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  O Colégio Heliântia é um projeto de ensino privado que entrou em funcionamento
no ano letivo 2007/2008 com o ensino ao 1º ciclo do Ensino Básico e em 2012/2013 a
sua atividade foi alargada ao 2º ciclo.

  Sediado no Edifício Heliântia, está localizado junto ao mar e envolvido por um
terreno arborizado em Valadares, freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia.

  O nosso objetivo enquanto colégio é oferecer aos alunos um método de ensino
inovador e personalizado, uma vez que o projeto educativo preconiza turmas com um
número reduzido de alunos. Assim, o ensino é focado nas necessidades individuais de
cada um, respeitando o seu ritmo de aprendizagem e o seu método de aquisição de
conhecimentos – pilares fundamentais para um percurso escolar de sucesso. Essa é
uma das nossas preocupações: chegar a todos os alunos, mantê-los felizes e
motivados para aprender cada vez mais e melhor. 

  À aquisição de conhecimento aliamos os valores, o saber ser e o saber estar, para
que os nossos alunos sejam completos como seres humanos e ativos na sociedade que
os rodeia. 

Mafalda Fleming

Apresentação



  Levantaremos voo com os nossos alunos para o Planeta dos sonhos, saindo da
nossa rota diária, procurando beber de toda a sabedoria que magicamente se
encontra espalhada pelos quatro cantos do Mundo. 
  Será uma viagem com algumas escalas programadas que nos levarão à procura de
novos povos e culturas, de novos saberes e tradições.
  Pretendemos dar-lhes as ferramentas necessárias para voarem bem alto,
preparando-os para um voo cheio de aprendizagens e enriquecimentos, com
paragem obrigatória na diversidade cultural existente no nosso planeta.  
  Sonhar com um Mundo melhor, demonstrando-lhes que quando queremos algo
temos de lutar para o alcançar. Este, é também um dos nossos maiores objetivos e
desafios. 
 Na verdade, o sonho comanda a vida ❤ 

  Mas que sorte temos em todos os dias pisar este tão rico Planeta: tantas culturas e
povos distintos, tantos costumes que passaremos a conhecer. Tantos cheiros que nos
transportam, trajes, músicas, danças e sabores. 
  O nosso voo irá permitir-nos mergulhar num oceano de saberes que nos trará,
depois de muito sonho e exploração, momentos de partilha e reflexão entre todos. 
  Dentro desta exploração haverá também espaço para ações cujo objetivo será
preparar o Mundo para, diariamente, receber novos descobridores – abraçando a
diversidade, o diferente e até o comum. 
  O “Mundo melhor” dos nossos sonhos pode transformar-se em realidade, certo?!
Cuidar do nosso planeta e de todos aqueles que nele habitam é um objetivo que,
todos juntos, queremos alcançar.
  Chegaremos ao fim desta viagem já com a sensação de dever cumprido: mais
sabedoria, conhecimento e cidadãos mais ativos, informados e capazes de
transformar o Mundo num lugar melhor, respeitando a diferença tão rica e tão
importante para o nosso desenvolvimento como seres humanos capazes. 
  Aterramos com a certeza de que foi um voo sereno, de muita descoberta e uma
viagem conjunta que certamente nunca mais esqueceremos 😁 

Projeto Educativo
Sonha, Explora e Conquista

  SENHORES PASSAGEIROS COLOQUEM OS CINTOS DE SEGURANÇA E MANTENHAM-
NOS APERTADOS ENQUANTO O SINAL SE MANTIVER ACESO! 
ESTAMOS PRONTOS PARA DESCOLAR.



