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O nosso olhar atento

Este período letivo trouxe novos jornalistas à redação
do Olhar TEN. Escrever para o jornal ganhou um
lugar especial nas nossas salas de estudo. É uma
proposta que lançamos a alguns alunos e um desafio
que outros tantos escolhem para si.

Escrever para o Olhar TEN é um desafio: escolher um
tema interessante, pesquisar, planear o texto e
depois compô-lo de uma forma que cative quem o
está a ler.

Pela mão de cada um, os temas foram surgindo.
Umas vezes com entusiasmo, outras com alguma
frustração à mistura, mas sempre com muita
entreajuda e trabalho em equipa.

TU
Sobre o mundo que nos rodeia 

Neste número, além do

desporto, a política ganha

algum relevo na secção TU.

Também temos um artigo

escrito a quatro mãos, que

demorou dois dias a fazer.

EU
As nossas opiniões e reflexões

Várias reflexões

interessantes e muitos

textos criativos para ler. Por

falar em ler, a nossa

professora de Português dá

boas sugestões de leitura!

NÓS
Sobre a nossa Academia TEN

Orientação vocacional,

"Thinking" e várias coisas

que aconteceram. Vale a

pena ler o testemunho de

uma aluna sobre o seu

voluntariado na Casa Pia.

Temos aqui uma belíssima edição. Muitos parabéns e muito obrigado a todos os que
contribuíram!
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Aristides de Sousa Mendes foi um cônsul
português que teve um papel importante
durante a Segunda Guerra Mundial: ser
desobediente. 

O Aristides de Sousa Mendes concedeu vistos
a milhares de pessoas que queriam fugir de
França quando esta foi ocupada pelos nazis.
Fez isso, apesar das ordens do Salazar e do
Ministro dos Negócios Estrangeiros serem o
oposto.  

Foi importante ter sido desobediente porque
salvou muitas pessoas. Escolheu fazer o bem,
em vez de fazer o que lhe mandaram.  

Quando um adulto diz a uma criança para
fazer alguma coisa, a criança deve ouvir os
bons conselhos e conversar sobre o que não
concorda. É importante pensar pela própria
cabeça.  

Não obedecer pode trazer consequências
negativas. Por exemplo, o Aristides de Sousa
Mendes morreu na miséria. Isso terá sido um
preço pequeno a pagar pelos resultados das
suas boas ações: hoje há milhares de pessoas
que devem as suas vidas a este senhor.  

Há vários livros e documentários sobre este
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A resposta certa é a C. Acertou? Não se
preocupe, cerca de 86% das pessoas
também não acerta.  
  
O que é que isto significa? Bem, significa
que em países pouco desenvolvidos, como
Moçambique, a maioria dos jovens frequenta
a escola, o que confunde várias pessoas.   
  
Tendemos a ser bastante negativos quando
pensamos sobre o estado do mundo. Isto
acontece porque o nosso cérebro tem o
instinto de saltar para conclusões rápidas, 

homem importante e
também uma
fundação e um museu
virtual para visitarem,
se quiserem conhecer
mais sobre a vida dele.

Aristides de Sousa Mendes 
no seu melhor 
Elson Tavares 5º ano

Tu

Acesso à Educação 
no mundo 
Manuel Romana, 8º ano

Nos países de baixos rendimentos em todo

o mundo, que percentagem de jovens

frequentou a escola até pelo menos aos 11

anos de idade (antes da pandemia)?

 

A:20%  

B:40%  

C:60%  

 

www.fundacaoaristidesdesousamendes.pt 



sem pensar muito, desde há milhões de anos.
Além disso, também há milhões de anos que
ficamos interessados em histórias
dramáticas, pois costumavam ser a única
fonte de informação útil. O problema é que
os líderes e importantes decisores do mundo
muitas vezes também têm ideias erradas
sobre estes temas, por estes mesmos
motivos.  
  
O médico sueco, Hans Rosling, dedicou os
últimos anos da sua vida a estudar factos
sobre o mundo com o objetivo de mostrar às
pessoas que têm ideias erradas em relação a
temas de extrema importância. Podemos ler
sobre isso no seu livro “Factfulness” e
pesquisar dados concretos com gráficos
muito informativos no seu site:
www.gapminder.org  
  
Vamos combater os nossos preconceitos e
olhar para o mundo de forma mais realista?  

Tu

E.U.A, Singapura e Rússia:
um olhar sobre três
sistemas políticos
Pedro Coelho, 11º ano

E.U.A 
Os Estados Unidos são uma República Federal
Presidencialista. 

Mas o que é uma república federal? Uma
república federal é um Estado que
estruturalmente é, simultaneamente, uma
federação e uma república. 

Uma federação é um Estado composto por
determinado número de regiões com governo
próprio (chamados de "estados") e unidas sob um
governo federal. Numa federação, ao contrário

do que acontece num Estado unitário, o
direito de autogoverno de cada região
autónoma está consignado
constitucionalmente e não pode ser
revogado por uma decisão unilateral do
governo central. Ao nível federal, o poder
executivo é exercido pelo Presidente, eleito
por um colégio eleitoral, o poder legislativo
pertence ao Congresso e o poder judicial
pertence aos tribunais. 

Embora a Constituição americana,
curiosamente, não mencione a existência de
partidos políticos, toda e qualquer decisão
política no país, desde a votação de uma
emenda no Congresso até à eleição de um
presidente, está vinculada ou ao Partido
Republicano ou ao Partido Democrata. 

O partido republicano é conhecido por ser
um partido conservador e o partido
democrata por ser mais liberal. A política
dos Estados Unidos tem operado sob um
sistema de dois partidos durante a maior
parte da sua história. Além disto tudo, os
E.U.A são governados por um regime
presidencialista. Presidencialismo é um
sistema de governo em que um chefe de
governo também é o chefe de Estado e
lidera o poder executivo, que é separado do
poder legislativo e do poder judicial. 

Singapura
A política de Singapura é caracterizada por
um sistema de partido dominante, isto é,
um sistema político onde apenas um partido
político detém o poder governamental,
confundido-se com o Estado. Embora
existam outros partidos políticos de
oposição que podem legalmente operar,
eles são demasiado fracos ou ineficazes,
provavelmente devido a diferentes formas
de corrupção que este regime proporciona.
    4



O partido do governo é o People's Action
Party. A atual presidente de Singapura
é Halimah Yacob (desde 2017) e o
atual primeiro-ministro do país é Lee Hsien
Loong (desde 2004). Existem ainda os
partidos políticos menores: Trabalhadores de
Singapura e Democrático de Singapura. 

O Parlamento de Singapura é o poder
legislativo unicameral de Singapura. O
parlamento regula os seus próprios
privilégios, imunidades e poderes, sendo
composto por membros do que são eleitos,
membros não eleitos e membros nomeados,
que são indicados. 

