreira Vicente Silva Nunes 12.º 1A
3892 Duarte Tomás Cardoso Rézio Martins 12.º 1A
3893 Filipa Dias Coelho Tojal Silva 12.º 1A
3895 Francisco Gameiro da Costa Martins Pedro 12.º 1A
4257 Afonso José da Costa e Ervideira Coalho 12.º 1A
4259 Francisca Madeira Fonseca 12.º 1A
4387 Maria Laura Cortez Mota 12.º 1A
4440 Ana Luísa da Silva Sampaio Soares Machado 12.º 1A
5037 João Ricardo Almeida de Montalvão e Silva 12.º 1A
5088 Madalena Oliveira Mendes Varela Monteiro 12.º 1A
5811 Maria Pereira de Vasconcelos Marques Gomes 12.º 1A
5822 Berke Duarte dos Santos 12.º 1A
6334 Tiago Teixeira Salem 12.º 1A
3881 Afonso Maria Pissarra Mendonça Centeno Neves 12.º 1B
4256 Diogo Oliveira Marques Adegas 12.º 1B
4647 David Godinho Vieira Duarte Soares 12.º 1B
5092 Sofia Maria Duarte Ferrão 12.º 1B 
5116 Pedro Miguel Martins Rocha Nunes Dias 12.º 1B
5130 Rita Frada Reis Vieira 12.º 1B
5140 Duarte Abreu Malheiro de Almeida 12.º 1B
5148 Afonso Brito Caiado Correia Alemão 12.º 1B
4231 Rodrigo Nascimento Coisinha Marques dos Santos 12.º 2
4266 João Pedro Morgado Centeno 12.º 2
4382 Miguel de Vasconcelos Florêncio 12.º 2
5077 Bruno Miguel Rosário Calado 12.º 2
5079 Teresa Santos Costa Cabral 12.º 2
5131 Maria Leonor Miguel Neto 12.º 2
5152 João Afonso Nobre das Costa Fernandes 12.º 2
5218 Soraia Sofia Santos Silva 12.º 2
4213 Patrícia Teixeira Belo Marques 12.º 3
4901 Teresa Fernandes Paulo Marquez Duarte 12.º 4

EduCaR PaRa

a qualidade 
e excelência

4.º lugar para um aluno do 12.º ano  
na Final Nacional das Olimpíadas  
de Biotecnologia

As X Olimpíadas de Biotecnologia, organizadas pela Es-
cola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa e pela Sociedade Portuguesa de Biotecnolo-
gia, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, são 
uma iniciativa que pretende promover a cultura cientí-
fica e tecnológica entre os jovens, o conhecimento e o 
interesse pela temática da Biotecnologia e a utilização do 
método científico na resolução de problemas. Após duas 
eliminatórias, a Final Nacional realizou-se no dia 17 de 
maio, no Porto, e contou com a presença de 60 finalistas, 
entre os quais o aluno Berke Duarte Santos, do 12.º 1A, 
que ficou classificado em 4.º lugar.
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Na categoria 1.º ciclo do Ensino Básico o Colégio 
apresentou 8 trabalhos, tendo sido distinguidos:
1º Prémio: Projeto “A maçã doente", apresentado 
pelos alunos, Sara Salpico, Margarida Maia Dias, 
Francisco Figueiredo, Rodrigo Garcia, do 1.º A, sob 
a coordenação da Professora Sofia Araújo.
2º Prémio: Projeto “Os metais não são eternos”, 
apresentado pelos alunos, Laura Jardim, Tomás 
Alexandre Alves, Francisca Rosa, Vera Martinez, 
do 3.º C, sob a coordenação da Professora Ana 
Paula Ferreira.

menções Honrosas
•  Projeto “Laticínios em ação... Do leite ao queijo 

fresco – parte I”, apresentado pelos alunos, Dio-
go Casimiro, Sara Abrantes, João Pedro Sousa, 
do 4.º A, sob a coordenação da Professora Carla 
Alvarenga. 

•  Projeto “Laticínios em ação... Do leite ao kefir 
– parte II”, apresentado pelos alunos, Alex Xu, 
Miguel Zlotnikov, Joana Parreira, do 4.º B, sob a 
coordenação da Professora Carla Caldeira.

•  Projeto “Laticínios em ação... Do leite ao iogurte 
– parte III”, apresentado pelos alunos, João Ro-
drigues, Lourenço Dourdil, Maria Ana Carvalho, 
do 4.º C, sob a coordenação da Professora An-
dreia Cortes. 

Na categoria “Ensino Secundário”, o Colégio parti-
cipou com 11 trabalhos tendo obtido o 3.º lugar e 
uma menção honrosa:

3º Prémio: Projeto “Daphnia magna: Estudo do 
efeito de diferentes concentrações de cloreto de 
sódio e de sais metálicos na sua reprodução e so-
brevivência”, da autoria das alunas, Ana Luísa Ma-
chado, Francisca Fonseca, do 12.º 1A, sob a coor-
denação do Professor João Gomes. 
Menção honrosa: Projeto “Alerta Mercúrio: Ava-
liação da exposição ao mercúrio através da quan-
tificação dos seus níveis em amostras biológicas 
(cabelo) e no pó doméstico”, da autoria dos alunos: 
Diogo Gomes, Diogo Iria e Federico Cestelli, do 
11.º 1A, o qual contou com a coordenação da Pro-
fessora Andreia Luz, e com a colaboração e super-
visão científica de: Dra. Ana Sousa [Investigadora 
do Instituto de Materiais da Universidade de Avei-
ro (CICECO) e colaboradora da Unidade de Saúde 
e Ambiente da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade da Beira Interior]; Rafael Barros (Pro-
fessor da Faculdade de Ciências da Saúde da Uni-
versidade da Beira Interior); e Ramiro Pastorinho 
(Bolseiro de Investigação do Centro de Investiga-
ção em Ciências da Saúde, Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade da Beira Interior).

