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Fim de ciclo
Com este terceiro número do
Olhar TEN concluímos o seu
primeiro ciclo de vida, o primeiro
ano letivo desta proposta
pedagógica da academia TEN
para os seus alunos e
comunidade envolvente. 

Passaram por aqui muitas
pessoas que dedicaram o seu
tempo e partilharam ideias
interessantes e reflexões
pessoais. Alguns textos exigiram
trabalhos de pesquisa, discussão
de temas e correções para a
frente e para trás.

TU
Sobre o mundo que nos rodeia 

Campos de refugiados e

artigos com diferentes

perspetivas sobre educação

e aprendizagem preenchem

esta secção do Olhar TEN

número 3.

EU
As nossas opiniões e reflexões

Uma viagem aos Açores,

muita poesia e uma reflexão

profunda sobre a

agressividade são alguns dos

conteúdos interessantes da

secção EU.

NÓS
Sobre a nossa Academia TEN

A atividade efervescente da

nossa academia TEN está

aqui bem espelhada. Temos

os primeiros artigos escritos

por pessoas de fora - um pai

e um parceiro. 

Agradecemos a todos a disponibilidade e entusiasmo com que partilharam e estamos

desejosos de ver que artigos e novos colaboradores o próximo ano trará ao Olhar TEN!
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Conversei com o Sebastião Trigoso sobre
campos de refugiados. Ele tem experiência
nesta área, porque trabalhou em campos de
refugiados na Grécia em 2017. Perguntei-lhe
acerca da educação, da higiene e sobre as
rotinas diárias.

Sabias que existem 3 fases de campo de
refugiados na Grécia?

Em primeiro lugar, os refugiados chegam da
Turquia e param na ilha de Kos, onde as
condições não são as melhores.
Depois desta paragem, numa 2ª fase, passam
para o continente. Aqui os campos já são
mais organizados e já existem casas de
banho e chuveiros comuns, bem como
contentores onde podem dormir.
O conforto é um assunto delicado e não
depende apenas da ONG que está
responsável pelo campo, depende também
do governo do país onde o campo se localiza,
bem como dos militares, pois normalmente
estes campos situam-se em bases militares.

 
Fotografia: AP / SBS news

Nas rotinas diárias dos refugiados há
diferentes tipos de atividades. aulas de inglês
e francês para as pessoas mais velhas e aulas
de dança e de canto.    3

A vida nos campos 
de refugiados
Teresa Vareiro, 10º ano

Tu

Também existem mercados de comida e de
roupa organizados pelos voluntários, onde
os refugiados vão comprar coisas através
de sistemas de senhas ou de pontos
contados pelos voluntários.

Quanto à educação dos jovens que estão
nestes campos, esta depende
essencialmente do governo do país onde os
mesmos se situam. Como o Sebastião
esteve lá no verão, as crianças estavam de
férias, pelo que não assistiu ao modo como
as aulas funcionavam.

Com esta entrevista fiquei a saber mais
sobre um tema que, para mim, é muito
interessante. 

A vida num campo de refugiados é
completamente diferente da nossa.
Devemos agradecer a sorte de podermos
viver em condições onde de noite não
vivemos em agonia e de dia não temos que
nos preocupar com a nossa sobrevivência e
daqueles de quem gostamos. 

Talvez num tempo próximo deixe de existir
a ganância e o egoísmo das pessoas, e se
possa viver sem ter que fugir do mal. Um
tempo onde a paz abrace e conforte os
nossos corações.

Obrigada Sebastião pela entrevista.



curiosidade e a exploração, ensinar os
alunos apensar de forma crítica, torná-los
co-criadores do seu conhecimento são
ferramentas essenciais para o seu sucesso
ao longo da vida. 

Desde o poder da imaginação e da
criatividade, passando pela relevância de
escolhermos estar "no nosso elemento" ao
longo da vida e culminando na importância
de cuidarmos do mundo em que vivemos, o
legado de Sir Ken Robinson inspirou e vai,
certamente, continuar a inspirar a
transformação que precisamos de ver na
Educação. 

Este ano, quase dois anos após a sua morte,  
foi lançado o "Imagine if...", um livro que
começou a ser escrito por este especialista
em educação em 2017 e que foi concluído
pela mão da sua filha, Kate Robinson. É um
livro que resume as suas principais ideias e
que é um ponto de partida para aprofundar
temas muito relevantes sobre o que
devemos mudar na forma como educamos,
para fazer frente aos desafios destes tempos
que vivemos. 

Sir Ken Robinson é o protagonista da TED
Talk mais vista de sempre. "Do schools kill
creativity?" tem mais de 80 milhões de
visualizações e estima-se que foi vista por
400 milhões de pessoas no mundo inteiro,

Se não estivermos preparados para errar,

nunca vamos fazer nada de original.
Sir Ken Robinson

Tu
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Uma vida dedicada a
transformar a Educação
Margarida Seruya Santos, Academia TEN

Este especialista em educação dedicou mais
de 50 anos a estudar temas como a
criatividade, a inovação e o potencial
humano, para poder aconselhar e inspirar
governos, empresas, sistemas educativos e
organizações culturais de todo o mundo. Foi
reconhecido com vários prémios. Recebeu
em 2003, da Rainha de Inglaterra, o título de
cavaleiro (Sir) e escreveu inúmeros livros e
outras publicações que foram traduzidos
para mais de 20 línguas diferentes. 

Ken Robinson fez duras críticas a muitos
sistemas educativos e ao facto de estes não
acompanharem o progresso civilizacional a
que assistimos nas últimas décadas. Essas
críticas tinham uma base fundamental, a sua
crença de que nós somos capazes de mais.
Todas as crianças nascem com várias
capacidades e a escola deve ser o local onde
essas capacidades são nutridas.

Um dos seus maiores legados foi, sem
dúvida, a disseminação da importância da
criatividade na Educação. Estimular a

Play - jogar para aprender
Rui Januário, Academia TEN

Play. A língua inglesa utiliza esta palavra para se

referir, entre outras coisas, a brincar e a jogar.

Brincar é play e jogar é play. A utilização da

mesma palavra, play, para estes dois contextos

não é ingénua ou indiferente.  Compreende a

ligação estreita, ténue, e não deixa margem à

distinção.