Embora haja eleições legislativas de 6 em 6
anos, o vencedor é sempre o candidato do
PAP, neste caso o PM é o filho do fundador e
antigo PM da Singapura Lee Kuan Yew. O
parlamento é constituído por 104 membros.
A vasta maioria são membros do PAP. 

Rússia
A Federação Russa é uma república 
semi-presidencialista federal que tem o
Presidente como chefe de Estado e o
Primeiro-ministro como chefe de governo.
Semi-presidencialismo, ou sistema executivo
dual, é um sistema de governo em que o
presidente partilha o poder executivo com
um primeiro-ministro e um conselho de
ministros, sendo os dois últimos
responsáveis pelo poder legislativo do
Estado. 

O parlamento de 616 membros, denominado
Assembleia Federal, é composto por duas
casas, a Duma Estatal (a câmara baixa) com
450 membros e o Conselho da Federação
com 166 membros (a câmara alta). O corpo
legislativo da Rússia foi estabelecido pela
constituição aprovada no referendo de
dezembro de 1993.

Tu
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O Conselho da Federação é encarregado da

decisão final se a Duma do Estado recomendar a

remoção do presidente do cargo. A Constituição

determina que o Conselho da Federação examine

as leis aprovadas pela câmara baixa que tratam de

medidas orçamentárias, tributárias e outras

medidas fiscais, bem como questões relacionadas

à guerra e à paz e à ratificação de tratados. 

Vou debruçar-me sobre estes três sistemas

políticos na TEN Talk que vou apresentar em breve. 

Stephen Curry, um ídolo
Rodrigo Bartolomeu, 8º ano

Nascido em 14 de março de 1988, Stephen Curry

ganha o prémio de mais triplos marcados na

história do basquete no ano de 2021.

Curry é o nome que usa sempre na sua camisola,

juntamente com o número 30. Stephen Curry é

um jogador norte-americano de basquete

profissional, que atualmente joga pelos Golden

State Warriors, disputando a NBA. 



Muitos jogadores e analistas consideram-no
o melhor arremessador da história do
basquete. Atualmente este jogador
ganha 45,78 milhões USD por ano, e é muito
possível que esta quantia venha a aumentar
por causa da sua forma física e evolução
estrondosa. 

Stephen Curry começou a sua carreira
profissional em dois clubes que foram
bastante importantes para si: Charlotte
Christian School (2003-2006) e Davidson
Wildcats (2006-2009). O jogador afirma que a
fonte do seu sucesso foi ter frequentado
ambos os clubes e aproveita para agradecer
aos seus treinadores antigos. 

Genialidade, puro talento ou apenas muito
esforço?

Stephen Curry sofria de bullying quando
andava na escola primária. O jogador afirma:
“o meu pai sempre quis incentivar-me a
jogar basquete, e eu acabei por aceitar para
descontair e esquecer os meus problemas”. O
bullying e os abusos não acabaram por aí,
quando os colegas descobriram que ele tinha
começado a jogar basquete, gozaram ainda
mais com ele. “Nunca vais ser ninguém”,
“nem tentes, já sabes que nunca vais
conseguir”, “falhado e “idiota” eram alguns
dos insultos mais comuns que eram dirigidos
todos os dias a Stephen Curry, mas ele não
desistiu. Com muito treino e esforço,
começaram lentamente a reconhecer o
talento dele, até que em 2003 lhe fizeram
uma proposta para jogar como profissional
na equipa Charlotte Christian School. 

Stephen curry tinha uma ambição por triplos
e ficava todos os dias a treinar no pavilhão da
sua equipa. A cada jogo que passava, os seus
triplos começavam a ficar melhores até que,

Tu
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 hoje em dia, ele acerta em média 94% dos
triplos. Hoje em dia, Stephen Curry é
conhecido por ser o melhor arremessador da
História. 

Porque usa ele o número 30? 

A resposta é simples: Dell Curry, o pai, atuou
na NBA de 1986 a 2002. Entre 1988 e 1998, ele
defendeu os Charlotte Hornets, e lá viveu os
melhores anos da sua carreira, usando
usando sempre o número 30. Assim, era
quase natural que Steph adotasse a mesma
numeração. E foi assim. 

Quer dizer, quase que não foi assim. 
O número 30 acompanhou Steph na
faculdade em Davidson. Mas antes, no ensino
médio, em Charlotte Christian, ele usou a 20.
Porquê? 
A explicação veio do próprio Stephen Curry,
quando viu a sua camisola 20 ser aposentada
em Charlotte Christian, em janeiro deste ano:
ele simplesmente era demasiado pequeno
para caber na camisa 30 XL da equipa. Então,
sobrou a 20, e foi exatamente esse número,
que não tem nenhuma ligação à família
Curry, acabou por ser eternizado no colégio. 

Claude Monet est
interviewé
Francisco Durão, 9º ano

Journaliste (J): Bonjour monsieur, comment 

allez-vous? Quel est votre nom? 

Claude Monet (CM): Bonjour, je m'appelle Oscar

Claude Monet. 

J: Que faites-vous? 

CM: Je suis un peintre d'art impressionniste. 



J: Quand et où êtes-vous né? 
CM: Je suis né à Paris le 14 novembre 1840. 

J: Le terme impressionnisme est né à cause

d'une de vos peintures, l'Impression, Soleil

levant, je voudrais savoir quelles sont vos

peintures préférées? 
CM: J'aime tous mes tableaux, mais je vais
vous en dire trois que j'aime beaucoup.
L'Impression, Soleil levant, Les Coquelicots à
Argenteuil. Et la Gare Saint-Lazare. 

 
                 L'impression, Soleil levant

J:- Racontez-moi s’il vous plaît un peu de

votre histoire. 
CM: Je suis marié et j'ai deux enfants. Je suis
allé a étudier les arts avec Charles Gleyre, où
j'ai rencontré Camille Pissarro et Gustave
Courbet et ensemble nous avons développé
l'impressionnisme. 

J: Merci beaucoup pour votre temps, au

revoir !
CM: Merci. Au revoir! 

Les coquelicots à Argenteuil

Leonor Amaral (L.A.).: 

Lourenço, lançou agora o

seu segundo policial: 

“A Maldição”. Quanto 

tempo demorou a 

escrevê-lo?

Lourenço Seruya (L.S.).: 

Demorei 5 meses 

a escrever o livro.

L.A.: Como é que escreve 

a história? Pensa primeiro na história em si, ou

nas personagens?

L.S.: Começo sempre pelo sítio onde se passa a

história, defino o local da história, depois a partir

daí crio as personagens e a história depois surge

naturalmente.

L.A: Em que é que se inspirou para escrever este

livro?

L.S.: Inspirei-me na minha experiência enquanto

ator, nas peças de teatro que fiz e nas pessoas

que conheci enquanto fiz teatro.

