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Hastear da Bandeira Verde /Marcha pelo ambiente
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Desde 2003 que o Valsassina é galardoado com a Bandeira Verde e participa ativamente na rede internacional Eco-Escolas, aplicando conceitos e ideias de educação e gestão 
ambiental à vida quotidiana do Colégio.As questões ambientais dizem respeito a todos. Está em causa o nosso futuro! Por isso, renovamos o nosso compromisso e convocamos a 
comunidade Valsassina para a sustentabilidade através do combate às alterações climáticas, do uso eficiente dos recursos e da proteção da biodiversidade, da promoção de uma 
alimentação saudável e sustentável, assumindo também a responsabilidade social intervindo na comunidade.



EcoValsassina 2020/21

Saída de campo ao Parque Natural de Sintra – Cascais parceria com o Centro de 
Ciência Viva de Estremoz (10ºano)

Observação e análise das Litologias e observação de evidências da evolução da paisagem geológica ao longo do tempo



Um Caminho Poético no Espaço-Quinta do Valsassina (12ºano)
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O espaço-Quinta onde o Valsassina se insere serviu de enquadramento para uma 
professora de Português, um psicólogo e um grupo de alunos do 9º, 11º e 12º 
construírem um Caminho Poético.
 
Um passeio sensorial pelo espaço-Quinta e uma viagem interior, de mãos dadas com 
a poesia e a música, cruzando palavras, notas musicais e natureza. A pé, os alunos 
foram convidados a saborear a companhia uns dos outros numa experiência imersiva 
em que cada um é convidado a percorrer um caminho emocional, íntimo e natural.

https://open.spotify.com/episode/4ZuNi7qWuMdQ4cK8X4H6qR

https://open.spotify.com/episode/4ZuNi7qWuMdQ4cK8X4H6qR


Projeto Parque 345
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“Parque 345” é o nome do projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Artes do 12.º ano, na disciplina de Oficina de Artes. Os alunos foram desafiados a olhar para o espaço-Quinta 
no Jardim de Infância, a refletir e a construir um projeto na área da Arquitetura para as crianças de 3 a 5 anos.
 Este projeto permitiu envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem, criar novas experiências, reforçar sentimentos de pertença e identidade em relação à 
comunidade escolar, além de estimular novas vivências às crianças do Jardim de Infância.



Projeto Parque 345
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Educar para as Artes e para a Sustentabilidade
Projeto The water we want
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Na disciplina de Desenho A, os alunos do 12.º ano foram desafiados 
a participar na 2.ª edição do Concurso –The water we want, 
organizada pela Rede Global de Museus da Água (uma organização 
apoiada pelo Programa Hidrológico Internacional da UNESCO - 
UNESCO-IHP). Os projetos desenvolvidos exploraram várias áreas 
artísticas, como fotografia, desenho, vídeo e animação. O principal 
objetivo foi o de despertar os alunos para a necessidade de inspirar 
um novo paradigma sobre o uso da água, e sobre os 
comportamentos e atitudes para sermos mais respeitadores do 
ambiente e dos escassos recursos hídricos de que dependemos. 

A água corre, o tempo foge

Afonso Costa, do 12º4



Don’t WASTE time, REUSE it! Projeto Trash Hack Schools
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O Colégio Valsassina desenvolveu, com as 
turmas do 8.º ano, o projeto “Trash Hack 
Schools”, em articulação com a Rede de 
Escolas UNESCO, que promove a redução 
do desperdício e a sensibilização para um 
mundo mais sustentável. O trabalho, 
dinamizado nas aulas de Ciências Naturais e 
de Cidadania e Desenvolvimento, assentou 
na valorização de resíduos, através da 
reutilização de materiais a partir de objetos 
pessoais do quotidiano dos alunos, já sem 
valor aparente, dando-lhe uma nova vida e 
uma nova missão: sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância de melhorar o 
nosso planeta, diminuindo o desperdício, 
reduzindo os resíduos e reutilizando os 
materiais.
Marina Martins. Professora de Ciências 
Naturais e Coordenadora SEA-UNESCO.

