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O Family Day, habitualmen-
te realizado em Maio, pas-
sou a ter lugar em Setembro,
marcando o início do novo
ano lectivo

“W
onderland”, numa
alusão à conhecida
história “Alice no

País das Maravilhas”, foi o
tema da edição deste ano do
Family Day do colégio St. Pe-
ter’s School, em Palmela, rea-
lizada no sábado, em que es-

tiveram presentes mais de 3
mil pessoas.

A escolha do tema “Wonder-
land” para este ano prendeu-se
com o facto de ser um “tema
muito interessante, muito abran-
gente”, conta a directora peda-
gógica do colégio, Isabel Simão.
“É um tema que consegue per-
correr desde o jardim-de-
infância até ao 12.º ano. O au-
tor do conto da Alice era mate-
mático, portanto, podem daqui
extrair-se conteúdos interes-
santes para o ensino secundá-

rio, tal como, pela natureza e
fantasia do tema, podemos ir ao
nível do jardim-de-infância. Ao
mesmo tempo, encerra em si
aquela mensagem que é im-
portante, num contexto destes,
tirar da história”, refere. 

Assim, toda a decoração,
tanto exterior como dos edifí-
cios e salas de aula dos vários
níveis de ensino, bem como os
trajes envergados por funcio-
nários e alunos, recriaram com
rigor o universo de “Alice no
País das Maravilhas” e as fa-

mosas personagens, como Ali-
ce ou a Rainha de Copas. Na
opinião de Isabel Simão, “as sa-
las este ano estavam particu-
larmente ricas nos projectos
que apresentavam”, expondo
alguns trabalhos elaborados
ainda em 2013/2014 e outros
já neste início de ano lectivo.

O Family Day é já um dos
pontos altos do calendário es-
colar, envolvendo grande par-
te dos cerca de mil alunos e
200 funcionários do colégio e
também os encarregados de

educação. Este ano, devido à
mudança na data de realização
de Maio para Setembro, o even-
to começou a ser preparado
logo em Julho. 

A directora pedagógica ex-
plica que, cada vez mais, a ins-
tituição foi “aumentando a ocu-
pação dos fins-de-semana en-
tre Maio e Junho”, altura em
que decorrem os exames de
certificação do British Council,
de Cervantes e do Goethe Ins-
titute, “fundamentais para os
currículos dos alunos”, daí a op-

ção de passar a realizar o Fa-
mily Day em Setembro, assi-
nalando também desta forma
o início do novo ano lectivo.  

Universidades 
com maior presença

Uma das novidades deste
ano do Family Day foi a pre-
sença, no edifício principal (7.º
ao 12.º ano), da “maior repre-
sentação de sempre de uni-
versidades”, num total de seis
(uma universidade suíça, a Es-

O colégio St. Peter’s School
foi o estabelecimento de en-
sino do país que teve mais alu-
nos premiados no concurso
internacional de matemática
“Pangea”, que decorreu no
ano lectivo 2013/2014, coor-
denado em Portugal pelo Mi-

nistério da Educação. 
O St. Peter’s School entrou

no concurso com alunos desde
os 5 anos até ao 12.º ano, que
obtiveram vários primeiros lu-
gares. A directora pedagógica
explica que o concurso funcio-
nou “como se fossem exames

nacionais”. “Enviavam-nos os
ficheiros dos exames, aplicá-
vamos aos alunos, enviáva-
mos-lhes e eles corrigiam. Foi
um sucesso enorme”, congra-
tula-se. Depois de os alunos
vencedores terem recebido os
prémios em Junho, na reitoria

da Universidade Clássica, em
Lisboa, para o Family Day es-
tava prevista uma cerimónia
local de homenagem ao colé-
gio pelos resultados obtidos,
que encerraria as actividades
no palco exterior, mas que aca-
bou por ter que ser adiada

para data a definir, já que a
chuva forte que caiu ao final da
tarde obrigou a que as activi-
dades no exterior terminassem
mais cedo.

Adiada teve que ficar tam-
bém a cerimónia dos Quadros
de Honra e Mérito 2013/2014,

que visava distinguir os alunos
do 5.º ao 12.º ano com média
superior a 17, no caso dos Qua-
dros de Honra, e os alunos que
se evidenciaram nalguma acti-
vidade desportiva, artística ou
de natureza solidária, no caso
dos Quadros de Mérito. 

Colégio destacou-se em concurso internacional de matemática

PALMELA Evento anual do colégio St. Peter’s School contou com a participação de mais de 3 mil pessoas

Family Day recriou universo de
“Alice no País das Maravilhas”
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Prosseguindo os investi-

mentos realizados em todas as

pausas lectivas de Verão nas

infra-estruturas do colégio, este

ano, foi feito um investimento

na entrada e num dos campos

desportivos.

“Havia que dar um ar melhor

à entrada e criar um sistema de

segurança mais efectivo”, refe-

re a directora pedagógica. Com

o novo sistema, com tornique-

tes, os alunos e os familiares

têm um cartão, que permite fa-

zer um controlo de quem entra

e sai, a que horas e com quem.

“Num colégio privado, estes as-

pectos são muito importantes.

Um pai que coloca um filho

numa instituição privada tam-

bém quer segurança e tranqui-

lidade”, reconhece. 