L.A.: Qual é a sensação de acabar o livro e de o ter

nas mãos?

L.S.: É maravilhosa! É incrível porque são muitos

meses de trabalho e, de repente, ter o livro nas

mãos é um orgulho enorme. 

L.A: O Lourenço é ator, escritor e professor de

expressão dramática. O que é que é o melhor de

cada uma das profissões?

L.S.: O melhor de ser ator é poder viver outras 

Tu
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Um escritor de policiais
Entrevista da aluna Leonor Amaral, 7º ano, 

ao seu professor de expressão dramática,

Lourenço Seruya

https://www.repro-tableaux.com/a/claude-monet/coquelicots-argenteuil.html
https://www.repro-tableaux.com/a/claude-monet/coquelicots-argenteuil.html


O leão é conhecido como o rei dos animais
porque tem uma juba flamejante e um porte
altivo. A juba faz o leão parecer maior do que
é e protege a garganta dos dentes e garras
dos outros animais. O rugido do leão é
aterrador. 

Os leões são tão grandes que lhes é difícil de
caça. Quem caça são as leoas porque são
mais pequenas e ágeis. As suas presas
habituais são: zebras, girafas, gazelas, gnus.
Os machos vigiam e defendem o território. 

Os leões vivem nas planícies de África. Os
leões vivem em grupos de cinco a quarenta
leões. São os únicos felinos que vivem em
grupo. Dormem de dia e são mais ativos à
noite, quando está mais fresco. 

Tu
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O leão
Eduardo Pimenta e Henrique Pestana, 2º ano

Este texto envolveu 

dois dias de pesquisa 

e escrita em equipa.

vidas diferentes da minha, experimentar vidas

diferentes. A melhor parte de ser professor é a

possibilidade de transmitir os meus

conhecimentos e de trabalhar com os alunos a

criatividade deles e a imaginação. A melhor parte

de ser escritor é construir histórias, inventar

histórias de raiz. 

L.A.: E o mais desafiante?

L.S.: O mais desafiante de ser professor é manter os

alunos concentrados e atentos. O mais desafiante

de ser ator é a resiliência, porque ouvimos muitas

vezes “não”, fazemos castings e audições e a maior

parte das vezes levamos um “não”, portanto é

difícil continuar a batalhar. É preciso ser

persistente e isso às vezes é difícil. O maior desafio

da escrita é o resultado final demorar muito tempo

a aparecer. E a parte financeira. Não é um trabalho

muito bem pago, infelizmente. 

L.A.: Qual destas profissões prefere?

L.S.: Pergunta difícil! Gosto muito das três, mas se

tivesse que escolher só uma para fazer para o resto

da vida, eu escolhia ser escritor.

L.A.: Vai escrever mais livros?

L.S.: Sim, já estou a escrever o terceiro livro, que vai

sair no próximo ano. 

L.A.: Já sabe qual é a história?

L.S.: Sei, mas não posso dizer! Fica no segredo dos

deuses, porque eu gosto que os leitores sejam

surpreendidos.

L.A.: Que conselhos dá a um jovem que queira ser

escritor?

L.S.: Que leia muito e que vá treinando a escrita,

começando talvez por histórias pequenas.

L.A.: Obrigada, Lourenço!

L.S.: Obrigado, eu!



De pessoa para pessoa, a idade em que se dá o

“salto”, a transição, deve ser diferente. Há quem

tenha mais maturidade, há quem viva mais com

a cabeça na lua e não sinta pressa para dar um

passo tão grande como o que é crescer. 

Deixar de ser criança não acontece de um dia

para o outro, deixar de ser criança não acontece

no dia em que sopramos as treze velas e nos

dizem que já somos “teens” ou que entrámos na

idade do armário. Crescer vai para além disso. 

As memórias da minha infância fazem de mim

uma criança, é uma chama tão forte, que mesmo

com a idade a soprar, nunca se vai apagar.  

Estar com crianças faz de mim uma criança

também. É uma paisagem tão bonita e tão alegre

que tenho vontade de a contemplar durante todo

o dia. 

Lembro-me de ter medo de crescer, sonhava

então com o Peter Pan e, no meio de uma

multidão de crianças que contavam os dias para

serem crescidas, lembrava-me então da sua

promessa que nunca me deixaria sozinha. 

Para mim, crescer é ganhar asas e criar o meu

próprio conto de fadas.  

Eu
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Ganhar asas
Teresa Farinha, 10º ano

"Peter Pan, that's what they call me, I

promise that you will never be lonely."

A amizade
Constança Rodrigues, 5º ano

A amizade é uma coisa muito importante para os

humanos. Todos precisamos de amigos e de uma

família.

É importante ter amigos porque podemos

desabafar com eles, brincar, falar, partilhar, rir,

aprender... Também é muito importante ter

amigos porque nos ajudam e apoiam. Nós

também gostamos de os ajudar e apoiar quando

precisam.

Eu às vezes zango-me com as minhas amigas,

mas acabamos sempre por voltar a ser amigas. 

Normalmente o motivo das zangas é o

desentendimento. Por exemplo, eu digo uma

coisa e a minha amiga percebe outra, dai as

zangas começam.

Existem amigas para ficar e amigas para deixar.

As amigas para ficar são aquelas pessoas a quem

contamos tudo, as amigas para deixar são

aquelas pessoas que se passam por amigas, mas

que falam mal de nós nas nossas costas e nos

magoam (fisicamente ou sentimentalmente).

Devemos sempre dar uma segunda

oportunidade às pessoas, mesmo que não

gostemos muito delas. Se não dermos uma

segunda oportunidade a alguém, poderemos

estar a deixar a tristeza entrar dentro das outras

pessoas, fazendo com que se sintam mal. 



Eu
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Na academia TEN sugeriram que lêssemos as

primeiras páginas do Principezinho e

escrevêssemos sobre o que pensamos sobre elas.

Vou comentar três ideias sobre o início do livro e

concretamente a imagem acima: 

O que aprendi sobre jibóias. 

As jibóias comem geralmente mamíferos,

lagartos, aves, entre outros animais. Elas matam

as suas presas por um processo de

engasgamento ao envolver-se na presa. A

digestão das suas presas dura em média 7 dias.  

O que senti quando li esta passagem. 

Eu senti-me triste quando o rapaz desistiu do seu

sonho. Ele deve ter sentido vergonha quando os

adultos disseram que ele não tinha jeito para

desenhar. 

Os erros dos adultos. 