Realizou-se nos dias 2, 3 e 4 de Maio o XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação organizado pelo 
Centro de Ciência Viva de Estremoz. Estiveram presentes 202 participantes, de 20 escolas de Norte a 
Sul do país, tendo sido apresentados 71 trabalhos.

Projetos de alunos do Colégio Valsassina distinguidos no Congresso 
Nacional Cientistas em ação, organizado pelo Centro de Ciência Viva  
de Estremoz

O Colégio Valsassina participou, pelo quinto ano consecutivo, nas 
Olimpíadas Nacionais de Filosofia. Selecionados a partir de uma pro-
va interna, os alunos Diogo Canas (10.º 1A) e Francisca Luís (10.º 1B) 
representaram o Colégio na fase nacional que ocorreu na ES António 
Damásio a 3 e 4 de maio. O empenho e a ousadia filosófica que os 
nossos alunos mostraram levou-os à obtenção, respectivamente, de 
um 23.º e 36.º lugar, num universo de 91 alunos. 

dois alunos do Valsassina participaram na Final 
Nacional das Olimpíadas da Filosofia 
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NOVa Young Talent awards 
homenageou o Colégio Valsassina 
e o (antigo) aluno Luís Penim

A Universidade NOVA de Lisboa homenageou 
os estudantes que se destacaram no 1.º ano das 
Licenciaturas e Mestrados Integrados da Universi-
dade, através da atribuição de um prémio de valor 
igual ao montante da propina. A cerimónia de en-
trega dos NOVA Young Talent Awards teve lugar 
no dia 15 de maio na Reitoria da NOVA.

Na cerimónia foram homenageados os melhores 

estudantes do 1.º ano de cada um dos 37 cursos 
de Licenciatura e Mestrados Integrados da NOVA 
no ano letivo 2017/2018 e as respetivas Escolas 
Secundárias de origem, em reconhecimento não só 
do empenho e dedicação dos estudantes mas tam-
bém da formação de base de que usufruíram. Está 
neste caso o nosso antigo aluno Luís Penim (que 
terminou o 12.º ano em 2017/18) que conseguiu 
este prémio por ter sido o melhor aluno do 1.º ano 
da sua licenciatura (Geografia). Também o Colégio 
Valsassina foi homenageado na qualidade de esco-
la secundária que teve uma importante responsa-
bilidade na formação de base do Luís.

Trabalhos do 1.º Ciclo premiados  
no Concurso “usa o Cérebro”  
da Fundação Calouste Gulbenkian

O Concurso “USA O CÉREBRO!” é parte integrante da exposição 
“Cérebro – mais vasto que o céu”, organizada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. As turmas do 3.º ano de escolaridade responderam a 
este desafio, através de uma abordagem interdisciplinar (envolvendo 
a disciplina de Estudo do Meio e o atelier de Expressão Plástica), ar-
ticulando o estudo do Cérebro com o projeto “O Mar é tudo”, desen-
volvido no âmbito da Escola Azul. Deste trabalho resultou o Projeto 
"O Cérebro e o Mar" que compreende um conjunto de 6 infografias 
com temas distintos relacionados com a atividade cerebral e o mar. 
Após a avaliação do júri a Fundação Calouste Gulbenkian distinguiu 
os seguintes trabalhos:

• 1.º Prémio: O Cérebro e o Mar. Por que enjoamos no Mar?
Trabalho realizado pelos alunos: Afonso Santos, Eva Huang, Luca 

Medeiro, Francisca Rosa, Sofia Nobre, Francisca Moura, Carlos 
Zheng, Martim Carrasco, Laura Jardim, Vera Martinez, Afonso Mitra, 
Tomás Alves, Yver Zho; sob a coordenação das Professoras, Ana Pau-
la Ferreira e Rita Coelho. Consultora científica: Alexandra Bandeira.

• menção Honrosa: O Cérebro e o Mar. Por que ouvimos o som 
do Mar?

Trabalho realizado pelos alunos: José Nuno Vargas, Beatriz Garcia 
Castro, Francisco Pereira Monteiro, Tomé Gaspar Ferreira, Santiago 
Santos Becker, Mariana Rodrigues Mata, Msaria Briters Varela-Cid, 
António Xia, Yajing Chen, Guang Zhi Ye, Henrique Lobo Bação; sob 
a coordenação das Professoras, Fátima Monteiro e Maria de Jesus 
Ferreira. Consultora científica: Alexandra Bandeira.

• menção Honrosa: O Cérebro e o Mar. Como a visão chega ao 
cérebro?