De onde vem a nossa vontade de jogar ou
brincar? A nossa, e a de outros animais. É
habitual vermos cães a fingir que se estão a
abocanhar, quando não é essa a verdadeira
intenção, ou o playing dead, fingir de
“morto”.  Não é uma questão racional.

É indiscutível que brincar é um pilar das
necessidades do desenvolvimento das
crianças, mas jogar também o é. Jogar é
utilizado em diversas ocasiões numa tónica
depreciativa, principalmente em jogos de
computadores e consolas, com questões de
dependência e de efeitos devastadores no
domínio do equilíbrio emocional. Tenho a
pretensão de, neste pequeno texto, motivar
ou despertar a curiosidade das crianças e
dos adultos para um ramo de jogos de
tabuleiro uns que se distinguem pela beleza
e simplicidade, outros pela antiguidade ou
pela sua potencialidade em contextos de
aprendizagem na disciplina de matemática.

 

Na educação surgem estudos e
desenvolvimentos em game-based learning
e da sua relevância. A nomenclatura é, por si
só, esclarecedora do que é defendido nesta
abordagem nos processos de ensino-
aprendizagem. 

Como professor de matemática, tenho
alargado o meu conhecimento na área dos
jogos, essencialmente de tabuleiro e que não
envolvam a componente de sorte. Excluímos,
por exemplo, jogos de cartas e de dados,

Tu
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mas até o monopólio consegue se explorado em

contextos de aprendizagem. O meu interesse

pelos jogos começa no Xadrez, bem pequeno, e

incentivado pelo meu pai. Parece lugar-comum,

mas na verdade, enquanto que a vontade de jogar

é inata, a sabedoria e conhecimento de jogos, não

o é, daí a importância de transmitir às crianças

esse património, por um lado, e por outro, os jogos

mais recentes ainda sem tradição, mas fascinantes.

Também não é inato o domínio desses mesmos

jogos. Mais tarde no meu percurso, já na faculdade,

fui muito influenciado por professores que

partilhavam as dissecações sobre os jogos,

explorando-os do início ao fim, obtendo

estratégias vencedoras infalíveis. O Xadrez não

cabia nesse tipo de jogo, e continuará sempre sem

caber nesse tipo de jogo, onde já estão as famosas

damas e o jogo do galo. Podemos chamá-los de

jogos finitos porque estão estudados do início ao

fim!

Conhecem-se jogos que acompanham grande

parte da evolução das culturas, e que hoje estão

disponíveis. O mais incrível é que, na sua essência,

não são tão diferentes dos que são inventados hoje

e consegue-se padronizar e agrupá-los consoante

as caraterísticas que os definem.

Esses jogos conseguem ser enquadrados em

temas da matemática, como contagens, números

e operações (somas, subtrações, multiplicações e

divisões), geometria, combinatória, entre outras

áreas, dando estratégias vencedoras. Jogos NIM,

Avanço, Hex, produto, peões, rastros, gatos e cães,

semáforo, Mancala, Ouri, Amazonas, Konane,

Senet, Ur…, entre tantos outros, devem ser

partilhados e jogados nas escolas, mas são

também excelentes escolhas para momentos em

família, dada a facilidade com que se podem

desenhar tabuleiros ou improvisar as peças

necessárias. 



Na academia TEN temos atualmente várias
crianças a iniciar a sua aprendizagem de
Xadrez, desde os 7 aos 14 anos, e no próximo
ano, teremos diversos momentos nas nossas
tardes da academia, onde serão ensinados e
analisados diversos jogos de tabuleiro, já
mencionados neste artigo. A questão lúdica
será importante, mas acima de tudo, a
descodificação e implementação de
estratégias e planos de ação, instrumentos
tão úteis na disciplina de matemática.
Partilho convosco o um jogo muito simples:

Para saberem a estratégia vencedora, ou
para mais detalhes sobre este tema, fica o
meu contato: rui.januario@academiaten.pt

Eu também jogo futebol. Sou defesa direito
do CIF 2009 e treino desde os 3 anos. Quem
me fez gostar tanto de futebol foi o meu pai,
que também jogava. Era guarda-redes da
mesma equipa onde jogava o Quaresma. 

O futebol ensina-me a ser mais competitivo e
a trabalhar para conseguir melhorar sempre.
Tenho que ser responsável e pontual,
concentrado, resiliente e esforçado. A minha
equipa conta comigo e fiz lá bons amigos.

Fotografia: CIF

O futebol ajuda-me a ser melhor na escola
porque há partes do jogo em que é preciso
muita concentração. Aprendo a ser
responsável. A resiliência é importante no
futebol, mas também na escola: quando não
consigo aprender os exercícios à primeira vez,
tenho que ser resiliente e esforçar-me para
encontrar outras soluções.

Tu
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O futebol ajuda a
aprender melhor
José Pedro Sousa, 7º ano

Juntem 24 feijões e dois jogadores. 

Só precisam de saber contar até 3. 

Cada jogador alternadamente, retira um,

dois ou três feijões. 

Quem tirar o último feijão vence!

 

Neymar da Silva Santos Júnior é um jogador
de futebol brasileiro com 30 anos.
Atualmente joga no PSG, mas já passou por
clubes como o Santos e o Barcelona.

É um dos melhores futebolistas do mundo,
joga como atacante, e já ganhou vários
prémios, como o Campeonato Paulista, a
Copa do Brasil, a Copa Libertadores da
América, o prémio de melhor jogador 
sul-americano do ano e o prémio do melhor
golo, em 2011.



Quando eu fui à ilha de São Miguel, vi uma lagoa

que se chamava "Lagoa das Sete Cidades" e

tinha uma ponte no meio. Eu fui a essa ponte,

era lindo!!

Dei um passeio de barco, vi caravelas

portuguesas, roazes e golfinhos comuns. Gostei

muito porque nunca tinha visto nenhum destes

animais.

Nos passeios de carro víamos vacas por todo o

lado a pastar. Era tudo muito verde. Havia

poucas flores, mas era tudo muito verde.

Fui à piscina Terra Nostra. A água era amarela,

parecia que tinha ferro. Era quentíssima! 

Fui às Furnas, mas não provei o cozido porque

cheirava muito mal. 

O sotaque açoriano às vezes é difícil de perceber,

mas as pessoas são simpáticas.