https://youtu.be/oldJBSVtPv0

https://youtu.be/oldJBSVtPv0


Don’t WASTE time, REUSE it! Projeto Trash Hack Schools
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Horta Valsabio (1.º e 3.º ciclo)
A horta biológica do Valsassina é um laboratório vivo para a observação, experimentação e intervenção. Permite o contacto dos alunos com os ciclos naturais, 
contribuindo para criar um vínculo afetivo e de pertença à Natureza, estimula os sentidos e a coordenação motora, assim como contribui para promover o 
bem-estar físico e psicológico dos nossos alunos.

Além de contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares (e da redução dos desperdícios alimentares), e para uma maior consciência ambiental e respeito pela 
natureza, a horta pretende fomentar o espírito de cooperação, o trabalho em equipa e o sentido de responsabilidade



Semana da Ciência e Tecnologia
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O currículo do 6.º ano no Valsassina inclui a oferta da disciplina de Gestão Doméstica. É 
uma área multidisciplinar que integra conhecimentos de educação, nutrição, gestão, 
administração e serviço social e literacia financeira.
 
As experiências de aprendizagem realizadas em Gestão Doméstica estão planeadas no 
sentido de sensibilizar e preparar os alunos para a vida na sociedade, sobretudo ao nível 
da interdependência na comunidade e, em particular, na vida em família.
 



Prémio Inovação para projeto de alunos do Valsassina atribuído 
pela Junior Achievement Portugal
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da turma 11.º 2, venceram o prémio Inovação no concurso “A Empresa”, organizado pela Junior Achievement Portugal (JAP) com o projeto WastEscape.A aplicação WastEscape 
permite que num único local todos os agregados familiares personalizem os seus gostos, restrições e quantidades nas compras semanais do supermercado.
O prémio foi atribuído pela Sonae, na final nacional do projeto que se realizou no dia 2 de junho. Consiste numa bolsa de 1000 euros que possibilitará aos alunos tornar real a aplicação 
informática idealizada.
A Junior Achievement é a maior e mais antiga (criada em 1919 no EUA) organização mundial de educação para o empreendedorismo. Tem o apoio de empresas e instituições a si 
associadas que permitem o desenvolvimento deste projeto de promoção de empreendedorismo, de literacia financeira e de competências para a empregabilidade junto das escolas e 
universidades de todo o país. “A Empresa” é o programa bandeira da JAP, no qual alunos e alunas do Ensino Secundário criam uma miniempresa através de uma plataforma virtual. O 
trabalho foi desenvolvido na disciplina de Economia, sob a supervisão da professora Vera Prates.
 
O vídeo da final está disponível AQUI.

https://www.facebook.com/juniorachievement.portugal/videos/470445760714232/


Competições Nacionais de Ciência 2021

As Competições Nacionais de Ciência (CNC) são constituídas por um conjunto de doze competições, nas áreas de matemática, biologia, geociências, física, 
química, português, inglês e literacia financeira, destinadas a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário. Têm como principal objetivo promover a 
cultura científica. Após terem competido, virtualmente, 4194 estudantes de todo o país, foram selecionados os dez melhores participantes de cada competição para 
disputarem a Grande Final, que se realizou no passado dia 29 de maio. Foram apurados seis alunos do Valsassina que demonstraram um elevado desempenho na 
Final Nacional.
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Semana do Mar

Conhecer e compreender a influência do Oceano em nós e a nossa influência no Oceano é crucial para sabermos comunicar, agir e decidir de forma 
responsável e informada acerca do Oceano. Este foi o mote para a Semana do Mar que se realizou entre 17 e 21 de maio.

 
 

Conferências, workshops, atividades artísticas, experiências sensoriais e dramatizações, foram algumas das atividades realizadas, visando a promoção da 
Literacia do Oceano e convidando a comunidade para uma ação efetiva em prol da sustentabilidade.
 