Então os adultos erram? Porquê? Às vezes, os

pais podem estar stressados e depois enganam-

se no trabalho ou pensam que estão a fazer o

melhor para os filhos e fazem injustiças ou

podem não ouvir bem porque já estão a pensar e

a fazer muitas coisas em casa. Um dia, eu disse ao

Tomás que ele desenhava mal e ele ignorou-me e 

“Mas porque é que um
chapéu nos meteria
medo?” 
Teresa Miranda, 6º ano, com o apoio

do Pedro Rocha e Melo

continuou a desenhar e quando mostrou à turma

toda a gente disse que estava muito giro e eu

pedi desculpa ao Tomás. Os adultos erram?

Também eu já agi como eles, não foi por mal mas

posso ter provocado o mesmo no meu amigo.  

Eu gosto desta frase “Mas porque é que um

chapéu nos meteria medo?”. Quando o

Principezinho o desenhou e mostrou aos adultos,

eles não tiveram nenhum medo. Os adultos

disseram-lhe que não tinha muito jeito para

pintar. 

E a ti? Esta imagem mete-te medo? 

As escolhas do Dé
Dé, 5º ano

Olá eu sou o Dé e o meu estilo preferido de

música é o funk, porque tem ritmo e dá-me

vontade de dançar. 

O meu cantor favorito é o Michael Jackson,

porque tem músicas divertidas e as danças

também são muito boas. 

Se eu tivesse que aconselhar um amigo a ouvir

música estas seriam as músicas: 

- Leva-me a viajar, Sara Carreira, 

se te sentes triste. 

- Hakuna Matata, Rei leão, 

se te sentes feliz. 

- Savage love, GMA, 

se te sentes com vontade de dançar. 
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A Dança 

Na dança 

Cantas e danças, 

Sente o som  

Que tu tens um dom.

 

 

A Noite  

A rua é escura  

E a noite chuvosa, 

Tenho um guarda-chuva 

Cor-de-rosa. 

O Xadrez 

No xadrez é a minha primeira vez, 

Umas peças são pretas e outras brancas, 

No xadrez há uma função, 

Que é mandar o rei ao chão. 

O Buraco 

Na casa dos meus pais 

Escavei um buraco, 

Para encontrar 

O tesouro sagrado. 

A Academia

Da melhor maneira aprendes na academia 

Escreves e pintas é uma alegria 

Tu, Eu, Nós… somos um só 

Como uma grande família, formamos um 

Quadras do Nuno
Nuno Ribeiro da Cunha, 5º ano

Criatividade
Teresa Farinha, 10º ano

Disse-lhe que sou diferente, 

ele disse-me que tinha de mudar. 

Disse-lhe que sou sonhadora, 

ele disse para assentar os pés no chão. 

Disse-lhe que sou mágica, 

ele perguntou-me se vivia num conto de fadas. 

Disse-lhe que sou capaz, 

ele não acreditou. 

Disse-lhe que não sou igual aos outros, 

ele disse-me que era uma miúda de nariz

empinado.  

Disse-lhe que não passo por despercebida, 

ele julgou que eu só queria atenção. 

Disse-lhe que sou livre, 

ele exclamou que todos o somos. 

Disse-lhe que sou artista, 

ele perguntou-me se sabia desenhar.  

Disse-lhe que sou inteligente 

e ele perguntou que nota tive a matemática. 

Por fim, disse-lhe que sou criativa, e ele

respondeu que já tinha reparado nisso em mim.  

Como lhe conto por palavras minhas o que é a

criatividade? 

Existem várias definições para a criatividade, mas

uma pessoa criativa vai para além de definições.

A criatividade é isto. A criatividade é a nossa

inteligência a divertir-se, é uma qualidade, e um

dom também, a criatividade é ser diferente, é ser

sonhador e mágico, capaz e diferente, a

criatividade é não passar despercebido, é ser

livre, é ser artista e inteligente, ser criativo é isto,

isto e muito mais. 

Agora tu, sê criativo, inventa, faz diferente,

porque o normal é óbvio e já todos o fazem. 

nó.



     Muito se fala, hoje em dia, da falta de hábitos

de leitura das crianças e jovens. Nesta era digital

em que vivemos, em que tudo é imediato, ler

parece não se inserir nos passatempos da

juventude, porque ler leva tempo e requer

paciência.  

      Contudo, essa tarefa de criar o gosto da leitura

nos mais novos não é impossível.  

     Livros não faltam. Talvez falte, por vezes, a

capacidade de escolher no meio de tanta oferta,

por isso, vou aqui fazer algumas sugestões de

livros que vos podem agradar e, assim, espero

contribuir, um bocadinho que seja, para

despertar o gosto pela leitura, naqueles que

dizem que ler é uma chatice.  

     Como diz o provérbio “É de pequenino que se

torce o pepino”, por isso vou começar pelos mais

novos, pela faixa etária dos 6 aos 9 anos. Para

além das inúmeras histórias e contos de vários

autores portugueses, existe uma coleção de livros

divertidos, simples de ler e com muitas

aventuras, que são os do

     

     A partir dos 10 anos, as sempre divertidas e

emocionantes histórias de Enid Blyton parecem-

-me ser uma excelente escolha. Existem várias

coleções disponíveis, como por exemplo a dos

Cinco e dos Sete, com muitas aventuras

emocionantes e cheias de mistério. As coleções

das Gémeas, do Colégio das Quatro Torres e da

Sugestões de leitura
Leonor Pinheiro, professora de Português

Rapariga Rebelde têm vários livros com

aventuras diferentes, que normalmente agradam

muito às jovens leitoras. 

      Existe também uma coleção, que pode ser

uma boa opção para os rapazes mais jovens, pois

tem uma escrita entusiasta que cativa os

amantes de futebol de forma muito simples, é a

coleção Os Indomáveis F.C., de Álvaro Magalhães!  

      À semelhança do Diário de um Banana, com

os relatos engraçados do seu dia-a-dia, e que tem

feito com que tantas crianças e jovens comecem

a ler (entre os 11 e os 14), existe também outra

coleção de Álvaro de Magalhães com uns livros

simples, divertidos e que podem ser uma boa

rampa de lançamento para se ganhar o gosto

pela leitura, que são as aventuras do Estranhão.  

      A partir dos 12/13 anos 

também os livros da Cherub 

são normalmente do agrado 

geral. A Cherub é uma série 

de livros escritos( por Robert 

Muchamor, escritor inglês) 

para adolescentes, que 

contam a história e as várias 

aventuras de agentes secretos dos serviços

secretos britânicos,  que têm todos idade inferior

a 17 anos. São livros cheios de aventura com um

público muito fiel, e, normalmente, quando se lê

o primeiro já não se consegue parar. 

       Desafio-vos, então, a escolher um livro e a

fazerem essa experiência da leitura, para verem

como pode ser bom ler, como é divertido entrar

na história e sentirmo-nos quase uma das

personagens, como tantas vezes não querermos

para de ler para chegarmos ao final  mais

rapidamente e vermos como tudo termina, ou

ainda sentir  tantas outras coisas, que a leitura de

um bom livro nos consegue proporcionar. 
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Gerónimo Stilton. 