Recomendo que visitem São Miguel porque é

muito giro e são umas férias muito boas. 

Escolhi este poema porque fala do meu pai e é

dos únicos que eu percebo.

O meu bisavô 

escreveu muitos 

poemas sobre 

o Natal. Neste 

poema ele 

convida os 

seus netos a 

irem ver Jesus 

no presépio. 

Fotografia de António Duarte in museudofado.pt
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Eu
Viagem aos Açores
António Simões, 3º ano

Um poema do meu bisavô
João Castaño, 5º ano

Surdina de Natal para os meus netos

Ó David Ó Inês

vamos ver o menino

inda mais pequenino que vocês

Vamos vê-lo tapado

sob o céu do futuro

com a sombra de um muro

a seu lado

Vamos vê-lo nós três

novamente a nascer

vamos ver se vai ser

desta vez

David Mourão-Ferreira
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silêncio não tem de ser uma coisa triste e escura

e que pode simplesmente fazer parte de uma

melodia. 

A minha turma teve a sorte de expor as peças na

Casa da José Saramago por uns dias. A exposição

chamava-se “Para além deste mundo e do outro”

e faziam parte dela vinte e quatro peças de

cerâmica e ourivesaria. Tivemos uma

apresentação dos trabalhos aberta aos familiares

e professores no dia 19 de maio e durante os

seguintes dias a exposição esteve aberta ao

público. 

Gostei muito de trabalhar com as crónicas de

José Saramago e gostei muito das tecnologias de

cerâmica e ourivesaria. 

Sou aluna do 10º ano na escola artística António

Arroio, uma escola só de artes. Durante o 10º ano

experimentamos várias tecnologias para nos

anos seguintes trabalharmos a que mais

gostámos.  Alguns exemplos dessas tecnologias

são o design gráfico, a fotografia, a cerâmica, os

têxteis, entre outros. Em cada tecnologia é-nos

dado um objetivo e um desafio para

desenvolvermos um projeto. 

Em ourivesaria, foi-nos lançado o desafio de

criarmos uma peça inspirada numa crónica de

José Saramago para comemorar o centenário do

seu nascimento. Escolhi a crónica “As palavras”.

Nessa crónica, José Saramago conta-nos que

vivemos num mundo que gira à volta das

palavras, que as palavras são como carraças, que

os cérebros estão cheios de palavras.

Escolhi, então, como principal conceito para a

criação da minha peça, a palavra “melodia”, que

na minha peça representa que no meio de tantas

palavras é possível existir um tom melódico.

Seguidamente, 

em cerâmica, 

fomos desafiados 

a trabalhar uma 

vez mais com a 

mesma crónica, 

desta vez com o 

desafio de “casar” 

as nossas peças 

de ourivesaria e 

cerâmica, 

inspirando-nos na 

artista Teresa Pavão. Escolhi o conceito silêncio

para a união das peças,  para mostrar que o

Saramago inspirou-me
Teresa Farinha, 10º ano

Aprender, fazendo
João Pinto, 11º ano

Estou no 2°ano do curso técnico de apoio à

gestão desportiva, na Escola Fonseca Benevides. 

Estou a estagiar na Junta de Freguesia de

Alcântara, com o objetivo de fazer com que os

alunos das escolas de Alcântara tenham uma boa

capacidade física, fazendo alguns jogos e

atividades que envolvam movimento.

As atividades que costumo dinamizar são o apoio

aos treinos de andebol no clube Esfera, e

também realizar algumas atividades que sejam

divertidas, que obriguem a mexer e que ajudem

a melhorar a saúde dos alunos.

As dificuldades que mais senti ao longo do

estágio foi querer fazer mais horas e não poder

estar mais tempo com os alunos, pois acho que
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estas atividades lhes despertam algum interesse.

Este estágio ainda não está terminado, mas estou

a gostar muito do que estou a fazer e aprendi

muito, não só com quem me está a supervisionar,

mas também com os alunos que desfrutam das

atividades que vou propondo. 

A importância do Eu
Luana Silva, aluna da Escola Técnica Psicossocial

de Lisboa, presentemente a estagiar na TEN

Decidi fazer uma reflexão sobre a importância do

Eu, porque cuidar de nós próprios é procurar uma

melhor qualidade de vida, um maior

autoconhecimento, equilíbrio e harmonia. 

O processo de olhar para nós mesmos é bastante

complexo, um verdadeiro exercício para os/as

corajosos/as, que infelizmente muitas vezes nos 

 esquecemos de fazer, ou apenas optamos por

não fazer. 

Um aspeto que, por vezes, esquecemos é que

somos a nossa companhia para a vida. Várias

pessoas irão chegar e partir e haja o que houver,

temo-nos sempre a nós próprios. Assim, devemos

entender que é essencial preservar a nossa

essência e cuidar de nós mesmos. 

O autocuidado não é egoísmo, amor próprio não

é egoísmo, porque antes dos outros estamos nós.

Para fazer o bem e ajudar o próximo, é necessário

estarmos bem com nós próprios. Antes de

estender a mão em direção ao outro, devemos

questionar se não somos nós que precisamos de

ajuda. É preciso comprometermo-nos com nós

próprios em primeiro lugar, para garantir a

conservação do nosso físico e possibilitar a

evolução e o desenvolvimento do psicológico.

Sobre ser agressivo
Manuel Romana, 8º ano e Martim Ribeiro da

Cunha, 9º ano com Pedro Rocha e Melo

Perguntas de partida

Este é um texto escrito a seis mãos e que

começou a ser discutido e escrito há vários

meses, primeiro por dois de nós e depois por

outros dois. Entre outras coisas que temos em

comum, partilhamos o facto de termos estado já

várias vezes envolvidos em situações-limite onde

tivemos de escolher que atitude tomar – evitar

conflitos ou defender a nossa posição (ou a de

alguém que está connosco). Assim, partimos das

nossas próprias experiências para partilhar a

reflexão que fazemos sobre as seguintes

questões:

· Qual a diferença entre ser agressivo e violento?

· A agressividade e a violência são condenáveis ou

são justificáveis, pelo menos em determinadas

situações?