Trabalho realizado pelos alunos: Leonor Caldeira Dias, Maria Men-
des Santana, João Francisco Gonçalves, Afonso Esmeriz Bouça, Tia-
go Fortuna Carvalho, Sonia Yang, Constança Duque Ferreira, Mónica 
Filipa Wu, Duarte Sobrinho Gallego, Leon Guan, Maria Manuel Bo-
telheiro, Joana Torres Coelho, Andreia Pedroso; sob a coordenação 
das Professoras, Irene Costa e Maria de Jesus Ferreira. Consultora 
científica: Alexandra Bandeira.

EduCaR PaRa

a qualidade 
e excelência

3 Prémios para projetos do 
Valsassina na Mostra Nacional 
de Ciência 2019

A 13.ª Mostra Nacional de Ciência realizou-
se de 30 de maio a 1 de junho, no Porto. Es-
tavam a concurso 100 projetos da autoria de 
cerca de 250 jovens, orientados por 61 profes-
sores. Os projetos do Valsassina foram distin-
guidos com 3 prémios:
•  Micotoxinas: um macroproblema, da auto-

ria de Berke Santos, Pedro Cortez e Tomás 
Carneiro, 12.º 1A, Biologia. Trabalho distin-
guido com o 2.º Prémio e com o Prémio de 
representar Portugal na EUCYS, European 
Union Contest for Young Scientists, Bulgá-
ria, setembro 2019.

•  Figo D'Chão, reaproveitamento de fruta 
para produção de vinagre, da autoria de 
António Gonçalves, Fernando Travassos e 
Duarte Vila Maior, 12.º 1A, Biologia. Traba-
lho distinguido com uma Menção Honrosa.
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Valsassina 120, 120 
ideias para o futuro

Ao longo dos 120 anos de 
história do Colégio Valsassina 
temos procurado assumir de 
forma constante um sentido 
de modernidade e humanismo, 
aliado à inovação e ao rigor, 
com base num projeto educa-
tivo sólido e orientado para o 
futuro. 

Vivemos atualmente num 
mundo imprevisível e em rá-
pida mudança, que coloca à 
humanidade grandes desafios 
morais e intelectuais.

Foi a olhar para o futuro que 
lançámos um desafio a toda a 
comunidade escolar.

Alunos (atuais e antigos), 
professores, pais, avós, colabo-
radores do Colégio, responde-
ram ao desafio e apresentaram 
várias perspetivas visando a 
construção dos próximos 120 
anos.

Considerando que o futuro 
depende da forma como o en-
frentamos, as 120 ideias pu-
blicadas no livro traduzem um 
exercício de reflexão, de inova-
ção e de criatividade.

Reviver o Valsassina  
Serão Musical na Casa – Mãe
Maria Alda Soares Silva diretora dos departamentos didáticos

VALSASSINA

Nas vastas memórias dos 120 anos do Valsassina encontram-se 
referências a concertos e serões musicais, quer nos salões da Av. An-
tónio Augusto de Aguiar, quer já na Quinta das Teresinhas, no salão 
do piano da Casa-Mãe.

Folheando o livro de ouro do Colégio encontramos também as assina-
turas de maestros e músicos, entre eles Vianna da Motta, que tocou num 
desses serões.

Foi por isso, e por acreditarmos que a música tem de estar presente em 
qualquer projeto educativo, que, desde o início das comemorações, se pen-
sou reviver esta tradição e, no dia 13 de maio, pelas 21h, com as salas da 
Casa-Mãe cheias com um público atento, um excelente concerto de violino 
e piano preencheu essa noite quente.

Pelas janelas abertas sobre a Quinta das Teresinhas, soaram as composi-
ções de Brahms, Tartini, Paganini, Kreisler, Sarasate e Ravel, estando a apre-
sentação a cargo dos nossos alunos finalistas, Leonor Neto, Miguel Gonçal-
ves e David Martins.

Os intérpretes, Lígia Soares (Violino) e Paulo Oliveira (piano), ofereceram-
nos um serão memorável, 
aliando sensibilidade a 
virtuosismo. Ambos, com 
um currículo nacional e 
internacional muito rico, 
conciliam a sua atividade 
de executantes com a ati-
vidade docente.

Para finalizar a noite, tal 
como é também tradição, 
foi servida uma agradável 
ceia que proporcionou o 
convívio entre pais, pro-
fessores e alunos.

O livro está disponível em: 
https://cvalsassina.pt/noticias/639-livro-120-ideias-para-futuro
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Conferências no Valsassina
José Manuel Marques Coordenador de ano, Direção Pedagógica

Provindo do latim tardio, conferentia, o termo de-
signa a reunião de participantes num ato em que 
são tratados temas do interesse dos que nela to-
mam parte. Outro sentido será o de preleção. Ato 
retórico.

Em que medida podem as conferências ter lugar 
numa escola como o Valsassina?  Os seus destina-
tários seriam os alunos? Os professores? Os pais?

Dir-se-ia que a todos podem interessar, embora, 
porventura, em momentos distintos. 

 Para os alunos é a oportunidade de experien-
ciarem outro modelo de comunicação e aprendiza-
gem para além da aula. 

Tematicamente a conferência permite, exige até, 
o contributo de especialistas numa temática bem 
definida e de preferência  que pode não ser estra-
nha aos alunos, mas não é aprofundada  nas aulas 
comuns.

