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Colégio Novo da Maia
Um presente com futuro
O Colégio Novo da Maia, fundado em 2001, tem como missão apostar na Qualidade no
Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a construção
de um mundo melhor.

A

companhar a vertigem do tempo
e da mudança é por excelência
o grande desafio que se impõe
às sociedades pós-modernas e,
obviamente, à escola. Atravessamos um
período em que o conhecimento científico
e tecnológico se desenvolve a um ritmo de
tal forma intenso e complexo que a quantidade de informação disponível, que cresce
exponencialmente todos os dias, obriga-nos
a uma práxis distinta e refletida sobre o que
é educar no séc. XXI. O Colégio Novo da
Maia enquanto instituição alinhada com o seu
tempo, valoriza o perfil do aluno do século
XXI e assume uma nova forma de pensar e
agir numa escola que reclama outras formas
de organização, seja nas metodologias e
avaliação do currículo, seja no planeamento, seja na forma como organiza os seus
espaços. Promove e incentiva a criatividade
e a inovação, o espírito empreendedor e
a cidadania em todos os níveis de ensino,
assente em valores humanistas.
O Colégio Novo da Maia procura a
construção na ação das diferentes literacias,
tais como a leitura e a escrita, a numeracia,
a utilização das tecnologias da informação
e comunicação (robótica, multimédia, e-

-manuais, tablets em sala de aula), a proficiência de linguagens simbólicas associadas
às línguas estrangeiras (Currículo de Cambridge), à música e às artes, num ambiente
pedagógico renovado e motivador, flexível
sem perder o rigor e que procura recuperar
a vocação interdisciplinar e transdisciplinar
(Projeto A+) do saber com o fim último de
qualificar os jovens numa ambiência democrática. Aposta, ainda, no pensamento crítico
e argumentativo dos seus alunos, através da
oferta da Filosofia desde o Pré-Escolar até
ao Ensino Secundário, assim como o saber
estar e saber ser, reforçado pela Expressão
Dramática até ao 3.º CEB.

Novos desafios do
Colégio Novo da
Maia
Projeto A+
O Colégio Novo da Maia aderiu, este ano
letivo, ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular e daí surgiu o Projeto A+. Trata-se
de uma cultura educacional contemporânea
indo ao encontro dos interesses dos nossos

alunos, no ensino básico e ensino secundário
(12.º ano), reconfigurando espaços educativos inovadores, utilizando metodologias de
ensino mais atrativas, sistemas de comunicação adaptados aos alunos de hoje, acrescentando mais-valias de ensino-aprendizagem
de um saber ser e fazer em comunidade
em prol de objetivos comuns, não perdendo
a individualidade e os interesses pessoais
e potencialidades de cada um dos alunos.
O Projeto A+ é um espaço onde se
encontram várias áreas do saber, onde se
vive a verdadeira interdisciplinaridade, onde
é possível trabalhar conteúdos específicos
de cada disciplina envolvida, contemplando,
também, as competências transversais
promotoras de uma cultura colaborativa e
bilingue. São momentos onde os alunos
desenvolvem centros de interesse de aprendizagem, sobre o desenho de metodologia
de projeto, permitindo-lhes construir a sua
própria aprendizagem para recriar e reconfigurar conceitos e saberes, transformando-se
em ações na comunidade.
Este ano letivo, o mote de partida foi
“Maia – a construção de um ADN” porque
TODOS consideramos importante saber
onde estamos e para onde queremos ir,
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garantindo um dever cívico, participativo e
de intervenção na comunidade, para um
futuro melhor.

Cidadania e
Desenvolvimento
A caminhada do exercício da cidadania faz-se, em grande parte, na escola.
Este ano, com a inclusão da disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento, transversal
a todo o Ensino Básico, pretendemos preparar os alunos para a vida, para serem
cidadãos democráticos, participativos e
humanistas, num contexto de diversidade
social e cultural crescente, no sentido de
promover a tolerância, a solidariedade e
o voluntariado.
Como estratégia de ação, a Cidadania
e Desenvolvimento está presente no dia-a-dia do Colégio através da participação
em projetos como: Smile, PASSEzinho,
PASSE, PRESSE, Eu e os Outros, Trilhos,
Responsabilidade Social, Eco-Escolas, PESES, Deco Jovem, Parlamento dos Jovens,
Young Business Talents, A Empresa – Júnior
Achievement, Geração EURO, entre outras
competências previstas na Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania.
Espaço este, ainda, dedicado às
Assembleias de Turma, dando voz aos
nossos alunos, onde o princípio basilar é
“Para cada problema, uma solução!”
Este ano, o Colégio Novo da Maia
apostou na reconfiguração de novos espaços educativos, as salas ProLab CNM
onde se desenvolve o Projeto A+ e a Cri@
rt(e) Classroom para o 1.º CEB. A Cri@rt(e)
Classroom foi organizada por domínios
transversais - comunicação e expressão
oral, memória, atenção e concentração,
raciocínio lógico-dedutivo, conceitos matemáticos, orientação espacial, perceção
visuoespacial, corporal e cinestésico,
socioafetivo, oratória – considerados decisivos no contributo para um processo
de aprendizagem apropriado e efetivo,
tendo em conta quatro áreas: espaço de
partilha, audiovisual e multimédia, criação
e manipulação e anfiteatro.
Foram, também, reconfigurados outros
espaços dedicados aos alunos da Creche e
Pré-Escolar, promotores do brincar para a
aquisição de aprendizagens significativas e
integradoras, favorecendo desenvolvimento inato da sensibilidade artística, estética,
científica e comunicacional. Assim surgem:

ARTLAB
Espaço privilegiado para o desenvolvimento artístico através da exploração de
materiais naturais, jogos de luz, criação de
brinquedos, exploração de várias técnicas
de pintura, observação e questionamento
de pequenas atividades laboratoriais, através
de estratégias de jogo individual e coletivo,
podendo ainda este espaço ser partilhado
mensalmente com os Pais (Escola de Pais).

GREENLAB
Local que favorece o desenvolvimento
sensorial, criativo e motor, por intermédio de
brincadeiras no exterior, tais como: saltar,
trepar, deslizar, construir, criar, manipular,
entre outras. Este espaço, onde a natureza
impera, é dedicado às nossas crianças para
que se sintam mais próximas, com mais
gosto e respeito pelos habitats naturais.
Terra, água, areia e lama serão promotores
da imaginação das nossas crianças!

SOUNDLAB
Espaço com um ambiente potencializador de diversas experiências sonoras onde
ritmos e melodias se associam à dança e ao
teatro com recurso a instrumentos, técnicas
de expressão dramática e corporal.

SENSELAB
Espaço multissensorial onde as crianças
desenvolvem os seus sentidos, através de
atividades de exploração, por forma a vivenciar as faculdades da audição, da visão, do
tato, do paladar e do olfato.
Assim, através de paredes revestidas,
com construções em legos, espelhos, lousas,
túneis, quadros magnéticos, entre outros, as
crianças dinamizam vivências com potencialidades infindáveis.
“A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, de jogar e de
falar. Cem, sempre cem modos de escutar
as maravilhas de amar. Cem alegrias para
cantar e compreender. Cem mundos para
descobrir. Cem mundos para inventar. Cem
mundos para sonhar (…)”.
Malaguzzi, 1996.
Os Fundadores, Marina Torres Pinto e
David Pinto