Definição de conceitos

Começamos por clarificar os conceitos que

acompanharão a discussão. No dicionário escolar

do 3º ciclo, da Texto Editores, violência é definida

como: "Qualidade do que é violento". Violento é

definido como: "Que age com violência física e/ou

psicológica = Bruto; Pessoa violenta". No mesmo

dicionário, lemos que agressividade é: "Qualidade

ou estado de agressivo". Agressivo é definido

como: "Que agride; Que tem tendência ou

facilidade em atacar física e psicologicamente =

Violento; Que fere a sensibilidade = Chocante. "

Neste texto, assumimos um entendimento

diferente dos dois conceitos. Damos o nome de

Agressividade ao impulso interior que nos

mobiliza para defendermos o que é nosso e

chamamos Violência à manifestação exterior de



agressividade descontrolada, típica de momentos

de descarga emocional e/ou vontade de

intimidar ou atacar o outro ou o que é de outro.

Discussão

A agressividade é o reconhecer que é, por vezes,

preciso lutar por aquilo em que se acredita, quer

ou pensa ser importante defender. Existe a

necessidade de cada indivíduo ou grupo se bater

por aquilo que é seu ou pensa necessitar ou

merecer. Uma sociedade sem tensão entre os

interesses e desejos de cada um dos seus

indivíduos não existe, assim como não existe

família, grupo de amigos ou qualquer outra

forma social sem tensão e possibilidade de

conflito. Ser agressivo é estar preparado para

defender, tanto quanto baste, o ponto de vista e

interesses próprios.

Algumas pessoas são mais agressivas que outras

ou, talvez melhor, algumas pessoas são mais

sensíveis às próprias necessidades e desejos,

enquanto outras pessoas sê-lo-ão mais às

necessidades e desejos alheios. Ainda assim,

todos nos encontramos nalgum ponto desse

espectro que opõe os interesses próprios aos de

outro indivíduo ou do grupo/sociedade.

Se hoje se fala muito em empatia e na

capacidade de escutar o outro e, até, antecipar o

que precisa e deseja, pensamos que a

agressividade, ainda que em diferentes medidas,

faz falta à vida de todos os cidadãos. Se para uns

se recomenda doses extra de empatia, para

outros um tanto de agressividade seria

importante para a sua vida, mas também para

toda a sociedade. A sociedade (e a democracia!)

vive nessa tensão entre os indivíduos e entre

cada indivíduo e a sociedade organizada.

No entanto, não confundimos a agressividade

com violência, ainda para mais num tempo em

 que a luta física perdeu espaço na resolução dos

conflitos naturais da vida em sociedade. A

violência será o confronto físico, tantas vezes

unilateral ou, pelo menos, desproporcional, vazio

de respeito, regras e sentido. Luta-se mais para

expiar, inconsequentemente, mau estar interior

do que para resolver conflitos concretos.

Agredimos e magoamos porque estamos mal e

não para nos defendermos ou para

salvaguardarmos uma qualquer situação. Por

isso, cada vez mais associamos a violência à

cobardia. E incluímos aqui todo o tipo de

violência. Recorre-se à violência, quase sempre

em situações de superioridade, porque naquele

momento funciona como um penso-rápido para

a falta de autoestima, para o sofrimento próprio

que se sente sem muitas vezes se reconhecer,

para o vazio da falta de rumo e sentido.

Ainda assim, se por um lado vemos com certa

nitidez a separação teórica entre duas dimensões

do conflito entre indivíduos, consideramos que

importa clarificar que situações concretas das

nossas vidas nos poderão colocar numa ténue 

 fronteira entre as duas dimensões. O ser humano

é complexo e complexas são as nossas vidas.

Dificilmente somos confrontados com situações

que são totalmente uma coisa ou o seu contrário.

Tipicamente, os conflitos revestem-se das duas

dimensões e importa analisar com cuidado as

situações em que nos encontramos porque o

risco de misturar pensamentos e sentimentos

próprios de cada dimensão é grande. É-o noutros

temas da nossa vida, também o é no que toca aos

conflitos da vida em conjunto. Importa, então,

conhecer-se bem, ser frio e crítico na auscultação

daquilo que se pensa e sente e decidir com

critério que atitudes tomar em diferentes

momentos. Por vezes, há pouco tempo para

reagir; cuidemos, então, que o nosso fundo seja

orientado para os valores que defendemos, pois

assim nos guiará a nossa intuição.

Eu
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Olá, eu viveria com 26 anos. Era pai e teria dois

filhos. Viveria em Lisboa, a minha casa seria

grande com um jardim e nesse jardim haveria

uma piscina e um cão. A casa teria uma sala de

jogos e um stand de carros e teria dois andares. 

Eu trabalharia numa empresa de carros. Nos

meus fins-de-semana iria à praia, no domingo iria

à missa e ficava a estudar com os meus filhos.

Teria uma quinta em Santa Cruz onde os meus

filhos pudessem ver os animais.

Desafio para pensar
Se pudesses viver um dia com outra idade, que idade escolherias ter e o que farias?

Lançámos, aos nossos alunos, esta pergunta provocadora e estas foram algumas das suas respostas. 

Vasco Miranda, 6º ano

A idade que eu escolheria era 8 anos porque

estaria no 2º ano e a matéria ia ser muito

fácil. 

Ia ter amigos muito dóceis e divertidos e

podia brincar muito em casa porque os

trabalhos eram fáceis. 

Podia jogar jogos de computador e de

tabuleiro e brincar com legos porque ia ter

mais paciência e criatividade. 

A única coisa que eu não gostaria era de ficar

de castigo se fizesse asneiras.

Duarte Rodrigues, 7º ano

Eu gosto da idade dos 12 aos 13 pois é uma idade

em que não se tem muitas responsabilidades e

pode-se aproveitar o tempo ao máximo.

Podemos passar um dia na praia sem termos de

nos preocupar com os almoços nem os jantares,

pois os mais velhos fazem-no por nós. Passaria o

meu dia na praia pois poderia comer sardinhas e

ir à água quando quisesse. À noite comeria

gelado. 

João Silva, 8º ano

Teria 18 ou mais e teria feito muitas coisas,

como tirar a carta de condução para poder ir

de férias com as minhas amigas para o

Algarve ou Tróia.

Como estaria na faculdade, estaria a estudar

design de interiores porque eu adoro

desenhar móveis: cadeiras, sofás, camas,

tapetes, almofadas, cestos da roupa… 

E espero já estar a namorar.