Constitui, assim, o despertar  para novas dimen-
sões dos temas e problemas abordados em aula, 
não necessariamente por profissionais do ensino, 
mas por alguém que alia conhecimento técnico 
aprofundado a pelo menos razoável capacidade de 
comunicação.  

Para pais será ocasião de aprofundar e debater 
de forma atualizada temáticas que importam ao 
ato educativo dos seus filhos.

Nesse sentido, a conferência tem muito em co-
mum com o exercício retórico e, como ele, recor-
rendo a Aristóteles, apela ao uso dos meios técni-
cos do éthos, pathos e logos.  

O orador será alguém que evidencia um currículo 
e/ou uma reputação que predispõem o auditório a 
escutá-lo (éthos), tem a capacidade de tocar o audi-
tório, contaminando-o com a sua paixão pelo tema 

(pathos) e, por fim, espera-se que o seu discurso 
(logos) seja articulado com a coerência lógica e cla-
reza que tornem a comunicação eficaz.

Assim sendo, cremos que as conferências cons-
tituem um meio pertinente e deveras atrativo no 
processo educativo de toda a comunidade escolar. 

Diríamos que o lema de que se aprende sempre 
numa conferência, raramente é desmentido.

Este ano letivo, tivemos oportunidade de expe-
rienciar muito do que acabámos de afirmar em algu-
mas conferências que ocorreram ao longo do ano.  

Assim, no 1.º Período, sobre a monitorização de 
dados importantes para conhecimento e avalia-
ção dos meios ambientais, o Engenheiro Ricardo 
Mendes apresentou alguns exemplos de projeção 
e produção de meios técnicos sofisticados, como 
satélites ou drones, muitos deles concebidos em 
Portugal. Foi um momento de incentivo para as 
turmas presentes, sobretudo de ciências, para as 
oportunidade de formação superior e de emprega-
bilidade nesta nova indústria, destinada a produzir 
instrumentos capazes de monitorizar dados essen-
ciais à compreensão do meio ambiente com vista a  
futuras decisões. 

Ainda no 1.º Período, o professor Filipe Silva 
dedicou uma importante conferência, dedicada ao 
sono, desenvolvida em duas sessões, uma para os 
alunos do 9.º ano e outra para os pais. Tivemos a 
oportunidade de aprender que há pessoas mais 
matutinas ou mais vespertinas. Ou seja, podemos 
estar mais despertos de manhã ou antes ao fim do 
dia e é muito importante conhecer essa condição 
para adaptarmos os nossos ciclos de atividade de 
repouso a esta tendência natural. Destacou-se a 
importância de respeitar os ciclos de repouso, ten-
do em conta o escalão etário e os períodos de ati-
vidade dos alunos.

O 2.º período trouxe três conferências, a primei-
ra foi dedicada ao tema histórico, proferida pela 
Professora Helena Pimentel, sobre a presença de 
refugiados em Portugal, durante a Segunda  Guer-
ra Mundial.  Relançando a questão dos refugiados, 
cuja atualidade é bem conhecida.

O professor Alexandre Castro Caldas, numa 
muito concorrida sessão para pais e professores, 
dissertou sobre as interessantes questões do re-
lacionamento do desenvolvimento cerebral e da 
aprendizagem nas escolas, esclarecendo ou pon-
do em causa algumas ideias pré-concebidas que 

COLéGIO EM AçãO
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semana da música
   

A Semana da Música no Colégio Valsassina decorreu entre os dias 6 e 
13 de maio e mostrou um pouco da nossa vivência musical.
Em todos os cantos houve música e partilha desta tão nobre arte. Os 
alunos tiveram a oportunidade de mostrar o seu talento musical no 
"Valsassina Got Talent", assim como nos agrupamentos musicais aos 
quais pertencem: Coro Infantil, Ensemble de Clarinetes, Classe de 
Guitarra, Grupos instrumentais e CV Orquestra.
A Semana finalizou com o "Concerto da Primavera", onde todas as 
classes de instrumento e agrupamentos musicais estavam represen-
tadas.

Semana Verde
Andreia Luz Coordenadora ecoValsassina/Eco-Escolas

O 3.º período começou com a Semana Verde, onde se procura pro-
mover a partilha de saberes e conhecimentos entre os alunos sobre 
ciência, sustentabilidade e ambiente.
A animação começou quando os alunos mais velhos apareceram nas 
salas dos mais novos com novidades e ideias para ensinar. Coube aos 
oitavos A e D levar às turmas do 1.º ciclo aquilo que aprenderam ao 
longo do ano sobre a política dos 3R. O entusiasmo e o feedback de 
todos os envolvidos foi positivo, sendo que os alunos do 3.º ciclo já 
pensam em ideias para a próxima semana Verde.
Já os alunos dos 5 anos visitaram o laboratório de Biologia onde o 
10.º ano (turmas 1A e 1B) tinha preparado um conjunto de atividades 
práticas. Estas incluíam temas desde a separação de resíduos, germi-
nação de sementes até à biodiversidade animal.

possa haver sobre a natureza evolutiva e plástica 
do cérebro dos jovens humanos. E, por fim, o Dr. 
Hugo Faria trouxe um importante contributo rela-
tivamente aos comportamentos aditivos na ado-
lescência, nomeadamente os que se prendem com 
substâncias psicóticas e com o problema bem atual 
dos videojogos e do uso compulsivo do telemóvel.