Consulte o programa de conferências com especialistas AQUI.
 

https://youtu.be/wl82yccA3OI
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http://www.cvalsassina.pt/images/docs/ano-2020-2021/Semana_do_Mar_2021.pdf
https://youtu.be/wl82yccA3OI


Semana do Mar - Ação EcoValsassina
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As ONDAS DO MAR entraram no Valsassina. Para assinalar a Semana do Mar, o Espaço-Quinta recebeu um conjunto de 
instalações construídas com sacos de plástico usados. Pretendeu-se sensibilizar a comunidade escolar para os problemas 
resultantes do uso excessivo de plástico descartável e para o seu impacto no ambiente, em especial para a vida marinha e nos 
ecossistemas.
 



Workshop “Sustentabilidade à mesa”

O Workshop “Sustentabilidade à mesa” permitiu aos 
alunos relembrar as precauções para que a pesca seja 
sustentável assim como valorizar todo o pescado. Para 
além da lição de gastronomia foi realizada uma 
degustação de hamburger de cavala.
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Exposição Rosa dos Ventos

EcoValsassina 2020/21

Esta atividade decorreu na disciplina de História e Geografia de 
Portugal do 6ºano de escolaridade e visa ao melhor conhecimento 
do forma como os navegadores exploravam os mares recorrendo à 
reutilização de materiais.



Conferência/ Workshop “Nâo à emigração...da Biodiversidade”
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Paula Chainho Investigadora, 
MARE - Marine and Environmental 
Sciences Centre. Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa

A Conferência doi realizada para 
alunos do secundário.



Roteiro Verde (5ºano)Workshop “A Pesca do Futuro”

Esta atividade foi dinamizada pela turma 12º1A, no âmbito da Semana do Mar, para os alunos de 5ºano. Pretendia-se aletar os 
alunos para a sobrepesca e a sua relação com as tecnologias usadas.

EcoValsassina 2020/21



Renovação dos ecopontos/ etiquetas 
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Conferência Desenvolvimento e Sustentabilidade

 
"Desenvolvimento e Sustentabilidade" é o tema de uma 
sessão que se irá realizar no dia 17 de maio, para alunos do 
secundário, que conta com a presença do Professor Doutor 
António Costa Silva. Professor universitário. Gestor. CEO da 
Partex Oil and Gas. Coordenador da “Visão Estratégica para 
o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 
2020-2030”.
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Mercado BioSolidário, Dia Mundial da Terra

22 de abril, Dia Mundial da Terra.
 
No Dia Mundial da Terra realçamos a importância e a necessidade de conservar os recursos naturais do planeta e defender a harmonia entre todos os seres vivos. 
Assumindo o nosso compromisso para a sustentabilidade, destacamos a horta biológica do Valsassina, um laboratório vivo para a observação, experimentação e 
intervenção. Permite o contacto dos alunos com os ciclos naturais, contribuindo para criar um vínculo afetivo e de pertença à Natureza, estimula  os sentidos e a 
coordenação motora, assim como contribui para promover o bem-estar físico e psicológico dos nossos alunos. 
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Mercado BioSolidário, Dia Mundial da Terra



"Maior lição do Mundo" da UNICEF

A Maior Lição do Mundo é uma iniciativa promovida pela UNICEF e 
pela Direção Geral da Educação que se enquadra na importância 
da proteção e promoção dos direitos da criança na concretização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pretende-se 
colocá-las no centro desse desenvolvimento e promover o seu 
envolvimento enquanto cidadãos de plenos direitos.
Neste contexto, nas aulas de Cidadania, as turmas A e B do 5º ano 
desenvolveram o Jogo Didático, "O Grande Desafio das Alterações 
Climáticas". Para além de informar e sensibilizar para o assunto, o 
seu desenvolvimento proporcionou um ambiente colaborativo de 
aprendizagem estimulante, mas descontraído, e cheio de desafios.
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"Maior lição do Mundo" da UNICEF
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Projeto Edumar - APLM

O projeto EduMar - conhecer 
para cuidar, pretende 
diversificar a oferta de 
recursos
educativos e de atividades 
no âmbito da Literacia do 
Oceano. Para isso, cria com 
os alunos,
quatro jogos didáticos e 
cooperativos.