Queria ir nos meus anos a Londres, numa

viagem só de amigos e a Paris com os

mesmos amigos. 

Faria babysitting para ganhar dinheiro e

passaria as tardes com as minhas amigas a

fofocar o nosso dia como BFFs!

Constança Rodrigues, 5º ano

Eu queria ter 65 anos porque gostaria de ficar

com os meus netos e brincar com eles. 

Também ficava sem ninguém para ficar a

descansar e a ver televisão no quarto. 

Teresa Miranda, 5º ano
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A idade que eu escolheria seria 2 anos porque

não precisava de fazer nada. Seria só brincar, ver

TV e mais nada. 

Necessidades, era só fazer e depois trocavam-me

a fralda. Comer, davam-me à boca. Se fizesse

asneiras teria desculpa, porque era bebé. Por isso,

preferia ter 2 anos. 

Não precisava de ir à escola, poderia brincar em

coisas que já não posso porque sou muito grande

e teria sempre atenção. 

Eddymilson Gomes, 7º ano

Eu escolheria ter 18 anos para sair à noite

com os meus amigos, conduzir e ir até Paris

sozinho. Poderia dormir até tarde, ir para a

cama à meia-noite, não teria que vir à

academia TEN estudar e ia ter com amigos e

beber cerveja.

Rihanna Veiga, 7º ano

A idade que eu escolhia era 27 anos. 

Eu acho que me casava e tinha filhos e fazíamos

uma viagem pelo mundo. Íamos à Disney em

Paris, a NY porque eu gosto muito dos musicais

da Broadway e, claro, ao Brasil, por causa do

Carnaval.

A minha profissão seria youtuber, pois sempre

gostei muito de falar e isso era uma forma de

fazer disso algo bom. 

Como eu seria uma figura pública, não teria

sempre a mesma rotina, mas uma coisa que

nunca mudava era passear os meus cães.

Francisca da Cunha, 9º ano

Eu  escolheria ter 14 anos para aproveitar

melhor a minha adolescência. Poderia ter

mais responsabilidade e liberdade, o que

faria de mim um semi-homem. Podia tomar

conta dos meus amigos e primos pequenos

e antes de acabar o dia  agradecia a toda a

gente que descobri nesta viagem.

Elson Tavares, 5º ano

Eu escolhia ter 18 anos porque aí começa a

loucura de ir sair à noite com amigos, podemos

tirar a carta e fazer várias coisas que com 13 não

podemos fazer.

Matilde Guerra, 7º ano

António Simões, 3º ano

Eu escolheria ter 3 anos. Assim, na escola, só

comia, brincava e dormia. Em casa não faria nada

nem teria TPC. Se fosse passear com o meu pai,

ele levava-me ao colo. 

 Também seria muito fofa e todos quereriam

pegar-me ao colo. 

A infância é a melhor parte da vida. Aproveitem,

porque logo, logo acaba.

Eduardo Carvalho, 6º ano

Eu escolheria ter 20 anos e faria um monte de

coisas. Ia sair com os meus amigos e comer

comidas muito picantes. Ia a festas em

discotecas e a shows dos meus artistas favoritos.

Jogava à bola, vólei e bebia bebidas muito

congeladas.



F

F é a letra de Fénix

e também de foca.

Quando vou ao cinema,

gosto de comer pipoca.

D

D é a letra de David,

dedo e dado.

Se fores à praia,

Podes comer um gelado

S 

S é a letra de Santiago,

sonhar e sentir.

Quando acabar este poema,

Vou poder sair.

 

Eu

13

Quadras do abecedário
Na sala de estudo do 2º ano na Casa Pia fizemos uma sessão sobre o 

abecedário. Lemos o livro "ABC" da Luísa Ducla Soares e aprendemos 

o que são quadras e rimas. 

Cada aluno criou uma quadra com a letra do seu nome. 

M

M é a letra de Mafalda,

que dorme em cima da almofada.

A menina já não usa fralda, 

foi brincar e levou uma bolada.

 

Z

Z é a letra de Zaci

e também de zebra.

Nos santos populares

vou ao arraial comer uma febra.

Liberdade e felicidade
Maísa Rodrigues, 12º ano

O 25 de abril de 1974 foi e é uma data bastante importante para Portugal. Viver em Portugal antes

desta data, era viver sem liberdade de expressão, num regime ditatorial em que António de Oliveira

Salazar, chefe do governo, concentrava em si todos os poderes. 

Será que antes do 25 de abril as pessoas eram completamente felizes? Para mim é óbvio: como

podemos ser felizes sem liberdade? Não podemos, porque a liberdade é o que nos permite fazer e

dizer o que pensamos, dar a nossa opinião, ver e ler o que quisermos. Antes do 25 de abril de 1974 as

pessoas apenas podiam ver e ler o que o Estado permitia. 

Assim sendo, considero que o 25 de abril de 1974 foi uma data importante na História de Portugal,

pois as pessoas passaram a ser livres de dizer e fazer o que queriam e a ser mais felizes. Para mim,

liberdade é a base da felicidade. 
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Escreve +

Lembro-me de quando era pequeno e gostava

muito de ler e escrever, o meu sonho era ser um

professor. 

Às vezes ia até à biblioteca e lia vários livros, os

meus preferidos eram sobre príncipes e

princesas. Lembro-me que numa das histórias

que li havia um castelo abandonado e os

soldados inimigos chegavam e destruíam o

castelo, por isso o príncipe e a princesa fugiram.

Os dois viveram a vida inteira no castelo e

depois da tragédia perceberam que o mundo

era lindo e cheio de amor, diferente do

ambiente cheio de irritações e tristeza que

viveram a vida toda. Após esta tragédia viveram

uma vida nova e foram muito mais felizes. Esta

história faz-me querer ser professor porque

quero um dia poder mostrar aos meus alunos

que todos podemos ter uma vida nova mesmo

depois de tragédias.

O jogo de escrita criativa feito pelas nossas 

estagiárias da ETPL, Carla Santos, 

Júlia Benevides e Luana Silva inspirou 

vários textos este período. 

Partilhamos aqui alguns. 

Frase de Início de Texto: 

“Lembro-me de quando era pequeno e…”. 

Personagem: 

Príncipe ou princesa. 