Calendário Letivo
1º Ciclo

2º Ciclo

Início TermoIntercalar Interrupções Feriados

2.º Semestre

Provas de Aferição - 2º ano

9
set

 Expressões Artísticas 
e Educação Física

Português e 
Estudo do Meio

Matemática e 
Estudo do Meio

23-25
nov

23 dez
2 jan

5 out
1 nov

1 e 8 dez

27
jan

Início TermoSemestral Interrupções Feriados

6
fev

30 jan
3 fev

20-21 fev
6-14 abr

25 abr
1 mai
8 jun

23
jun

1.º Semestre

entre 
2 e 11
maio

20 de
junho
10H

15 de
junho
10H

Início TermoIntercalar Interrupções Feriados

2.º Semestre

Provas de Aferição - 5º ano

12
set

 Educação Física História e Geografia 
de Portugal

Português

23-25
nov

23 dez
2 jan

5 out
1 nov

1 e 8 dez

27
jan

Início TermoSemestral Interrupções Feriados

6
fev

30 jan
3 fev

20-21 fev
6-14 abr

25 abr
1 mai
8 jun

14
jun

1.º Semestre

entre 
16 e 26
maio

2 de
junho
11:30H

7 de
junho
11:30H



1.º Semestre

2.º Semestre

Plano Anual de 
Atividades

9 de set

Início do 

ano letivo

6 de out

Visita ao 

Aeródromo 

de Manobras 

n.º1 - Ovar

Dia 

Internacional 

para a 

erradicação

 da pobreza 

17 de out

11 de nov

Feirinha de 

Magusto

21 de nov

Dia Nacional 

do Pijama

22 de dez

Festa de Natal

27 de jan

Noite 

Mágica

17 de fev

Desfile de 
Carnaval

31 de mar
“Portugal dos 

Pequenitos” (1.º 
CEB) e World of 
Discoveries (2.º 

CEB) 

Competições 
Nacionais da 

Ciências PMATE 

abr/mai

28 de mai

Mercadinho
do Heliântia

1 de jun

Dia
Mundial da

Criança

16 de jun

Festa Final de 
Ano e Dia da 

Família

Passeio de
Final do

Ano

21/22 de jun

abr/mai

Concurso 
“Histórias da 
Ajudaris” 



Oferta Curricular

  SÃO ATIVIDADES ESPECIALMENTE CONCEBIDAS PARA UM DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DAS CRIANÇAS, ENQUANTO SE APAIXONAM PELA APRENDIZAGEM DE
FORMA COMPROMETIDA E DIVERTIDA. TODAS AS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS
EM HORÁRIO LETIVO, ENTRE AS 9H00 E AS 17H00.

  Inglês é atualmente uma das áreas fundamentais para o desenvolvimento da
criança e, portanto, é aposta primordial do Colégio desde o 1.º Ano. Colocamos em
prática o método de ensino Inglês Cambridge para preparar os nossos alunos para
os exames iniciais Cambridge.
  Apostamos também em lecionar algumas aulas do currículo em português e inglês
para que os alunos utilizem a língua estrangeira num contexto natural, aprendendo
de uma forma gradual é lúdica.

Inglês

Finanças para a Vida

  Projeto inovador com o qual se pretende desenvolver competências básicas na área
da gestão financeira, desde a mais tenra idade escolar em duas perspetivas distintas
– poupança e investimento.

Expressões Artísticas

  As artes são formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção,
influenciando o modo como se aprende, comunica e interpretam os significados do
quotidiano, contribuindo para o desenvolvimento de diferentes competências. Neste
âmbito, é desenvolvido um projeto bilingue (português/inglês), com as turmas dos 3ºs
e 4ºs anos de escolaridade, com incidência na dramatização e as artes plásticas,
desenvolvendo a oralidade da língua inglesa.

Educação Literária

  Projeto que tem por objetivo o desenvolvimento de competências de escrita e leitura
de textos de interpretação mais subjetiva, visando a abertura para o universo de
significados oferecido pelas palavras. Funciona dentro do horário curricular
estipulado para português e abrange as listas de obras indicadas pelo Ministério da
Educação no Plano Nacional de Leitura.



Pequenos Cientistas

Tecnologias de Informação e Comunicação

  As TIC permitem a aquisição de capacidades de acesso à informação e
comunicação. Sendo transversal às outras disciplinas, ajuda a contextualizar os
temas e conteúdos programáticos destas. Desenvolver uma maior apetência para as
novas metodologias é nosso objetivo. 

  O projeto pretende despertar a curiosidade das crianças, desenvolver o espírito
investigativo, fazer muitas perguntas, obter respostas e criar hipóteses sobre as
questões científicas que fazem parte do nosso quotidiano. Envolver, explorar, explicar.
Funciona dentro do horário curricular estipulado para o Estudo do Meio.

Inglês

Finanças

Expressões 
Artistícas

Educação
Literária

Pequenos
Cientistas

T.I.C.



Atividades 
Extracurriculares

Academia de Inglês

Professor: English4U
Alunos: 2.º Ciclo

  A Academia de Inglês é uma proposta conjunta do Colégio Heliântia e da
English4U, que visa promover a aprendizagem da língua Inglesa de uma forma
dinâmica e natural. Sendo as aulas ministradas inteiramente em Inglês, permitirá
que os alunos enriqueçam o seu vocabulário, utilizem as estruturas gramaticais de
uma forma natural, desenvolvam a pronúncia e comuniquem mais fluentemente. 