Também o campo polivalen-

te junto à entrada do colégio

está a ser beneficiado, com a

construção de uma cobertura,

a instalação de bancadas com

capacidade para 412 lugares e

de um novo piso. O colégio tem

também o projecto para a cons-

trução de um pavilhão despor-

tivo, mas tem vindo a deparar-

se com “questões legais”, no-

meadamente, o “problema de

implantar um pavilhão com as

dimensões deste num solo que

tem um índice de construção

baixo”, explica Isabel Simão.

No entanto, assegura que o

colégio não desistiu de ver con-

cretizado este projecto e acre-

dita que “quando somos per-

sistentes, as coisas acabam

por acontecer”. 

St. Peter’s School 
é único na região com
currículo internacional

Investimentos aumentam segurança e conforto

cola Superior de Saúde Egas

Moniz, o Instituto Superior Téc-

nico, a Universidade Nova de

Lisboa, a Universidade Católi-

ca Portuguesa e o Instituto

Superior de Ciências do Tra-

balho e da Empresa), destaca

Isabel Simão. “São universi-

dades de referência e o facto

de este ano terem querido vir

cá todas as que convidámos

tem a ver com as nossas en-

tradas na universidade. Temos

muitos alunos a entrar nestas

universidades. Porque são alu-

nos que se destacam, bons

alunos, que entram com boas

médias, as universidades estão

a vir ao ensino secundário dos

seus alunos. Acabaram por fa-

zer um perfil do aluno do St.

Peter’s e já lhes interessa virem

cá. Isso é muito positivo para

os alunos, para as universida-

des e para nós”, considera. 

Outras novidades foram a

presença de uma empresa

que produz fotografias em cha-

pa de alumínio, à moda de an-

tigamente, e o Planetário Por-

tátil Via Láctea, com várias vi-

sitas ao longo do dia. 

O palco exterior foi, como ha-

bitualmente, o “epicentro” da

festa. Num colégio que dispo-

nibiliza aos alunos um leque de

mais de três dezenas de acti-

vidades extra-curriculares, o

Family Day é sempre um dia

privilegiado para apresentar o

trabalho realizado nas várias

actividades. Pelo palco pas-

saram, ao longo de todo o dia,

demonstrações de ballet, mú-

sica e teatro pelo Drama Club,

sevilhanas, dança contempo-

rânea, hip hop, as actuações

do Coro St. Peter’s e da Or-

questra de Percussão e ainda

a actividade “Curtas Matemá-

ticas” e ilusionismo. As actua-

ções encerraram com a pre-

sença de dois convidados, Luís

Sequeira e Leonor Andrade

(ex-aluna do colégio), ambos

ex-concorrentes do programa

da RTP1 “The Voice Portugal”.

No recinto, houve também lu-

gar a jogos e equitação, que fi-

zeram as delícias dos mais no-

vos, actividades de Yoga e vá-

rios expositores institucionais,

de produtos locais (flores do

Montijo, queijo, tortas e outros

doces tradicionais de Azeitão,

compotas, licor Arrabidine) e ou-

tros (cake design, cupcakes). O

desporto é outra das compo-

nentes do Family Day. Ao longo

do dia, realizaram-se activida-

des de rugby, futebol, ténis, vo-

leibol, judo e esgrima, nos vários

equipamentos desportivos. 

Nos edifícios do jardim-de-

infância e 1.º ciclo, decorreram

várias actividades para os mais

novos, como pinturas faciais,

espectáculo de bolas de sabão,

modelagem de balões ou a

hora do conto. No edifício do

2.º ciclo, destacaram-se as pa-

lestras, a feira do livro e sessão

de autógrafos com a escritora

Luísa Ducla Soares e ainda as

apresentações das obras “Rita,

a Minhoca da Amazónia”, de

Rosa Cruz, e “Portas Mági-

cas”, de Marta Teixeira Pinto.

O Colégio St. Peter’s School

passou a ser internacional,

na sequência de uma candi-

datura para poder aplicar, no

ensino secundário, o currí-

culo internacional, chamado

Programa IB. O St. Peter’s

School é a sétima instituição

de ensino do país onde está

disponível o currículo interna-

cional e a única na região de

Setúbal, já que as restantes

ficam em Lisboa, Linha do Es-

toril e Porto.

“Este ano, arrancámos com

a primeira turma IB. O secun-

dário é todo ensinado em in-

glês, os exames vêm de

Inglaterra, o que proporciona

ao aluno ficar com o diploma

IB, de ensino secundário in-

ternacional, que lhe permite a

entrada em qualquer universi-

dade do mundo”, explica Isa-

bel Simão. Em alternativa,

acrescenta, o aluno “pode até

fazer o ensino superior em

Portugal, mas se depois qui-

ser fazer uma pós-graduação

lá fora, com o IB tem regalias”.

Para o colégio, este “é um

grande prestígio, porque é um

currículo muito reconhecido

mundialmente”, confessa a di-

rectora pedagógica. O currí-

culo internacional é opcional,

estando neste momento a

funcionar uma turma de inter-

nacional e três turmas de na-

cional por cada ano. 

ActividAde. crianças e jovens puderam experimentar yoga

FeiRA. Foi possível apreciar vários produtos locais

ActuAções. o palco exterior foi o "epicentro" da festa

Recinto. no exterior, um conjunto de expositores complementou o programa de actividades