Dé, 5º ano, com o apoio da Júlia

Hoje discuti com os meus pais. Sou um cão e

hoje faço anos. Vim para a floresta celebrar o

meu aniversário com os cães da cidade. 

A meio do meu aniversário fomos todos dar um

passeio. Quando estávamos a voltar, vimos uma

coisa estranha. Fomos todos a correr para o

ponto de encontro evoltámos para a cidade. 

Quando estava a ver televisão, no vidro vi uma

mensagem que dizia: “vais morrer”. No dia

seguinte, na escola, vi outra mensagem na

minha mesa a dizer a mesma coisa. Quando fui

para a cama vi novamente a mensagem no

lençol. 

Tipo de texto: 

Terror

Frase de início de texto: 

“Hoje discuti com os meus pais…”

Acontecimento: aniversário

Ambiente: floresta

Personagem: cão

Vasco Miranda, 6º ano



Grande diário, 

Hoje te digo que sou um gato. 

Gosto muito de correr. O meu dono levou-me a

uma corrida. A meio da corrida, eu parti a perna.

O meu dono foi buscar-me e levou-me ao

veterinário, que me disse que eu parti uma

perna e explicou como isso aconteceu: eu tinha

comido peixe, desmaiei, caí e parti a perna. 

E nesse dia percebi que era alérgico a peixe.

Eu
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Querido diário,

Ontem os meus primos gémeos fizeram anos e

fizeram uma festa com muitas pessoas. Como

nós fazemos parte da família real, a festa foi no

nosso palácio. 

A festa era à noite e começava às 20h30 e

acabava às 5, 6 da manhã.

Arranjei-me para a festa com um vestido muito

bonito, cor-de-rosa claro, e encaracolei o cabelo.

Fui para a festa.

O jantar estava ótimo e quando acabámos de

jantar fomos dançar. Eu já estava super

cansada, então decidi chamar umas amigas

minhas e uns primos meus e fomos jogar ao

jogo “viva o rei!”. Eu estava quase a ganhar e

chamaram-nos para ir cantar os parabéns.

Fomos e voltámos a jogar e o meu primo

Francisco ganhou o jogo e disse: “E foi assim

que o rei conquistou o país.”

Luísa Sousa Machado, 8º ano

Querido diário,

Hoje fui ao Sr Doutor para ver se podia comer

doces no Natal. Amanhã é Natal!

O médico disse que mais valia ir ao veterinário.

Eu fiquei ofendido, mas fui. 

Vi um pássaro que era tão giro. Eu queria levá-lo

e fui pedir ao dono para lhe dar uma festinha.

Ele disse que não gostava do pássaro. 

Passado um bocado eu saí do veterinário e

voltei a ver o senhor com o pássaro e ele disse:

“Queres o pássaro?”. Então eu decidi comprar o

pássaro.

João Castaño, 5º ano

Tipo de texto: diário

Acontecimento: aniversário

Personagem: família real

Frase de fim de texto: 

“E foi assim que o rei conquistou o país.”

Tipo de texto: diário

Acontecimento: Natal

Personagem: médico

Frase de fim de texto: 

“Então eu decidi comprar o pássaro.”

Francisco Miranda, 4º ano

Tipo de texto: diário

Acontecimento: partir uma perna

Personagem: gato

Frase de fim de texto: 

“E nesse dia percebi que era alérgico a peixe.”

Querido diário,

Hoje foi um dia cansativo de muito trabalho. Ser

dentista é bastante desgastante. 

Esta noite era das melhores,  Halloween. À porta

de casa estava tudo enfeitado. Estava tudo

incrível, as ruas ainda mais, cheias de luzes e

coisas bastantes assustadoras. A nossa cidade, é

mundialmente conhecida pela sua arte. 

Maria Barroso, 9º ano

Tipo de texto: diário

Acontecimento: Halloween

Personagem: dentista

Frase de fim de texto: 

“...por isso é conhecido mundialmente pela sua arte.”



Sempre pensei que não tinha muito jeito para
lidar com crianças e quando falava sobre o
meu estágio dizia: “Faço de tudo, menos
trabalhar com crianças!”. Entrei na academia
TEN e encantei-me. A única coisa que queria
era estar com as crianças o máximo que podia. 

Surgiu a proposta para ser uma das Leaders
Rangers no TEN Nature Camp e aceitei sem
pensar duas vezes. As crianças pelas quais
estive responsável eram as mais novas, tinham
entre os 3 e os 7 anos. Estava completamente
nervosa, tinha medo que algo corresse mal,
que elas não gostassem de mim ou que não
me saísse bem. 

Felizmente foi exatamente o contrário.
Apaixonei-me pelas minhas crianças no dia
que as conheci e sinto que tive total
admiração delas durante aqueles dias. 

No Nature Camp entendi a importância de
tirar as crianças da frente dos ecrãs e de as
levar a fazerem atividades ao ar livre, aprendi
que não precisamos de muito para sermos
felizes e que pequenas coisas podem ter um
nível de importância inimaginável na vida das
crianças. 

Desde a criação dos Lagartos Escavadores,

dos seus valores e talentos, às conversas

que tivemos, o espaço incrível que criámos

em conjunto e as imensas pedras que

pintámos, sei que estão guardadas muitas

memórias de 3 dias muito divertidos e

felizes. 

O apoio de todos da academia TEN foi

essencial para mim, agradeço

especialmente ao Luís, à Sofia e à Francisca,

sem eles não teria sido tão perfeito. Aos

meus Lagartos Escavadores e rangers

preferidos mando um beijinho e reforço

que cada um deles ficará marcado

eternamente na minha vida.

Ser Leader Ranger 
no TEN Nature Camp
Júlia Benevides, aluna da ETPL a estagiar 

na academia TEN
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Uns dias diferentes e especiais que se
guarda na memória e nos corações para
sempre.

São várias as opções para entreter crianças
quando os Pais trabalham e as férias dos
miúdos estão aí. Um tempo desafiante
para os nossos filhos mas também para os
Pais. Há sempre um sentimento de culpa
por não podermos estar com eles todo o
tempo e por termos de procurar opções.
Sei que muitos Pais sentem isto de que vos
falo e, por isso, também para nós a tarefa
impunha-se como importante. Não
queríamos uma atividade que os fizesse
passar o tempo, mas sim uma que os
preenchesse, sobretudo o seu interior, nos
espaços mais fundos que nem nós Pais
conhecemos bem.