Karaté-Zen

Professor: Bushido Karaté-Zen
Alunos: todos os anos de escolaridade

  O Karaté-Zen é para além de uma “arte marcial” um excelente exercício físico, um
raro método de fortalecimento psíquico e simultaneamente uma escola de cortesia e
respeito pelo próximo. Destina-se exclusivamente a desenvolver na personalidade dos
praticantes, qualidades de combatividade, suscetíveis de serem aplicadas na
realidade social, onde não faltam adversários… as adversidades da vida.

   AS ATIVIDADES TÊM INÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO, ESTÃO DISPONÍVEIS PARA
TODOS OS ALUNOS DO COLÉGIO HELIÂNTIA, SEUS FAMILIARES E AMIGOS, BEM
COMO, A ALUNOS QUE FREQUENTAM OUTRAS ESCOLAS.

Clube de Ciências

Professor: Profª. Ana Granja
Alunos: 2.º Ciclo

  O Clube da Ciência surge na sequência da necessidade dos alunos projetarem os
conteúdos teóricos na prática – uma estratégia indispensável nos dias de hoje e que
ajudará a uma melhor perceção das matérias lecionadas. 
  Transformar algo objetivo em diversão tornará a aprendizagem mais fluída,
rápida e feliz.



Xadrez

Professor: Xeque-Mate
Alunos: todos os anos de escolaridade

  A Xeque-Mate tem como lema "Brinca e Aprende", pois, através de atividades
lúdicas, capta a motivação das crianças para o desenvolvimento de competências,
como por exemplo, a atenção e concentração.
O xadrez potencia o desenvolvimento cognitivo, o aumento da flexibilidade mental,
a estimulação da imaginação e criatividade e fomenta a organização metódica de
estudo e do raciocínio lógico.

Super Hero

Professor: Super Hero Program
Alunos: todos os anos de escolaridade

  O Super Hero potencia a evolução de cada criança para que cresça com mais
recursos e ferramentas que a preparem para vencer os diferentes desafios que
enfrentará na sua vida.
  A atividade centra a sua ação em soft skills ( inteligência emocional, autoestima e
autoconfiança e competências sociais e de comunicação) que são abordados como
superpoderes. 
  Os principais objetivos focam-se no desenvolvimento do caráter, de competências e
empowerment.

Professor: Academia de Dança Pedro Sousa
Alunos: todos os anos de escolaridade

  O MTV Dance é uma atividade diferente, única, criativa e apaixonante onde os
mais jovens são presenteados com vários ritmos e músicas, para uma aprendizagem
completa e diversificada. Para além de ser uma maneira prazerosa de exercitar o
corpo, a dança promove a coordenação, o equilíbrio e o desenvolvimento geral das
crianças.

MTV Dance



3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

 
Academia de 

Inglês
14h15 - 16h15

 
Clube de Ciência
16h00 - 17h00

MTV Dance
17h00 - 18h00

Xadrez 
17h00 - 18h00

Karaté-Zen
17h00 - 18h00

Super Hero
17h00 - 18h00

Atividade Mensalidade | Frequência Mínimo de Alunos

Academia de Inglês 50,00€ | 1x semana 4 alunos

Clube de Ciências 24,00€ | 1x semana 4 alunos

Karaté-Zen 30,00€ (*) | 1x semana 8 alunos

MTV Dance 24,00€ | 1x semana 10 alunos

Xadrez 24,00€ | 1x semana 5 alunos

(*) Acresce: Quota Anual (40,00€) e Inscrição Anual (25,00€]

Horários

Informações



Projetos

  O COLÉGIO HELIÂNTIA IRÁ PARTICIPAR EM VÁRIOS PROJETOS ONDE O
CONHECIMENTO CIENTÍFICO SERÁ ALIADO AO CONHECIMENTO HUMANISTA.
PRETENDEMOS TRABALHAR OS VALORES DA SOLIDARIEDADE, CIDADANIA E
RESPONSABILIDADE DE FORMA A FORMARMOS CIDADÃOS ATIVOS, RESPONSÁVEIS,
CONSCIENTES E SOLIDÁRIOS PARA COM O OUTRO.