Foram oportunidades de aprofundar algumas 

questões que conhecemos ou porventura des-
pertar para elas. Dificilmente poderíamos ter feito 
algo igual numa aula clássica, seja pela especifi-
cidade e profundidade com que se abordaram os 
temas, seja pelo número de participantes reunidos 
no auditório.

Esperam-nos novas e atrativas conferências. É 
um filão inesgotável.

O Colégio Valsassina procura que os alunos 
olhem o mundo em que vivemos como um todo e 
que sintam que aqui podem adquirir um conjunto 
de saberes sólido e abrangente, assim como um 
conjunto de competências que os fazem crescer, 
tornando-os seres responsáveis e conscientes do 
mundo em constante mudança.

Foi com esta vontade de crescer que a Inês 

Galvão, aluna do 10.º 1A nos desafiou a convi-
dar o ativista ambiental Seb Alex. A palestra so-
bre sustentabilidade e direito dos animais, que se 
realizou no dia 28 de maio, levou os alunos do 
Secundário a questionar-se sobre as suas esco-
lhas alimentares e sobre o impacte das mesmas 
na sustentabilidade do planeta.

Palestra sobre Sustentabilidade e Direito dos animais com o 
ativista ambiental Seb Alex
Andreia Luz Coordenadora ecoValsassina/Eco-Escolas
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Viagem de finalistas do 9.º ano, 
Roma
maria Teresa Correia 9.º B, Tomás Canas 9.º A, Teresa Coalho 9.º C

Na viagem de avião ninguém se mantinha quieto: 
todos trocavam de lugar e gritavam... Enfim, uma 
loucura, pelo menos para nós, pois os professores 
não soltavam um pio (o que não costuma aconte-
cer), porque estavam todos a dormir. 

Ainda antes de nos apercebermos, já estávamos 
em Roma, e já tinha começado a viagem das nos-
sas vidas, num país diferente, sem os pais para nos 
importunar. A chegada ao hotel foi um inferno para 
os professores, que tiveram de instalar cem miú-
dos nos respetivos quartos. Conseguíamos obser-
var o olhar de arrependimento na cara dos outros 
hóspedes, enquanto se conformavam com o novo 
rumo caótico das suas férias. 

Apesar de termos ido a restaurantes diferentes, 

comemos sempre o mesmo: pizza e massa. Ou não 
estivéssemos nós em Itália! No primeiro dia, fomos 
ao Coliseu que, de todas as estruturas já construí-
das, é, de certeza, das mais gloriosas, apesar de 
ser difícil encontrar as saídas. Observar esta are-
na levou-nos a viajar milhares de anos para trás no 
tempo até à era romana. Tudo o que já vimos nos 
filmes, e que já lemos nos livros sobre estes luga-
res, se tornou mais real aos nossos olhos, uma vez 
que podíamos observar o que tinha sido descrito.

Após um longo e entusiasmante dia, chegámos 
ao hotel, onde a maioria ficou desapontada ao ver 
e provar um prato de massa com amêijoa, devido 
à sexta-feira de Quaresma. Excluindo este jantar, 
não ficámos mal servidos, porém, podemos quase 
assegurar que este possa ter causado três ou qua-
tro dores de barriga, seguidas de vómitos, que tive-
ram como consequência a perda do dia da Fontana 
di Trevi. Alguns, com a esperança de conviver após 
a refeição, foram desenganados pelos professores, 
que agora já estavam bem acordados, chegando a 
expulsar vinte pessoas de um só quarto. 

Apesar de muito controlados no que se refere a 
diversões à noite, conseguimos divertir-nos muito 
ao longo dos dias que passámos em Roma. Mes-
mo observando estruturas históricas que, ao iní-
cio, não pareciam tão interessantes a todos, como 
o Castelo de São Ângelo, as visitas acabaram por 
ser experiências muito agradáveis, pois os edifícios 
eram realmente de uma enorme beleza e a com-
panhia constante dos colegas e professores bem- 
-dispostos compensou a chuva e a trovoada que se 
fizeram sentir em alguns dos dias. Foi uma viagem 
inesquecível!

COLéGIO EM AçãO

No dia 12 de abril, já estávamos a pé e só eram três da madrugada. Às 
três e meia, entusiasmados, mas ainda um pouco ensonados, já nos 
fazíamos à estrada, com os pais a dar “dicas” de última hora, como 
a típica conversa sobre o cartão de cidadão e o dinheiro. Chegámos 
e no estacionamento já se encontravam inúmeras caras conhecidas, 
cada um com uma mala diferente, desde raparigas que carregavam 
roupa para uma viagem de um mês, até aos rapazes que levavam 
mochilas dignas de ir um dia para a casa da avó. Éramos cento e tal 
no aeroporto. Sim, batemos o recorde, o que significa que duzentos 
pais teimavam em não largar os filhos, como se cada um fosse co-
meçar uma vida nova em Roma. Lá conseguimos escapar das garras 
deles, partindo rumo a Itália, o país do amor, mais concretamente, 
para Roma, a cidade eterna.
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Viagem de finalistas do 12.º ano, 
Cabo Verde
Patrícia Marques 12.º 3, Tiago salem 12.º 1A e Teresa Cabral 12.º 2

No dia da viagem, fomos invadidos pelo mais que 
habitual nervoso miudinho, pela expectativa inde-
finida dos possíveis cenários de Cabo Verde: desde 
os dramas adolescentes às ondas emergentes, às 
preocupações ausentes. Na madrugada de dia 22 
de abril, ao desembarcarmos, respirámos, desde 
logo, as boas vibrações de uma viagem que, mais 
que tudo, prometia a união e a cumplicidade de 
todo o grupo.