Semana da Ciência e da Tecnologia 2020
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A Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia no Colégio Valsassina decorreu de 19 a 27 de novembro de 2020. Perante a emergência da 
Covid-19, reinventámos o programa e assinalámos esta semana com a dinamização de várias atividades para toda a comunidade escolar de modo 
a despertar a curiosidade para o mundo que nos rodeia; motivar os alunos para a ciência; e contribuir para um aumento da sua literacia científica. 
Este ano merece destaque: Concursos • "O sistema solar“ • Quiz "Semana da Ciência e Tecnologia" Exposições • Sistema Solar • Células 3D Ciclo 
de cinema sobre Ciência Conferência • “As mulheres na Ciência”, com a Professora Doutora Conceição Abreu. 19.11.20 Desafios • “Pergunta e 
verás...” Pergunta aos cientistas • Participação na mostra de Ciência da FCT • Concurso Pesquisa Relâmpago | TIC, 5.º ano) • FakeOut! Concurso 
de deteção de notícias falsas | TIC, 7.º e 8.º ano • O Grande Quiz da Tecnologia. Competição online sobre Tecnologia



“Fórum Nacional dos Clubes de Ciência Viva” (1.º ciclo)
Mesmo em tempos de pandemia, os Clubes Ciência Viva na Escola não pararam. O 1º Fórum Nacional dos Clubes Ciência Viva na Escola mostrou 
numa emissão totalmente on-line a riqueza e diversidade dos projetos de ciência e tecnologia desenvolvidos pela Rede de Clubes Ciência Viva na 
Escola.
 Foi um momento de celebração e de reconhecimento do trabalho desenvolvido, evidenciando a riqueza e a diversidade dos projetos de ciência e 
tecnologia desenvolvidos nos Clubes Ciência Viva na Escola.
 Convidamos a conhecer o trabalho do 1.º Ciclo:

https://youtu.be/u7CuZOiIfKI



https://youtu.be/v7_yor_g5rc

“ValsaLab’21” (1.º ciclo)

Nos dias 1 e 2 de julho realizou-se o VALSA LAB’21 – Mostra de projetos de ciências do 1.º ciclo. Cada turma 
apresentou o seu projeto à comunidade escolar. Esta iniciativa permitiu a partilha de conhecimento entre 
todos os alunos envolvidos, e contribuiu para o desenvolvimento de competências de comunicação, espírito 
crítico e de auto-regulação.
Foi também uma oportunidade para realçar a importância da curiosidade e de uma aprendizagem baseada na 
resolução de problemas no crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos.

https://youtu.be/v7_yor_g5rc


ValsaLab’21 (1.º ciclo)

“Será que a pasta dentífrica protege os nossos dentes?” (1.ºano)



ValsaLab’21 (1.º ciclo)

 “Germinação da semente do feijão” (1.ºano)



“Ser ou não ser solúvel” (1.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“A poluição invisível – chuvas ácidas” (2.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Tratar a água” (2.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Características dos peixes” (2.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Salinidade da água” (3.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“O mar também fica ácido” (3.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Copo colorido” (3.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Será que as águas são todas iguais?” (3.º ano do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Reações químicas: indicador natural de PH” (3.º ano do 1.º 
ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“O papel da água na eliminação dos micro-organismos” (4.º ano 
do 1.º ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



“Valsassina a bordo no Estreito de Magalhães”

Os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação continuaram a ser mote para os alunos do 1.º ciclo, no ano letivo 2020/2021. 
Portugal celebra a travessia do Estreito de Magalhães e foi lançado um desafio e o Valsassina também quis embarcar. Destino: o 
mundo! Três miniveleiros do século XXI, não tripulados, que simbolizam as naus de Magalhães (Victoria, Trinidad e Concepción), 
levarão uma carga preciosa: símbolos da nossa cultura e mensagens de alunos. Os nossos alunos escreveram histórias, poemas, 
desenharam, tiraram fotografias, fizeram vídeos, pesquisas, expressaram-se das mais diferentes formas. Tudo valeu para mostrar o que 
o Mar significa para nós. 