Já algumas vezes nos tinham falado dos

Uns dias diferentes e
especiais
Peu Madureira, pai do Ranger Eddy



Rangers. Conversas dispersas mais de
cafécircunstância do que à séria. Mas em
todos os discursos uma ideia era certa, a de
que eram uns dias transformadores. E foi isso
de que fomos à espera.

Mas Rangers era para nós uma palavra que
nos inquietava. A ideia de um ranger rapazola
fortalhaço, sem medos nem temores, não
parecia encaixar no perfil do nosso filho.
Somos Pais de um miúdo de seis anos que
andava numa fase com mais medos e
inseguranças. O normal para a idade. Nada de
preocupante. Mas queríamos proporcionar-lhe
uma actividade que o fizesse enfrentar os
medos e crescer.

Talvez fossem os Rangers aquilo que
procurávamos. Com algumas incertezas
inscrevemo-lo e hoje não poderíamos estar
mais certos de que foi um dos melhores
tempos de férias que ele viveu.

Sentimo-lo logo no fim do primeiro dia: "Eu
adorei os Rangers Pai. Quem me dera que
houvesse todos os dias! Mesmo Pai!". Mas que
têm estes dias de diferente? Desenvencilhar-
se na floresta, construir o seu acampamento
do nada, respeitar a Natureza, orientar-se,
saber divertir-se construindo aquilo de que
precisa, imaginar, criar e ... fazer novos
amigos, ajudá-los nos momentos mais tristes
e celebrar as suas vitórias.

Para nós Pais aproxima-se daqueles dias,

longe de tudo, em Setembro entre primos,

em casa de uns avós, em que de mantas se

faz um abrigo, de caixotes um barco e tudo

parece possível.

Foram só três dias. Imagino que novo

miúdo, mais feliz e comprometido com o

mundo, sairia de um campo com mais

tempo? Esperemos pelo Verão para saber!

Entretanto... Equipa Lagartos Escavadores

para sempre!
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UA Maria da Luz Louro, de 9 anos,
participou no TEN Nature Camp, da Páscoa.
Vamos saber o que é que ela achou destes
dias na floresta:

O que achavas que ias fazer no TEN Nature
camp? 
L: Eu pensava que ia acampar na floresta e
estar em contato com a natureza. 

Foi como pensaste que ia ser?
L: Mais ou menos. Não acampámos, mas
passámos o dia na floresta.

Ficaste numa tribo só com rangers
estrangeiros. Como foi? Conseguiste
comunicar? Como?
L: Foi uma nova experiência, mas foi
divertido. Era difícil comunicar. Às vezes ia
pedir ajuda aos monitores para traduzir.
Foi a primeira vez que falei Inglês durante
3 dias!

A opinião de uma ranger
Maria do Carmo Louro, 6º ano



A Mariana Portela juntou-se à nossa equipa
em Maio. Vamos conhecê-la melhor!

Por que é que decidiste vir para cá?
Pelo gosto pelo projeto.

Onde é que já trabalhaste?
Como treinadora de Ginástica Acrobática no

Grupo Dramático e Sportivo de Cascais. 

Há quanto tempo dás aulas de Ginástica
acrobática? Antes disso praticaste?
Dou aulas de Ginástica Acrobática há 10 anos,

antes disso pratiquei durante 10 anos

O que estudaste?
Área Economia, Curso Gestão do Desporto

Tens algum hobby?
Jogar padel

Numa tarde livre qual é o teu programa
perfeito?
Estar com a família

Qual a melhor viagem que já fizeste?
Viagem com as amigas pela costa de Espanha

Um sítio que gostasses de conhecer?
Marrocos

Qual a pessoa mais famosa que já
conheceste?
Sam Smith

Quem é o teu ídolo?
Tio Toze

O que foi mais divertido?
L: Foi o primeiro dia, em que construímos a
nossa “casa”. Nos três dias fizemos uma
lareira, um baloiço, uma roda para almoçar,
uma casa de armas, uma galeria de arte e
pintámos pedras.

E o mais desafiante para ti?
L: Falar Inglês e quando começou a chover e
tivemos de improvisar e abrigarmo-nos num
sítio qualquer. 

Recomendas o TEN Nature Camp a alguém?
L: Recomendo à minha prima Teresinha que
tem 5 anos. Adora insetos e natureza. É muito
aventureira e ama brincar comigo
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Olá Mariana!
Perguntas de Luísa Sousa

Machado, 8º ano e

Francisco Durão, 9º ano



A academia TEN tem como propósito inspirar novas gerações para se superarem e
alcançarem as suas metas. Procuramos acompanhar cada aluno na definição e no alcance da
sua meta, definida no arranque do ano letivo – melhorar uma nota, não ter negativas,
melhorar o comportamento ou a relação com a escola, com a família ou amigos, ou qualquer
outra meta, que depende do contexto e da vida de cada aluno.

A equipa TEN passa pelo mesmo processo: definimos metas individuais e coletivas no
arranque de cada ano e procuramos ajuda dentro e fora da academia para as alcançar.

Este ano letivo definimos duas grandes metas para a academia TEN:

1)Chegar a mais alunos, principalmente aos que não têm acesso a este tipo de apoio
2)Aprender mais enquanto equipa e organização, aprofundar o que fazemos e consolidar o
nosso trabalho

Como qualquer aluno da academia, também nós pusemos “mãos à obra” e procurámos
ferramentas e pessoas para nos ajudarem a atingir as nossas metas. Destacamos o apoio de:

Nós
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Metas TEN
Inês Mena, Academia TEN
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O nosso balanço é positivo, com a dedicação de toda a equipa e o apoio dos nossos parceiros

conseguimos este ano letivo alcançar as nossas metas:

1) Chegámos a cerca de 600 alunos de diferentes contextos – escolas privadas, públicas, casas de

acolhimento, Casa Pia e Escola Psicossocial de Lisboa – através das nossas várias ofertas 

2) Definimos um Plano Estratégico, através do qual identificámos prioridades e um plano de ação

para os próximos 4 anos, com o objetivo de chegar a mais alunos e contextos

Deixamos um obrigada especial aos nossos parceiros que nos ajudaram a atingir as nossas metas!