A primeira ida à praia talvez tenha sido a mais 
entusiasmante, pois as transparências das águas 
hipnotizavam qualquer um e as cantorias e jogos 
de cartas viraram ritual irrecusável, assim como os 
mergulhos do pontão ao fim da tarde: os mortais 
desajeitados, os saltos a pés juntos tímidos e a per-
sistência em convencer o professor Nelson e a pro-
fessora Cláudia a juntarem-se à agitação. 

Mas a animação não se ficava somente pela praia, 
no bar da piscina do hotel, o Silvânio criava uma 
nova bebida, cujo nome foi inspirado no grupo. To-
dos experimentámos “Tequila Ana”, especialmente 
nos finais de tarde, em que todos os caminhos iam 
dar à “Party no 600”: um humilde convívio com 
muita música e alguma dança em cima das cadeiras 
(as que não foram furtadas para chegar ao telhado, 
é claro).

As noites eram preenchidas com muito entrete-
nimento – aprendemos a dançar o funaná e cantá-
mos até nos faltar a voz, tornámos a noite de Ka-
raoke num palco de imensa emoção, já saudosos 
de algo que ainda não havia acabado, com “aquela 

música maluca sempre a subir”, com o professor 
João, a professora Daniela, o professor Nelson e 
a professora Cláudia a cantarem Quim Barreiros, 
devotamente. No entanto, as noites não se ficavam 
por aí, eram sempre acompanhadas de bebidas das 
garrafas que o Bruno do bar não partiu, ou das que 
não confundiu e, de seguida, dirigíamo-nos para o 
bar defronte do hotel para dançarmos, pularmos 
até mais não, até decidirmos ir para a praia frater-
nizar, na ânsia de ver nascer mais um dia bem pas-
sado, num lugar tão afastado do bulício do mundo.

O dia em que demos a volta à Ilha foi sensacio-
nal, visto que não só tivemos a oportunidade de 
conviver com uma realidade que outrora fora sem-
pre tão distante e, naquele momento, estava tão 
próxima, como, também, visitámos o surpreenden-
te “Olho Azul”, vimos tubarões e terminámos o dia 
cobertos ora de lama ora de uma espessa camada 
de sal, após flutuarmos indispensavelmente nas 
Salinas.

Nostálgicos, tivemos de regressar, trazendo con-
nosco um bronze, passageiro, mas uma experiência 
que nos marcou profundamente. Oh, Ilha do Sal, 
Ilha do Sol, que saudades! A ti  devemos um gigan-
te obrigado. Obrigado pelos sorrisos, pelas aven-
turas, obrigado pelas meditações matinais e pelas 
noites bem passadas. Obrigado até pelas picadas 
de mosquitos e pelos escaldões, que fazem parte 
também desta nossa história. Amizades construí-
das, fortalecidas. Almas cheias e corações quen-
tes. Ilha do Sal, de ti não nos esquecemos. 

A Ilha do Sal, a Ilha do Sol, a Ilha 
dos risos e sorrisos, vai ficar 
eternamente, cravada na nossa 
memória, nas recordações que 
se congelaram em mil e uma fo-
tografias, mas, mais importante, 
que se congelaram nos nossos 
corações, que levam de Cabo 
Verde uma brisa de bons mo-
mentos e serenos pensamentos. 
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Informações mais detalhadas estão disponíveis na aPP um dia na Escola 
2019 em: http://umdianaescola.cvalsassina.pt/

um dia na Escola 2019

No dia 1 de junho realizou-se mais Um Dia na Escola, o encontro anual da 
comunidade Valsassina.

Foi um dia cheio de alegria e rico em atividades que envolveu alunos, dos 
3 anos ao 12.º ano, e todas as áreas disciplinares. 

Apresentamos de seguida alguns exemplos das atividades realizadas nes-
te dia.

Um olhar futuro, Filosofia para crianças 
(5 anos e 1.º ciclo)

Um pouco mais de história … Por mares navegados (4.º ano)

Café dos poetas (3.º ciclo)

Pontes de esparguete (secundário)

Ginástica artística (Extracurricular)

O Cérebro e o Mar (3.º ano)

Teatro: Vamos salvar o mar (1.º ano) Atividades desportivas: pais e filhos 

COLéGIO EM AçãO
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Jornadas Nacionais Escola Azul
No passado dia 10 de maio realiza-

ram-se as Jornadas Nacionais Escola 
Azul, no terminal de Cruzeiros do Porto 
de Leixões. Esta iniciativa contou com a 
presença da Ministra do Mar, Ana Vito-
rino, e dos parceiros da rede Escola Azul. 
Foram dois dias de intensa partilha entre 
alunos, professores, parceiros e a equipa 
deste projeto educativo. O Colégio Val-
sassina foi representado pelos embai-
xadores Bruno Mendes e Inês Galvão, 
acompanhados pelas professoras, e coordenadoras Eco-Escolas e 
Escola Azul, Andreia Luz e Mariana Marques, que apresentaram as 
atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo ligadas à literacia do 
oceano.