Pesquisas: Pinguim de Magalhães (1.º ano do 1.º Ciclo)

ValsaLab’21 (1.º ciclo)



Pesquisas: Pinguim de Magalhães (1.º ano do 1.º Ciclo)



Pesquisas: Pinguim de Magalhães (1.º ano do 1.º Ciclo)



#HáVidanasZonasHúmidas (1.º Ciclo / E@d)

No âmbito do Dia Mundial das Zonas Húmidas, que se comemorou a 2 de fevereiro, o Programa Eco-Escolas convidou todos os alunos e respetivas 
famílias a celebrar este dia e a promover a sensibilização de todos para a importância destes ecossistemas.



“Dia Mundial das Zonas Húmidas” (1.º Ciclo / E@d)



Jardim Zoológico de Lisboa - Encontros com os biólogos (1.º 
Ciclo / Ao longo do ano letivo)

Dia Mundial da Vida Selvagem, 3 março No âmbito do Dia Mundial da Vida Selvagem, que se celebrou dia 3 de março, a 
ABAE/Programa Eco-Escolas em parceria com o Centro Educativo do Jardim Zoológico de Lisboa, dinamizou numa visita 
virtual ao Jardim Zoológico de Lisboa, que envolveu várias turmas do Jardim de Infância e do 1.º Ciclo do Valsassina. Neste 
Passeio pelo Jardim, guiado pelo Biólogo Tiago Carrilho, do Centro Educativo do Jardim Zoológico de Lisboa, foi possível 
conhecer melhor algumas es - pécies selvagens atualmente ameaçadas e quais as principais causas dessa ameaça.



“A BORBOLETA VIOLETA. UMA PRÁTICA DE APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA NO JARDIM INFÂNCIA” (JI-5anos)

O projeto A BORBOLETA VIOLETA. UMA PRÁTICA DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA NO JARDIM INFÂNCIA é desenvolvido no Colégio ao longo de 15 semanas 

com alunos do pré-escolar. No ano letivo 2019/2020, recebeu o PREMIO DE EXCELÊNCIA DO JURI do concurso Internacional START-T - Aprender e partilhar através da 

aprendizagem colaborativa baseada em projeto Smart Luma - lançado pela LUMA Centre Finland (rede de universidades de Ciência e Tecnologia da Finlândia - Site) na 

qualidade de Melhor Prática Educativa.

O júri que avaliou um total de 600 candidaturas de 40 países, considerou que o projeto A BORBOLETA VIOLETA. UMA PRÁTICA DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA 
NO JARDIM INFÂNCIA se tratava de “um notável exemplo do uso da narrativa no ensino e de um eficaz plano de aulas. Os elementos de questionamento e de resolução de problemas 
adicionados à narração de histórias ajudarão a compreensão e a criatividade das crianças através do tema do desenvolvimento sustentável. A prática é fácil de implementar e não requer 
mais do que uma mente curiosa."