Eco-Escolas

  Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental
Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira
Azul da Europa). Este programa pretende a alteração ou melhoria das atitudes de
toda a comunidade escolar face ao ambiente, empenhando-a na construção de
práticas de cidadania ativa, contribuindo assim para um mundo mais igualitário e
sustentável. Pensar global, agir local.

Heliântia Solidário

  Agregado à solidariedade e assente nos valores que pretendemos transmitir, o
Projeto vem na crescente necessidade de formar cidadãos cada vez mais ativos em
sociedade e que, para tal, a devem conhecer de perto. 
  A criação do mesmo servirá também para promover ações de solidariedade onde os
nossos alunos terão um papel central e fulcral.
Ser cidadão ativo é transformar pensamentos em atos positivos.

Exames Cambridge

  Os exames Cambridge ajudam os alunos a desenvolver as suas habilidades
idiomáticas e a melhorar o seu inglês.
  Cada uma das qualificações visa um nível específico do Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas (CEFR) e proporciona um foco claro para programas de
estudo. Os tópicos e as tarefas nos exames são desenvolvidos para reforçar o
aprendizado dos alunos em sala de aula e para ter um impacto positivo no ensino e
na aprendizagem.
  Assim, este ano teremos ao dispor dos nossos alunos a oportunidade de se
inscreverem nestes exames e enriquecer o seu currículo. 



PmatE/UA

  O Projeto Matemática Ensino da Universidade de Aveiro – PmatE/UA é um projeto
de investigação e desenvolvimento, fundado em 1989, na Universidade de Aveiro,
cuja missão é a aplicação das tecnologias da comunicação e informação (TIC) e o
desenvolvimento de conteúdos interdisciplinares e eventos para a promoção do
sucesso escolar e da cultura científica.
  O Colégio Heliântia orgulha-se dos vários prémios recebidos pelos seus alunos e
docentes.

Histórias da Ajudaris

 Com a participação no concurso “Histórias da Ajudaris” (inserido no Projeto-
Associação Ajudaris) pretende-se incentivar os alunos do 1.º e 2.º Ciclo a desenvolver
a leitura, escrita e criatividade. 
 O grande objetivo do projeto é transformar os nossos alunos em pequenos grandes
autores, viajantes das palavras, fazendo-os aterrar no mundo mágico da
solidariedade. 
Cada história elaborada poderá, posteriormente, ser umas das selecionadas a
integrar um livro mágico que ficará à venda para todos nós. O valor do mesmo
espalhará sonhos e sorrisos a quem mais precisa. 
  Ajudar é tão fácil e pequenos gestos fazem toda a diferença! ☺ 



Uniformes

  O uso diário do uniforme é obrigatório, no âmbito de qualquer atividade letiva.
Este deverá ser mantido devidamente identificado e em boas condições. A aquisição
do uniforme é feita no colégio.

Centro de Estudo

 Espaço dedicado ao estudo das diversas disciplinas e consolidação de matérias e
conteúdos lecionados em sala e/ou abordados em anos transatos. 
O Centro de Estudos Heliântia é um espaço de extensão do saber onde reina um
clima propício para uma aprendizagem serena e positiva. 
Encontra-se disponível para todos os alunos do Colégio, seus familiares, amigos e
alunos externos – do 1º ao 3º Ciclo do Ensino Básico. 

E-Community

  O Colégio implementou uma solução totalmente web que permite a comunicação e
interação entre toda a comunidade escolar.
  Desse modo, é possível aceder às mais diversificadas informações relativas ao seu
educando de uma forma rápida e segura.
  Pode consultar os mais diversos dados como por exemplo o plano curricular, faltas,
justificação das mesmas, horário, calendário escolar e todo um leque de
ferramentas relevantes no percurso letivo do seu educando.



Horários

Informações

Horário de funcionamento                                          8h00 às 19h00

Horário letivo                                                             9h00 às 17h00 

Atividades extracurriculares                                        17h00 às 18h30 
  
Sala de estudo e prolongamento                                  17h30 às 19h00

Secretaria                                                                  9h00 às 12h30
                                                                                14h30 às 17h30

Telefone                                                     227 538 815 / 926 788 247

Website                                                         www.colegioheliantia.pt

Endereço eletrónico                                     geral@colegioheliantia.pt
   
Rede Social                                          facebook.com/colegioheliantia

IBAN                                             PT50 0033 0000 452994085 6505

E-Community                                   https://portal.colegioheliantia.pt

https://portal.colegioheliantia.pt/


Sonha, 
Explora 

e Conquista