Voluntariado no Banco Alimentar 
Contra a Fome

Integrado no nosso Projeto de Volun-
tariado, o Colégio participou na recolha 
nacional do Banco Alimentar Contra a 
Fome. Como em anos anteriores, a nos-
sa colaboração decorreu no armazém de 
Alcântara, na Avenida de Ceuta. Alunos 
de várias idades, pais e professores asso-
ciaram-se a esta iniciativa.

6 projetos de alunos do Valsassina selecionados para a Mostra 
Nacional de Ciência 2019

O Concurso Jovens Cientistas e Investigadores pretende incentivar 
um espírito competitivo nos jovens, através da realização de projetos/
trabalhos científicos inovadores. Na edição de 2019 do concurso Jo-
vens Cientistas e Investigadores foram selecionados, para a Mostra 
Nacional de Ciência, que se realizou nos dias 30 e 31 de maio e 1 de 
Junho no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, todos os pro-
jetos apresentados por alunos do Colégio Valsassina (cada escola tinha 
um máximo de 6 candidaturas). Mais informações disponíveis em: 

http://www.fjuventude.pt/pt/1554/13-mostra-nacional-de-cien-
cia.aspx

alunos do 9.º ano participam em desafio promovido pelo student Branch do 
Institute of Electrical and Electronic Engineers, do Instituto superior Técnico

O Teacher In-Service Program (TISP) 2.0, consiste numa atividade em que os alu-
nos tentam superar um desafio relacionado com a área da engenharia, competindo 
entre equipas. Esta atividade realizou-se nos dias 26 e 29 de abril e foi dinamizada 
pelo Student Branch do Institute of Electrical and Electronic Engineers, sediado no 
Instituto Superior Técnico (IEEE-IST SB). Participaram turmas do 9.º ano.

O grupo vencedor do desafio, constituído pelos alunos Rafaela Prazeres, Maria 
Almeida, Sara Machado, Maria do Carmo Cunha, Fabiana Tavares, Maria Carolina 
Diogo, Mafalda Franco, Filipa Morgado e Miguel Grilo, foi selecionado para parti-
cipar na Final do TISP 2.0, onde irá competir em várias atividades de Engenharia.

Inauguração do Largo 
Frederico Valsassina

Pelo Edital n.º 7/2019 de 
15/02/2019, foi atribuído ao 
Largo à Azinhaga da Bela Vis-
ta, na Freguesia de Marvila, o 
nome de Largo Frederico Val-
sassina. Assim, no dia 23 de 
abril pelas 10h20 foi inaugura-
do o Largo Frederico Valsassina 
em frente ao portão principal 
do Colégio Valsassina.

Uma homenagem da cidade 
de Lisboa ao legado do pe-
dagogo Frederico Valsassina 
(1930-2010) integrada nas Co-
memorações dos 120 anos do 
Valsassina.

Frederico Valsassina, profes-
sor e diretor do Colégio durante 
40 anos, trabalhou toda a sua 
vida para o sucesso do Colégio 
Valsassina e da Educação em 
Portugal. Esta homenagem tes-
temunha o muito que fez em 
prol da educação e da formação 
de muitas gerações de alunos 
e, também o seu papel na afir-
mação do ensino particular e na 
defesa da Liberdade de Apren-
der e de Ensinar em Portugal.

Vídeo e brochura: https://cvalsassina.pt/destaques/615-inauguracao-largo-frederico-valsassina
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Não há Excelência sem espírito competitivo e a formação integrada 
dos alunos exige exigência, empenhamento e a persecução de objeti-
vos ambiciosos também na vertente desportiva competitiva.

Nas equipas de futebol do Colégio Valsassina tentamos preparar 
e complementar a formação integrada que sustentará o sucesso da 
vida futura dos nossos alunos. Neste caso, fomenta-se o trabalho de 
equipa, que é alicerçado em “pilares fundamentais”, tais como o espí-
rito de grupo, a definição de objetivos de equipa à frente dos interes-
ses individuais, o valor da amizade, do bom ambiente, do trabalho, do 
respeito para com os colegas, treinadores e adversários e, finalmente, 
a valorização do mérito e da concentração competitiva, sem os quais 
os bons resultados não são possíveis de alcançar.

A apreensão pelos alunos dos princípios referidos permitiram que 
nesta época, fossem atingidos todos os objetivos de equipa nos três 
escalões, Escolas, Infantis e Iniciados, que competiram no 32.º Con-
vívio de futebol de sete do Colégio S. João de Brito, estando ainda a 
Equipa de Escolas apurada para a fase final de futsal do Distrital do 
Desporto Escolar.

Temos de realçar o desempenho desta época no torneio do Colé-
gio S. João de Brito. Nas últimas cinco épocas o Colégio Valsassina 
ganhou por oito vezes nos diferentes escalões, nomeadamente duas 
vezes em Escolas, quatro vezes em Infantis e duas vezes nos Inicia-
dos.