São uma boa opção para

quem ainda não sabe ler

muito bem, pois têm

muitas imagens, o que

torna a leitura e a

compreensão da história

mais fáceis.   



Uma mão cheia sobre...

A pintura é uma técnica que faz o uso de um

pigmento numa superfície para colori-la,

dando-lhe tons e texturas. 

A pintura já fez parte dos Jogos Olímpicos

entre 1912 a 1948 nas criações de obras

inspiradas no desporto. 

Os três maiores pintores portugueses são:

Domingos Sequeira, Columbano Bordalo

Pinheiro e Amadeo de Souza-Cardoso. 

O famoso quadro “Mona Lisa”, de Leonardo da

Vinci, está no Museu do Louvre, em Paris,

sendo protegido por um vidro à prova de

balas. 

A minha técnica de pintura preferida é com

lápis de cera, mas existem várias outras

técnicas. 

Gosto muito de pintura porque penso que é uma

forma divertida de passar o tempo. O meu pintor

preferido é o Vicent Van Gogh e o meu quadro

preferido dele é o “Doze Girassóis numa Jarra”. 

 

Cinco curiosidades sobre a pintura: 

Eu
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Francisco Miranda, 4º ano

Pintura

Brasil. 

França. 

Inglaterra. 

Estados Unidos. 

Itália. 

Eu amo as férias de verão porque é neste período

que posso fazer a minha coisa favorita: ir à

piscina. Gosto das férias porque passo muito

tempo com a minha família. Às vezes vamos à

praia, mas adoraria visitar outros lugares. 

 

Cinco lugares que eu gostaria de visitar nas férias: 

Carolina Brísio, 6º ano

Férias

Museu do Louvre. 

Disneyland Paris. 

Palácio de Versalhes. 

Torre Eiffel. 

Rio Sena. 

O meu sonho é ir a Paris porque penso que é

uma cidade muito bonita, com museus muito

interessantes. Adorava conhecer a Disneyland,

pois tem montanhas-russas muito radicais e eu

gosto de aventurar-me.  

 

Cinco lugares para visitar em Paris: 

Teresa Miranda, 6º ano

Paris

Portugal participou 7 vezes no Mundial de

Futebol e ficou uma vez em terceiro lugar e

outra em quarto lugar. 

Portugal participou 8 vezes no Europeu de

Futebol, foi uma vez campeão, em 2016, e

uma vez vice-campeão, em 2004. 

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador

do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. 

Os maiores clubes de futebol portugueses são

o Sport Lisboa e Benfica, o Futebol Clube do

Porto e o Sporting Clube de Portugal. 

Os cinco maiores jogadores portugueses são:

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ricardo

Quaresma, André Gomes e João Mário. 

O meu desporto preferido é o futebol porque é

uma boa forma de diversão para mim e faz com

que eu esteja com os meus amigos e conheça

novas pessoas. 

 

Cinco curiosidades sobre o futebol: 

Vasco Miranda, 6º ano

Futebol
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O hipismo nasceu há centenas de anos,

principalmente para as guerras da altura. As

competições modernas e as regras surgiram em

1883, nos Estados Unidos. O hipismo foi incluído

nos jogos olímpicos, de verão de 1912, na Suécia.

  

A Equitação não pode ser confundida com o

Hipismo, pois são coisas diferentes. O Hipismo é o

grupo de atividades que só pode ser alcançada

pela aliança do cavalo e do homem. Já a

equitação, é a atividade de cavalgar. A equitação

é uma das modalidades do hipismo, tal como os

saltos, as corridas, a dressage e o pólo.  

Segundo o dicionário Priberan, desporto é a

“prática regular de uma atividade que requer

exercício corporal e que obedece a determinadas

regras, para lazer, desenvolvimento físico ou para

demonstrar agilidade, destreza ou força.” 

O hipismo implica uma prática regular, é uma

atividade física, tanto para o homem como para o

cavalo, obedece a determinadas regras e as

pessoas podem praticá-lo pelos diferentes

motivos acima escritos. Com isto tudo, podemos

concluir que o hipismo é um desporto.

Hipismo é um desporto?
Benedita Spratley, 7º ano

O Futebol Português começou a ser divulgado

pelo país fora no final do século XIX, trazido por

estudantes portugueses que regressaram a

Portugal depois de terem estado em Inglaterra.

Um dos seus primeiros impulsionadores em

Portugal foi Guilherme Pinto Basto. Desta forma,

o futebol foi captando a atenção da classe alta,

levando vais tarde à fundação de vários clubes. 

Corrupção no futebol
João Pinto, 11º ano

Dos mais importantes clubes portugueses, o mais

antigo é o Futebol Clube do Porto, fundado em

1893 por António Nicolau de Almeida e o seu

grande rival da cidade, o Boavista Futebol Clube

nasceu 10 anos depois só em 1903. Mais tarde veio

a criar-se um dos três grandes do futebol, o

Sporting clube de Portugal, que foi fundado no

ano de 1906 pelo Visconde de Alvalade e pelo seu

neto José de Alvalade e o último grande a ser

fundado foi o Sport Lisboa e Benfica, em 1908, da

fusão do Sport Lisboa (fundado em 1904) com o

Grupo Sport Benfica. 

Nos anos 60, o futebol português já teve um

grande sucesso internacional, pois foi nessa

altura que o Benfica ganhou por duas vezes a

Taça dos Campeões Europeus. O Sporting

ganhou a Taça das Taças em 1964. O Futebol

Clube do Porto alcançou também a Taça dos

Clubes Campeões Europeus em 1987, a Taça

Intercontinental no mesmo ano, a Supertaça

Europeia no Ano seguinte e a Taça UEFA em

2003. 

Várias polémicas foram-se desencadeando ao

longo dos anos, nomeadamente pelos dirigentes

de grandes Clubes portugueses, como o Sporting

Clube de Portugal, Futebol Clube do Porto e

Sport Lisboa e Benfica.  

Uma das polémicas mais faladas nos últimos

anos, foi a do apito dourado, que é um escândalo

de corrupção do futebol português que surgiu

em 2004, inicialmente relacionado com clubes

menores como o União Desportiva Sousense e o

Gondomar Futebol Clube em que foram

efetuadas buscas telefónicas comprometedoras

que vieram, mais tarde, a ser usadas pela justiça

desportiva para comprometer o Futebol Clube do

Porto e Boavista. 
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Na Academia do Sporting CP foi realizado um

ataque, por parte de uma das claques desse

mesmo clube. O caso do ataque em Alcochete

ainda está a ser investigado, embora já tenham

havido várias detenções como a do antigo

presidente do clube (Bruno de Carvalho) e o Líder

da Claque JUVE LEO (Mustafa), mais tarde

absolvidos por falta de provas apresentadas pela

polícia judiciária.  