A abordagem adotada utiliza o potencial da “narrativa infantil” para desenvolver competências, hoje consideradas fundamentais à aprendizagem no Jardim de Infância, no 

período que antecede a escolaridade básica: aprender a saber ouvir e prestar atenção, a compreender e interpretar mensagens e a conhecer o mundo que as rodeia; adquirir 

consciência linguística; raciocínio crítico, capacidades de comunicação e de trabalho em grupo bem como de responsabilidade ambiental.

https://start.luma.fi/
https://www.luma.fi/


“O Mar Começa Aqui”

O mar começa aqui As sarjetas e sumidouros são importantes dispositivos de 
entrada de fluxos de água, dado que garantem o acesso das águas pluviais às 
redes de drenagem, contudo, são frequentemente objeto de deposi - ção de 
resíduos, quer decorrentes do arrastamento das águas da chu - va, quer 
decorrentes da atividade humana, como por exemplo: óleos, garrafas/plásticos e 
resíduos vários. “O mar começa aqui” é uma iniciativa do Programa Eco-Escolas 
que pretende contribuir para: Educar para uma cidadania ativa incitando os 
jovens a passar a mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai pa - rar ao 
mar” a toda a comunidade educativa; e Estimular a criatividade dos alunos. 
Foram vários os alunos do 2.º ciclo do Valsassina que aceitaram o desafio de 
apresentar um desenho. Nas últimas semanas, foi possível pintar alguns dos 
desenhos no espaço-Quinta, numa parceria entre os autores dos trabalhos e o 
colaborador Luís Cássio, responsável pela intervenção. 



“Healing nature - a Planet on the Edge” (1.º Ciclo)

“Healing nature - a Planet on the Edge”, mostra o trabalho realizado em Janeiro de 2021 pelos alunos do 1.º Ciclo desenvolvido no âmbito do 
projeto Global Canvas da David Shepherd Wildlife Foundation. Trata-se de uma reflexão sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e a 
biodiversidade e contribuir para tornar mais sustentável e habitável o planeta. O trabalho integra um conjunto de 8 painéis relacionados com 
diferentes desafios: reduzir as pressões sobre os habitats naturais do mar (1.º ano: painéis 1 e 2); e sobre os habitats terrestres (2.º ano: 
painéis 3 e 4); proteger os ecossistemas florestais e a biodiversidade (3.º ano: painéis 5 e 6); restabelecer os ecossistemas agrícolas e a 
agricultura baseada na biodiversidade (4.º ano: painel 7) e tornar as cidades mais verdes e garantir melhores locais para viver e trabalhar (4.º 
ano: painel 8). Os painéis estão colocados junto à entrada principal do Colégio.

https://youtu.be/NkVQRkmE5tU

https://youtu.be/NkVQRkmE5tU


“ValsaBio Mãos à Horta” (Ao longo do ano letivo)

A horta biológica do Valsassina é um laboratório vivo para a observação, experimentação e intervenção. Permite o contacto dos alunos com os ciclos naturais, 
contribuindo para criar um vínculo afetivo e de pertença à Natureza, estimula os sentidos e a coordenação motora, assim como contribui para promover o 
bem-estar físico e psicológico dos nossos alunos.

Além de contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares (e da redução dos desperdícios alimentares), e para uma maior consciência ambiental e respeito pela 
natureza, a horta pretende fomentar o espírito de cooperação, o trabalho em equipa e o sentido de responsabilidade



Iniciativa “Já há alfaces na horta do Valsassina!”



LUMA StarT “ValsaBIO - AN ORGANIC SCHOOL’S 
VEGETABLE GARDEN FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION ” 

O projeto ValsaBio (horta biológica) foi um dos projetos vencedores do “The International StarT Education Award 2021”, um concurso 
promovido pela LUMA Centre Finland (rede de universidades de Ciência e Tecnologia da Finlândia). Na categoria “Melhores Práticas 
educativas”, pretende-se destacar projetos interdisciplinares inovadores e diferenciadores relacionados com uma aprendizagem baseada em 
trabalho de projeto. De acordo com o júri: “The creators of these practices had demonstrated interdisciplinary and innovative work in their 
practices. The StarT honorary jury described the practices as pragmatic, inventive and versatile. The jury valued interdisciplinarity, 
collaboration, and the active inclusion of children and young people in the winning practices”. Mais informações em: 
https://start.luma.fi/en/2021/06/09/the-winners-ofthe-international-luma-start-awards-2021
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