Face às excelentes condições de campo de treino de que o Colégio 
dispõe atualmente, as equipas do Colégio concentraram-se mais no 
futebol de sete. Não obstante, na competição de futsal do Desporto 
Escolar nos últimos seis anos, merece destaque a conquista de três 
títulos de Campeões Distritais de 
Lisboa, um de Escolas, dois de 
Infantis e ainda um 2.º lugar de 
Infantis.

Pelo seu crescimento, empe-
nhamento e resultados, os alu-
nos, as suas famílias e o Colégio 
estão de parabéns.

Voleibol, resultados do ano letivo 
2018/2019

Uma formação completa e integral dos alu-
nos não se limita à transmissão de conteúdos 
programáticos das diferentes disciplinas do 
currículo nacional. É de extrema importância o 
acesso e contacto dos alunos com o desporto. 
Uma das modalidades com tradição no Valsas-
sina e que envolve várias dezenas de alunos ao 
longo do ano letivo é o Voleibol. Neste senti-
do, este ano as equipas do Colégio Valsassina 
participaram em diversas competições no âm-
bito do Desporto Escolar, sendo de destacar 
os seguintes resultados:
•  No dia 11 de maio, numa competição com 

mais de 20 equipas, as Iniciadas do Colégio 
Valsassina sagraram-se Vice Campeãs Dis-
tritais de Voleibol 2019;

•  Também no dia 11 de maio, numa compe-
tição com mais de 30 equipas, as Infantis A 
sagraram-se Vice-Campeãs Distritais de Vo-
leibol 2019; 

•  No dia 18 de maio foi a vez de a equipa In-
fantis B sagrar-se Vice-Campeã Distrital de 
Voleibol 2019, numa competição que con-
tou com a participação de mais de 25 equi-
pas.

aCONTECEu

no desporto
Futebol 2019
Rui Jorge Professor de Futebol
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Arte na Escola
“Arte na escola” é um espaço onde se pretende divulgar e dar a conhecer as atividades 
realizadas nas disciplinas de vertente artísticas no Colégio Valsassina, desde o 1.º Ciclo 
até ao Ensino Secundário: http://www.evtvalsassina.blogspot.pt 
 
Educação Ambiental e Educação para o Desenvolvimento Sustentável
Atividades do projeto ecoValsassina: http://geracaoecovalsassina.blogspot.pt/
 
Ciência, ensino experimental, projetos de investigação dos alunos
http://biovalsassina.blogspot.pt/ 
 
Combater as alterações climáticas numa Low Carbon School
http://co2amais.blogspot.pt/
 
Cultura, literatura, escrita
http://15menosumquarto.blogspot.pt/
http://os20versosdavalsa.blogspot.pt/
 
Evocação do centenário da I Grande Guerra
http://omaiormuseudomundo.blogspot.pt/

Vai acontecer...

Edições da Gazeta Valsassina 
disponíveis em:

Blogues  
do Valsassina

Acompanhe na blogosfera  
algumas das atividades do 

Colégio Valsassina

julho
• Atividades de tempos livres
•  Formação de professores: Programa de Aprendiza-

gem Cooperativa
•  Participação de dois alunos do 3.º ciclo na Academia 

de Verão de Aprendizagem e Olimpíadas Científicas, 
IST

•  Maria João Craveiro Lopes irá apresentar a comuni-
cação “Pioneiras da Educação pela Arte: Enfoques 
biográficos sobre Aline Gomes, Cecília Menano e 
Maria Manuela Valsassina” no Porto ICRE’19. 

•  Maria João Craveiro Lopes e Teresa Heitor irão apre-
sentar a comunicação “Literacia Musical e sensibi-
lização artística: Uma experiência interdisciplinar 
com as Artes” no Congresso Matéria-Prima 2019: 
práticas das Artes Visuais no ensino básico e secun-
dário. Soc.Nac. de Belas Artes.

•  Teresa Heitor, Maria de Jesus Ferreira e Rita Coelho 
irão apresentar a comunicação “O Cérebro e o Mar: 
Criação de infografias com crianças do 3.º ano do 
Ensino Básico relevando a importância da educação 
para a ciência e da educação pela arte no processo 
educativo” no Congresso Matéria-Prima 2019: prá-
ticas das Artes Visuais no ensino básico e secundá-
rio. Soc.Nac. de Belas Artes. 

 

•  Sofia Caranova e Marta Magalhães da Silva irão 
apresentar a comunicação “Que «Pessoa» se escon-
de no meu papel? A arte entre a letra e o traço” no 
Congresso Matéria-Prima 2019: práticas das Artes 
Visuais no ensino básico e secundário. Soc.Nac. de 
Belas Artes.

setembro
• Início do ano lectivo
• Cerimónia do Quadro de Excelência
•  Apresentação de um projeto do 12.º ano na EUCYS, 

European Union Contest for Young Scientists, na 
Bulgária.

outubro
•  Ações de intervenção no talhão do Valsassina no 

Parque Natural de Sintra-Cascais

novembro
•  ValsaMat, Semana da Matemática do Colégio Val-

sassina
• Semana da Ciência e da Tecnologia

dezembro
• Exposição de trabalhos realizados no 1.º período
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