Por parte do Sport Lisboa e Benfica, que

aconteceu recentemente, o antigo presidente, do

mesmo, Luís Filipe Vieira, foi acusado por abuso

de confiança, burla qualificada, falsificação de

documentos, branqueamento de capitais, fraude

fiscal e abuso de informação. 

Será que algum destes clubes consegue fazer

com que alcance títulos sem corrupção? Será

que para alcançar o topo de um campeonato é

preciso haver esquemas de corrupção

envolvidos? O que podemos fazer para que estes

assuntos não aconteçam? Estas são as várias

perguntas que surgem ao longo dos anos no

futebol português. 

Ainda não existem respostas para estas

perguntas, existem duas respostas válidas, ou

para ser um grande clube é preciso haver

corrupção ou então todos o que amam

efetivamente o futebol têm de fazer qualquer

coisa para haver cada vez menos corrupção no

futebol português.  

No ano 2022 já não se devia admitir “falcatruas”

destas, devia sim, acontecer um banimento total

daqueles que tentam fazer com que o desporto

mais visualizado do mundo seja mal visto pela

sociedade em geral.  

A vida de uma atleta
Luana Silva, aluna da Escola Técnica Psicossocial

de Lisboa, presentemente a estagiar na TEN

 Sou a Luana, tenho 16 anos

e, para além de estudar e 

estar em formação aqui na 

Academia TEN, também 

pratico atletismo no Sporting. 

Neste artigo irei explicar um 

pouco do que faço,  o que 

me motivou a praticar este 

desporto, como me sinto 

quando entro na pista, 

entre outros aspetos interessantes do atletismo.

Desde pequena, adoro tudo o que envolva

movimentos, ou seja, educação física sempre foi

uma das minhas disciplinas favoritas. Tudo em

educação física me fascinava, principalmente o

que me punha à prova, como os testes de 

vai-e-vem e de velocidade.

Sempre fui muito competitiva nesta questão, ou

era a melhor, ou fazia de tudo para ser. Este

encanto todo pela atividade física fez com que eu

percebesse que a corrida, especificamente, era

algo em que eu devia investir.

Por mais que quisesse muito, nunca tinha

experimentado atletismo fora do recinto escolar e

nunca tinha partilhado este desejo com ninguém,

até que um dia decidi contar aos meus pais, que

aceitaram muito bem e apoiaram-me nesta

decisão. 

No ano passado, entrei na academia de atletismo

do Sporting, inicialmente na categoria de iniciação,

no entanto agora estou em competição, porque fui 
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chamada por uma pessoa que viu potencial em

mim, o meu atual treinador (ele é muito fixe,

melhor treinador de sempre!).

Como nunca tinha praticado, foi difícil definir

uma modalidade para que eu me dedicasse.

Dentro do atletismo existem diversas

modalidades: saltos, barreiras, lançamentos,

resistência, velocidade... As minhas primeiras

provas foram de 300m. A primeira vez a pisar na

pista para competir eu só pensava: "É agora,

Luana! Mostra-lhes do que és capaz!" E foi

fantástico, senti que aquele era o meu lugar. 

O atletismo proporcionou-me diversas provas,

cheguei a ir a nacionais! Para mim, a corrida é

muito mais do que um conjunto de movimentos,

quando corro sinto-me livre, tenho a mente livre

e isso eu não troco por nada.

Redes sociais 
e saúde mental

É opinião geral que, graças às redes sociais,

nunca estivemos tão conectados, contudo,

existem sempre prós e contras.

Na minha opinião, existem dois mundos, o

mundo cibernético e o mundo real, e ambos são

muito diferentes. O mundo real é aquele em que

temos que mostrar quem verdadeiramente

somos, é onde pomos em prática a vida social na

sua maneira mais saudável, é no mundo real

onde temos a liberdade de sermos mais sinceros,

honestos, de experienciarmos a vida no seu

pleno.

O mundo cibernético é, também, uma forma de

socialização, no entanto, menos saudável.

O mundo cibernético é, normalmente, onde

mostramos para o mundo o nosso melhor lado,

seja com fotos, vídeos ou mensagens, é costume

querermos mostrar para as outras pessoas as

nossas conquistas ou os dias em que estamos

mais felizes. 

É também nesse mundo onde se pode

desenvolver, rapidamente, um vício,

especialmente nas redes sociais como o Twitter,

Instagram, Tik Tok e o Facebook.

As redes sociais remodelaram ações,

comportamentos e estilos de vida. O conteúdo

visualizado nas redes sociais é, geralmente,

positivo, o que para alguns indivíduos com

“problemas” pode ser difícil de lidar, pois

ninguém partilha os maus dias e as frustrações, e

os indivíduos sentem-se forçados, a maioria das

vezes, a fingirem ser quem não são e a

praticarem ações com as quais não se

identificam.

Pesquisas já realizadas revelaram que os efeitos

do consumo de Internet podem ser prejudiciais à

estabilidade emocional e, nos casos mais

extremos, gerar práticas terríveis à integridade

física.

Na minha experiência pessoal, concordo com

este estudo e estas palavras, pois sempre vi os

meus amigos, colegas e familiares felizes e no seu

auge enquanto eu não me identificava com o

mesmo, é algo difícil de lidar, mas considero

importante aprender que tudo o que vemos na

Internet pode não corresponder à realidade, e

todos nós temos bons e maus dias.

Por isso sim, as redes sociais prejudicam a saúde

mental.

Miguel Matos, aluno do 3º ano da ETPL



CARROS VOADORES  
Carmo Bação e Luísa Cabral, 5º ano
 
O futuro é uma realidade que nós teremos
de enfrentar. Vamos escrever, ao longo das
próximas semanas, mais textos sobre o
Futuro.  

Uma das coisas que nós achamos que vai
acontecer é que os carros de hoje em dia
vão ser modificados para conseguirem
voar.  

Em vez de serem movidos a gasolina,
seriam com painéis solares, que não
poluem, ao contrário da gasolina. 

Provavelmente, andar de carros voadores
será mais seguro do que os carros de hoje
em dia, pois a tecnologia será mais
avançada. É provável que também sejam
mais rápidos. Serão mais caros do que os
carros de hoje em dia (por volta de um
milhão de euros) e será preciso haver uma
carta de condução especial chamada
Premonição (prever os acidentes).  

Vai ser mais difícil, mas achamos que vai
ser fixe.  

A CASA DE SONHO
Caetana Inácio, 2º ano
 
Era uma vez uma menina que sempre quis
uma casa de sonho. Essa casa era muito
grande, tinha coisas elétricas e era mesmo
à frente da praia. 

