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O Colégio Penas Real é um estabelecimento de ensino particular, localizado no 

concelho de Alcochete, fundado com o objetivo de proporcionar uma educação de 

qualidade, criativa, inovadora, equilibrada, exigente, mas, também, motivada 

com o preconizado nos pressupostos inerentes às novas orientações previstas na 

recente legislação que estabelece uma visão altamente “flexibilizadora” do currículo 

escolar, tendo como referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Para operacionalizar o anteriormente referido e proporcionar um ensino 

diferenciado, estimulante e inclusivo a equipa de docentes tem dinamizado 

continuamente práticas pedagógicas orientadas para o sucesso educativo e para o 

desenvolvimento afetivo e integral dos alunos, através de diversos projetos e 

atividades de âmbito humanista, artístico, ambiental, tecnológico e desportivo.  

 

Projeto “Pessoa em Nós” 
[Vida e Obra de Fernando Pessoa] 

 
 
 

A título de exemplo, no presente ano letivo, em algumas salas de aula do Penas Real, 

os alunos têm aprendido de forma lúdica e fora dos padrões convencionais, temas 

que se pensam complexos, para as suas idades, e através deles até encontrar novos 



 

caminhos e soluções para os vários conteúdos académicos das diferentes 

componentes do currículo. 

No início deste ano letivo optou-se por selecionar um tema-base - “Pessoa em Nós” 

- para ser trabalhado, em contexto de sala de aula e de forma transversal, com os 

alunos, através da metodologia de Trabalho de Projeto. 

A escolha do tema “Pessoa em Nós” justificou-se através da importância de darmos 

a conhecer uma figura cimeira da literatura portuguesa e mundial que é Fernando 

Pessoa, no decorrer do ano (2018) em que se comemorou o 130.º aniversário do seu 

nascimento.  

Pretende-se, portanto, que os alunos, do Colégio Penas Real, descubram, de uma 

forma simplificada, atrativa e colaborativa, a vida e obra deste complexo e genial 

poeta, bem como de alguns acontecimentos e marcos da época do Modernismo a 

nível Nacional e até Mundial.  

Desde o 1.º período, que os alunos têm vindo a desenvolver um conjunto de 

atividades subordinadas à obra do poeta Fernando Pessoa. Estamos conscientes da 

complexidade deste autor, no entanto, devemos deixar de catalogar poetas e poemas 

como fáceis ou difíceis, porque as tarefas que lhes atribuímos, essas sim, é que 

poderão ser complexas. 

É de referir que estas atividades têm vindo a ser trabalhadas de forma transversal, 

ao longo de semanas de trabalho, e têm-se assumido deveras relevantes para gerar 

estímulos à criatividade dos alunos e docentes. As metodologias pedagógicas 

mobilizadas para descobrir a vida e obra desta figura cimeira da literatura 

portuguesa e mundial [Fernando Pessoa], têm-se tornado uma mais-valia, tanto a 

nível cultural bem como facilitadoras de diversos processos de aprendizagem. 

Disponibilizar às nossas crianças o conhecimento artístico-literário é um ato 

de nobreza e uma aposta num futuro mais promissor… 
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