No final do passado ano letivo, a ATEN e a ETPL desafiaram-se a criar um projeto piloto. O
objetivo era incrementar e aproveitar o know-how  da ATEN e ser uma mais-valia para o
universo dos alunos da ETPL.
Para nós, ETPL, importa que o plano curricular tenha tanto de aprendizagem formal (por
meio do ensino direto, organizado e consistente do Professor) como de aprendizagem
informal (ensino pela interação de projetos paralelos à escola).
As Escolas, os Encarregados de educação e a Sociedade de forma global têm um papel
fundamental no Ensino e na aprendizagem e esta atenção é fundamental. 
Mas como? Para nós, a Escola não pode estar fechada ao exterior, pelo contrário. O
conhecimento, as aptidões e experiências que desejamos que os alunos desenvolvam e
vivam, devem ser inclusivas, abertas e justas. Para que este processo seja eficaz, o
desenvolvimento deve ser orientado em sala de aula como parte das responsabilidades do
Professor, aliadas a sinergias desenvolvidas fora da Escola, obrigando os alunos a saírem da
sua zona de conforto e a entender a Escola como um todo. Na ETPL acreditamos que os
projetos ampliam o ensino e capacitam os Alunos. É imperativo que os alunos sejam
incentivados, que mantenham a curiosidade e a vontade de descobrir respostas através de
perguntas. É ainda imperativo que a Escola seja um local onde aprendem conteúdo
relevante para a vida. 
Assim, é com muita satisfação que, neste final de ano, avaliamos como extremamente
positiva a relação e trabalho desenvolvido com a ATEN. 
As 6 sessões em cada turma foram um excelente complemento e uma mais-valia ao
processo de aprendizagem dos nossos alunos pois obrigaram-nos a desenvolver capacidade
crítica, raciocínio, pensamento, audição ativa e reflexão sobre as diversas temáticas
abordadas. Acreditamos que após o final deste projeto a maioria dos alunos ficou
interessada em saber mais, aprender mais e a fazer a diferença.  
É também este o propósito da ATEN, proporcionar experiências e outro tipo de abordagens -
usando o pensamento matemático, observando os seres vivos e os processos científicos,
proporcionando aos alunos um sentido de segurança física e emocional que promove a
cooperação e celebra o sucesso.
Acreditamos que este projeto com a ATEN amplia a capacidade de aprendizagem dos Alunos
e do Ensino e que os prepara para o futuro e isso é tudo o que nos importa.

Balanço da parceria ATEN | ETPL 
Pedro Capela, Direção ETPL



O pensamento lógico e a capacidade para
estruturar e defender argumentos são
capacidades fundamentais que todos os
alunos devem desenvolver. Este e outros
programas – como o de Filosofia para crianças
que estrearemos este mês – pretendem, acima
de tudo, cultivar o gosto por pensar, discutir e
aprofundar em conjunto diferentes temas,
lembrando que a democracia é, precisamente,
a procura de consensos ou decisões de
maioria onde diferentes perspetivas, valores e
crenças entram em diálogo e debatem,
tolerando-se mutuamente e evitando a cisão.
Este tipo de propostas regressarão em maior
número e qualidade no próximo ano, também
durante as tardes na academia TEN.

Aproveito para deixar um breve desafio que
incluímos neste programa:
1.Faz a tua Lista das Responsabilidades
incluindo todas as pessoas por quem és
responsável e todas as coisas pelas quais és
responsável.
2.Divide todos os itens da Lista das
Responsabilidades pelos vários anéis de
responsabilidade (imagem em baixo): 
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Será que uma boa pessoa pode ter sucesso
profissionalmente? Ou mais sucesso
profissional leva a comportamentos menos
éticos? Ou, ao contrário, será que só
abdicando de ‘alguma’ ética é que alguém
pode subir na vida e atingir sucesso?

Estas perguntas inspiraram uma equipa de
investigadores de Harvard a aprofundar a
relação entre ser um bom profissional e ser
uma boa pessoa – por exemplo, estar
atento aos outros e aos problemas da
sociedade - procurando perceber se são
compatíveis e, sendo, como se podem
estimular em simultâneo. A sua perceção,
partilhada por vários que foram seguindo
na sua esteira, é que na sociedade
americana encontravam muitos exemplos
de Excelência e muitos exemplos de Ética
mas poucos que conciliassem os dois.

O The Good Project tem por missão
disseminar a ideia de Good Work, cuja
tradução para português não me é
evidente, e que resulta da combinação de
três dimensões: Excellency, Ethics e
Engagement. 
Esta é a base do programa que temos
estado a implementar junto de duas
turmas do nosso parceiro ETPL. Têm sido
momentos de reflexão e discussão a partir
de perguntas como: Quais os valores mais
importantes e que orientam a tua vida?, É
preciso gostar-se de uma tarefa para a
fazer com sucesso?, O que influencia mais
o sucesso numa determinada área: a
motivação, o gosto ou as aptidões próprias
para a mesma?, És responsável pelo quê ou
por quem na tua vida?, Quem, na tua vida,
representa o verdadeiro espírito Good
work?

Programa ETHICS
Pedro Rocha e Melo, Academia TEN
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Num tempo em que somos desafiados a ter
bem presente quais os nossos direitos,
desafiamos-te a pensar nos teus deveres e
responsabilidades.

Ficamos à espera que partilhes connosco
para falarmos um pouco sobre isso!

Os alunos do 3º ano da Casa PIa - CED
Jacob Rodrigues Pereira estiveram várias
semanas a trabalhar na criação de uma
enciclopédia do Mar. Agora vão agora
apresentá-la às várias turmas da escola e
deixarão um exemplar disponível na
biblioteca. Este trabalho desenvolvido na
sala de estudo TEN envolveu um trabalho
de pesquisa inicial e os alunos
empenharam-se na escrita dos textos e
desenho das imagens que os acompanham.
Parabéns a todos pelo excelente trabalho!

Enciclopédia do Mar
TEN Casa Pia

Agenda TEN

2 Junho - OpenTEN

20-24 Junho:

4-29 Julho - TEN Nature Camp

5-9 Setembro - TEN Nature Camp

     - Community 7º-10º ano (manhãs)

     - Ateliers 1º e 2º ciclo (tardes)

Ficha Técnica

Olhar TEN  #3
1 de Junho 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
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