A menina estava a dormir. Nesse momento
apareceu uma fada. Tinha asas brilhantes e
um vestido cor-de-rosa.  
A menina acordou com o barulho da fada
cor-de-rosa e a menina perguntou: 
- O que faz aqui? 
- Eu sou a fada cor-de-rosa e venho fazer
uma surpresa para ti. Eu sei o que tu
queres, é uma casa de sonho.  
- Como é que sabes? 
- Eu sou a fada cor-de-rosa que sabe tudo o
que as crianças querem. Como te portaste
bem, vou dar-te uma casa de sonho.  

A menina ficou 
muito feliz.  
A menina foi 
viver para a casa 
de sonho com a 
sua família e ficou 
feliz para sempre.  
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Textos criativos
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“No aquário”, Sheila, 3º ano

Era uma vez um peixe-lua que se chamava
Mariana e contava histórias aos mais
pequenos. Uma vez contou uma história do
mar. Viu um cardume de peixes, um
tubarão no fundo do mar e lá em baixo
mais escuro viu um polvo. O polvo
assustou-se e largou tinta, mas depois viu
que a peixe-lua Mariana era boa e
aproximou-se dela. 

“Os peixes tinham os plásticos”, Vitória, 3º

Era uma vez o oceano. As pessoas não o
respeitavam pois mandavam os lixos no
mar. Eles mandaram e os animais gritaram
por causa dos plásticos e eles nem ligaram.
O Médico do Mar foi à televisão e disse: 
- Vocês precisam de pensar nos animais,
eles podem morrer e vocês não têm
comida. 
Eles falaram: 
- Ora nós nunca mais vamos mandar lixo ao
mar. 
 
 “O tubarão bom”, Letícia, 3º ano

O tubarão não era mau, era envergonhado.
Ele era bom, mas os peixes tinham medo
do tubarão e ele ficava triste. 

"O golfinho contador” , Luana, 3º ano

Era uma vez um golfinho que adorava
contar histórias e tinha muitos amigos no
mar. Adorava o seu lar e apanhar conchas e
fazer colares para os seus amigos. Adorava
o mar à noite e adorava as cores dos corais.
Fazia muitos amigos e adorava-os. Os
animais de lá adoravam-no a contar
histórias e fez um melhor amigo, que era
um cavalo-marinho. Todos diziam que ele
era grande e ele era pequeno. Não ligaram
a isso e continuaram amigos para sempre.
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TEXTOS SOBRE O MAR
Escritos pelos alunos do 1º ciclo da Casa Pia 
que frequentam a Sala de Estudo TEN às 2as e 5as
 

“O Médico ajudou a baleia”,  Santiago, 2º ano 

A Baleia Cuqui comeu uma garrafa de plástico
e teve dores de barriga.  
Chamou o Médico do Mar para a ajudar. O
Médico do Mar ajudou-a a vomitar e ela ficou
melhor.  
A Baleia Cuqui apertou-lhe a mão e ele foi-se
embora no seu submarino. 
 
“O bacalhau", Katlley, 3º ano

Era uma vez um bacalhau e estava um lindo
dia. Tudo estava a correr bem, até que
apareceu um super, super grande tubarão e o
bacalhau ficou muito assustado com o
tubarão. O bacalhau foi a correr a correr e
escondeu-se, mas o tubarão achou-o e o
bacalhau ficou tão cansado que acabou por
ser comido e a sua vida acabou na barriga do
tubarão.  
 
“Um belo dia no oceano”, Bianca, 3º ano

Num belo dia no oceano, havia vários animais
e havia um que era muito especial, a
tartaruga. Ela magoou-se e aí veio o Médico
do Mar para a ajudar. Depois ela ficou muito,
muito bem com a massagem nas costas e
agradeceu ao Médico do Mar.  

“A tartaruga ferida”, Dayra, 3º ano

Esta história fala numa tartaruga ferida. A
tartaruga Ana era uma tartaruga simpática e
divertida, mas um dia foi apanhada por um
pescador numa rede. Conseguiu sair da rede,
mas quando saiu da rede estava toda ferida.
Começou a caminhar pelo oceano a chorar,
mas de repente apareceu o Médico do Mar e
ajudou-a a pôr um gesso no pé e a pôr um
colar cervical no pescoço. 
  



Olá, eu sou a Carminho, a Academia TEN é
uma das melhores coisas que já me
aconteceu: estudo, faço os meus TPC, faço
amigos novos, brinco com o 21 e vou à Casa
Pia fazer voluntariado.   

Venho à Academia TEN todas as segundas-
feiras e quintas-feiras. Começo por fazer as
minhas tarefas da escola: TPC, preparar
apresentações orais e estudar para os testes.
Gosto de estudar fazendo resumos da matéria
em esquema com imagens. Às vezes faço
recortes, outras vezes desenho eu.  

À segunda-feira ajudo na sessão Darte, 1h00m
de artes plásticas com 10 alunos do pré-
escolar. Começam por contar as novidades do
fim-de-semana enquanto comem biscoitos e
bebem o sumo, depois a Irina conta-lhes uma
história e por fim trabalham nos seus projetos.
Vê-se que eles gostam muito de estar ali,
porque fazem projetos giros, diferentes do
que fazem na escola.  

TEN Casa Pia - a minha 1a
experiência em
voluntariado
Carminho Louro, 6º ano
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Desde a primeira vez que fui à Casa Pia até

agora vejo muita diferença neles, já sabem o

que é para fazer em cada momento e alguns já

conseguem resolver as suas discussões e pedir

desculpa.  Quando chegam, ficam sempre

muito felizes de nos ver e começam a chamar

por nós e vêm dar abraços. 

Nestes meses aprendi a organizar atividades

para crianças e desafiá-las. Eles ensinaram-me a

dizer obrigada e desculpa em língua gestual. 

À quinta-feira ajudo a dar treino de rugby a 50

alunos do pré-escolar. Normalmente é no campo

sintético, quando está sol, mas quando está a

chover vamos para a piscina olímpica vazia, que

a Academia TEN limpou para ser usada nestes

dias.  
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Pessoas a trabalhar
Fotorreportagem sobre as tardes na Academia TEN, pela olhar do Nuno Ribeiro da Cunha, 5º ano
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O repórter:



Olá, sou o Duarte Rodrigues e eu ando na
academia TEN desde novembro de 2021. Sou da
Casa Pia CED Jacob Rodrigues Pereira. 

Estou na Academia TEN com 4 colegas da
minha turma. Vimos à academia duas vezes por
semana para estudar e fazer TPC e fichas que o
Pedro nos dá para melhorarmos nas matérias
que temos mais dificuldades.  

Quando cá chegámos,
definimos as nossas 
metas e recebemos um 
prego. A minha meta 
é ter 4 a português. 
Se conseguir, meto o 
prego na tábua das 
metas. Para melhorar 
a português eu faço 
textos da Arca dos 
Contos. Também há 
muitos livros para lermos.  

