
 

Inicia-se hoje a votação pública internacional dos projetos apresentados pelo Colégio 
Valsassina ao concurso Internacional StarT 2019/2020 https://start.luma.fi/en/ e que irá 
decorrer no Youtube entre os dias 16 de março e 5 de abril. 

A StarT é uma iniciativa organizada anualmente pelo LUMA Centre Finland  - rede que 
integra todas as universidades Finlandesas de ciência e tecnologia - que, tendo como lema 
learning is sharing, incentiva as escolas desde o Jardim de Infância, a desenvolver práticas 
de aprendizagem centradas no trabalho dos alunos nas áreas das ciências, da tecnologia e 
da matemática, através de metodologias Baseada na Resolução de Problemas (do inglês PBL 
Problem Based Learning), dando visibilidade e premiando os melhores projetos e práticas 
pedagógicas. 

O Colégio Valsassina participou nesta iniciativa com dois trabalhos: “Save the Ocean” na 
categoria de Melhor Projeto desenvolvido em sala de aula por alunos e “Violet, the story 
of a butterfly – an ambassador of sustainability”, na categoria de Melhor Prática 
Pedagógica.  

A Votação é feita em duas fases: primeiro por votação pública e posteriormente por um júri 
definido pelo LUMA Centre Finland. As melhores propostas serão premiadas com 
o International LUMA StarT Awards 2020 na gala StarT na Finlândia.  

Apelamos à vossa participação nesta votação e divulgação. Para votar devem: 

1. Aceder ao link  
https://www.youtube.com/channel/UCuq9t3dLxgHNDD3-8bR4i0Q/playlists 

2. Selecionar a categoria do vídeo a votar. O vídeo “Save the Ocean” encontra-se na 
categoria International LUMA StarT Projects 2020 - e “Violet, the story of a 
butterfly – an ambassador of sustainability” na categoria International LUMA 
Educational Practices 2020 e são os primeiros de cada listagem. 
 

 

 



 

3. Após a visualização dos vídeos do colégio fazer “like”.  

4. Existe a possibilidade de aceder diretamente aos videos através destes dois links: 

“Save the Ocean” 

https://www.youtube.com/watch?v=p87AU48P2Eo&list=PLFAM98ZMjI12bovNA3C7kFWU-

aF954igs&index=2&t=6s 

“Violet, the story of a butterfly – an ambassador of sustainability” 
https://www.youtube.com/watch?v=G0AjNnJT6_s&list=PLFAM98ZMjI10OH-

4C7ii_aydlqnXK6hZF&index=2&t=0s 

 

 

Agradecemos desde já a vossa participação e colaboração, 

A Direção do Colégio Valsassina 