A minha parte favorita é o desafio criativo.
Todas as quintas juntamo-nos na sala das artes
e a Margarida dá-nos um desafio criativo para
resolver em 15min, usando diferentes materiais.
Gosto muito desta pausa no meu estudo
porque desenvolve a minha criatividade e
conheço outros alunos da academia TEN. O
desafio que mais gostei foi o de desenhar nas
nuvens. 

A academia TEN é grande e ajuda muito quem
precisa de melhorar as notas na escola. 

Eu recomendo às pessoas que precisam de
ajuda a entrar na academia TEN.

O Duarte elegeu como seu preferido o
desafio de desenhar nas nuvens. Também
queres tentar?

Deixo-te três nuvens para transformares
em algo original. Usa caneta ou lápis. 
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Academia TEN
Duarte Rodrigues, 7º ano

Desafio Criativo
Margarida Seruya Santos



A Academia TEN é o espaço para nos
permitirmos ser.  

A formação “Thinking”, para além de ser um
excelente contributo para a nossa evolução
como seres humanos, leva-nos também a
reflexões diárias que realmente levam a
mudanças na nossa vida.  

Apesar de a Academia TEN ser um espaço
para todos, precisamos de querer evoluir e
aprender. Se assim for, iremos sair
realizados e com o pensamento de que
acrescentámos a alguém e de que alguém
nos acrescentou a nós. 

Sinto que a maior capacidade do ser
humano, pensar, é também a que mais o
pode prejudicar. Com o “Thinking”, e mais
concretamente com a humanidade e
igualdade com que fomos tratados, a nossa
capacidade de gerir e canalizar o que de
melhor temos evoluiu.  

Por fim falámos sobre memória…e da
Academia TEN só levo boas memórias,
porque o final de cada dia só vale a pena se
tivermos memória do que fomos e somos
para sermos e permitirmo-nos ser.
Obrigada.
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A Academia TEN, organizada por Pedro, Rui e
Margarida, entre outros, é um sonho.  Sonho,
como quem diz uma maravilha. Professores
espetaculares, alegres e amigáveis.
Pedro, o professor de: matemática,
português, ou até inglês. 
Temos também, por exemplo, o professor
Rui, digamos que é o principal professor de
matemática. Também dá xadrez e é um
ótimo professor, tal como o Pedro.
Ah, quase me ia esquecer! A Margarida
também é uma ótima professora. Ela tem
muito jeito para desafios criativos (aulas de
expressão plástica).
Eles têm o privilégio de nos dar o direito de ir
fazer pausas quando quisermos. Mas porquê,
perguntam vocês. 

Porque eles querem que nós aprendamos 
a ser  responsáveis e autónomos sozinhos. 

E temos ou devemos aprender a ir fazer
pausas só quando estamos mesmo muito
cansados. 
Sim, é por isto que a academia TEN é um
sonho, e não só. Também há um cão muito
giro e fofo, o 21. 
Sabem uma coisa fixe? Nós podemos
escrever textos e curiosidades. E é feito um
jornal com as nossas coisas e dos outros
também.
É muito divertido e criativo. E... também me
ia esquecer de dizer isto: eles às vezes dão
chocolates.

A academia TEN é um
sonho!
Carolina Brísio, 6º ano

Thinking
Matilde Simões, ETPL 2º ano



 Creio que o uso desta metodologia com
crianças e jovens seja excecional para a
Academia TEN, dado que se conecta
diretamente com a sua missão. 

 Sabes o que é o Mindset de Crescimento? 
O Mindset de Crescimento potencia o
desempenho académico, as ambições e o
bem-estar dos estudantes. Em média, nos
países da OCDE, alunos que têm este mindset
têm melhores resultados escolares, sendo
esse o resultado de um processo contínuo.
Este mindset é caracterizado pelo momento
em que um indivíduo consegue convencer-se
de que as suas capacidades e o seu potencial
pode ser desenvolvido constantemente até ao
momento em que este alcança a sua melhor
versão. Não se foca apenas nas capacidades
que já existem, mas também naquelas que
podem existir. Relaciona-se com a
autoavaliação do indivíduo e a perceção de
que todos nós devemos estar em constante
aprendizagem. 

Esta teoria é muito aplicada no contexto da
educação e pretende auxiliar os indivíduos a
incentivarem os mecanismos que têm dentro
de si próprios para ajudá-los a desenvolver
uma mentalidade de crescimento, que pode
 ter um impacto positivo no desempenho
social, cognitivo e emocional.

Acredito que a utilização desta metodologia é
crucial para a Academia TEN, pois relaciona-se
diretamente com métodos de promoção da
autonomia e do desenvolvimento de
competências sociais, visto que apoia o
estudo, atividades, psicologia e formação
impulsionando os indivíduos a criarem uma
mentalidade de crescimento nestas vertentes. 

Agora que sabes o que é o Mindset de
Crescimento, o que achas de implementá-lo
na tua vida? 
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Iniciei o meu estágio na Academia TEN em
janeiro de 2022 e tomei conhecimento da
utilização do “Mindset de Crescimento” aqui.
Já li alguns estudos e artigos sobre esta
metodologia e sempre a considerei
interessante e favorável para o contexto
educacional.

Mindset de Crescimento
Júlia Benevides, aluna da Escola Técnica

Psicossocial de Lisboa, presentemente a

estagiar na TEN

Pelas 9 da manhã de 2 de abril, começaram
a chegar à academia TEN os 18 alunos de 9º
ano e secundário que vinham participar no
bootcamp de Orientação Vocacional. 
Num dia orientado pela equipa pedagógica,
coordenada pela Madalena Raposo,
realizaram os habituais testes 
psico-técnicos, participaram num
workshop sobre como é que o cérebro
pensa e como tomamos decisões e também
num outro sobre a felicidade e o sentido da
vida. O dia acabou com uma mesa redonda
com 4 alunos universitários que vieram dar
o seu testemunho.
 Foi um dia muito bom, que esperamos que
dê muitos e bons frutos!

Bootcamp de 
Orientação Vocacional
Margarida Seruya Santos



Agenda TEN
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6 Abr - Torneio de matraquilhos

11,12,13 Abr - TEN Nature Camp da Páscoa

21 Abr - Início do novo programa Thinking 

25 Mai - TEN Talks

20-24 Jun - Community

27 Jun - início do TEN Nature Camp de verão

Ficha Técnica

Olhar TEN  #2
6 de Abril de 2022
Impresso e Digital

Equipa de Coordenação
Leaders TEN - grupo de alunos do
secundário que reúne semanalmente
para coordenar o jornal e outras
propostas da comunidade TEN.
Margarida Seruya Santos

Design do logotipo
Sugestão: Sara Sá Esteves, 9º
Concretização: Inês Mimoso


