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É para mim um motivo de grande alegria apre-
sentar-vos uma nova edição da Memória 
Anual da Arenales, o que vem sendo uma 

tradição que, anualmente, procura transmitir um 
pouco daquilo que acontece na nossa rede de 
escolas, da qual fazem parte estabelecimentos 
muito diferentes entre si, tanto no que respeita 
ao lugar em que se encontram como às suas cir-
cunstâncias.

Na Arenales, tivemos sempre vontade de traba-
lhar de forma colaborativa a todos os níveis: entre  
alunos, entre professores, com as famílias, dentro 
de cada família, entre alunos e professores, entre 
escolas e, naturalmente, com todos aqueles com 
os quais nos relacionamos.

Queremos difundir um modo de trabalhar e de 
nos relacionar em que possamos todos aprender 
uns com os outros, trabalhando em equipa, com 
um profundo sentido de serviço para com os de-
mais, procurando sempre contribuir para a cons-
trução de um mundo melhor.

Todo este espírito fundamenta-se na identidade 
cristã do nosso projeto. Os nossos valores corpo-
rativos inspiram-se nos valores que o humanismo 
cristão transformou em fundamento da nossa ci-
vilização e que a Igreja católica promove inces-
santemente. Este período de pandemia fez com 
que reparássemos o quão vulneráveis somos e o 
quanto precisamos dos outros, destacando o pa-
pel fundamental da escola para ajudar cada um a 
dar o seu melhor em momentos de adversidade.

O ano letivo 2020-2021 tem sido muito especial 
e exigido um enorme esforço para que os nossos 
colégios fossem lugares seguros para compensar, 
na medida do possível, tudo aquilo que a crise 
sanitária afetou e para estar perto de quem mais 
precisa, não deixando ninguém para trás.

Toda a nossa comunidade educativa respondeu 
com muita dedicação e compromisso e não pos-
so, como tal, deixar de reiterar o meu reconhe-
cimento e a minha gratidão. Vimos sofrer muitas 
pessoas, por motivos muito diferentes, e peço-
-vos que saibam estar sempre perto de cada um 
nos momentos difíceis, para que todos se sintam 
apoiados e compreendidos, e para lhes manifes-
tar o nosso afeto e a nossa proximidade.

Este ano foi também muito especial pela necessi-
dade de nos unirmos a uma manifestação pacífica 
e serena contra uma série de mudanças legislati-
vas adversas ao pluralismo educativo. Através da 
plataforma MasPlurales fizemos ouvir a nossa voz 
em defesa dos direitos das famílias, e assim con-
tinuaremos a agir ante qualquer atropelo desses 
mesmos direitos, seja qual for a sua origem.

Gostaria de terminar estas linhas agradecendo 
sinceramente o compromisso e o trabalho bem 
feito de todas as pessoas que formam parte da 
Arenales, as quais demonstraram a sua capaci-
dade para gerir uma situação excecional de um 
modo sereno e positivo, como nos corresponde 
como educadores. Não sabemos bem o que nos 
reserva o futuro, mas estou certo de que, com este 
espírito, seguiremos em frente mais fortalecidos.

ALFONSO AGUILÓ
Presidente

1. CARTA DO PRESIDENTE
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Este período de pandemia fez com que 
reparássemos o quão vulneráveis somos 
e o quanto precisamos uns dos outros, 
destacando o papel fundamental da 
escola para ajudar cada um a dar o seu 
melhor em momentos de adversidade.
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Madrid, Barcelona, Burgos, Cidade Real, 
León, Teruel, Salamanca, Vitoria, Porto, 

Luanda, Sófia, Munique, Florida, Califórnia, 
Encarnación (Paraguai), Santiago do Chile.

O projeto Arenales continua a crescer, como uma 
rede internacional de estabelecimentos educativos 
associados, que procuram proporcionar aos seus 
alunos uma formação académica de alto nível e 
promover os valores relacionados com o trabalho bem 
feito, realizado a partir de uma dimensão de serviço 
aos demais.

Atualmente, a rede compreende 29 centros 
educativos distribuídos por 9 países diferentes: 
Grandes e pequenos, antigos e novos, em grandes 
cidades ou pequenas povoações.

2. EVOLUÇÃO DA REDE 
EDUCATIVA ARENALES
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Estabelecimentos com Ensino Infantil, Primario, Secundario, Bachillerato. Escolas Infantis Estabelecimentos de Educação Especial



A nossa história: Abertura, 
integração, colaboração
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3. QUEM SOMOS

Ser parte de uma rede permite aos 
estabelecimentos de ensino manter 
a sua própria identidade e, ao 
mesmo tempo, enriquecer com as 
contribuições dos demais.
Todos aprendem com todos e 
dedicam tempo à ajuda, à procura 
de uma inteligência partilhada que 
permite uma colaboração eficaz. A 
experiência e as ideias fluem de um 
centro de estudos para outro.

Pode-se pertencer à rede de diversas formas. Há colégios 
que surgiram muito recentemente; outros que foram 
fundados há bastante tempo, por congregações religiosas 
ou por outras instituições, e que, algum tempo mais 
tarde, se juntaram à rede. A identidade cristã das escolas 
manifesta-se de muitas formas e isso enriquece e aporta 
carácter à nossa organização. Os colégios estão abertos 
a todos, quaisquer que sejam as suas crenças, sendo 
promovidos valores partilhados e apoiados por pessoas de 
culturas, religiões e proveniências muito distintas.

O primeiro colégio da rede iniciou a sua atividade em 
2009, em Alcalá de Henares. O mais antigo encontra-se em 
Teruel, foi fundado em 1898, e integrado em 2018.
Ao longo destes anos juntaram-se à rede colégios muito 
diferentes entre si, localizados em grandes cidades e em 
pequenas povoações, em Espanha e noutros países, com 
poucos anos ou que contam com mais de um século de 
existência.

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 9

COLÉGIO PEÑACORADA



Formação integral e 
personalizada, baseada numa 
visão cristã da vida

3.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES
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MISSÃO
Oferecemos um tratamento 
personalizado e uma 
formação integral, baseada 
numa visão cristã do 
Homem e da sociedade, 
num clima de plena 
liberdade, fomentando o 
sentido de responsabilidade 
dos alunos, com base 
nos princípios de 
transcendência, de 
influência na transformação 
social, de melhoria contínua 
e de realização pessoal.

VISÃO
Queremos ser reconhecidos 
como uma comunidade 
educativa ativa e flexível, 
orientada para servir 
pessoas e instituições muito 
diferentes, procurando que 
as mesmas sejam criativas 
e autónomas, unidas pelo 
propósito de construir um 
mundo melhor.

VALORES
Os nossos colégios 
promovem os valores morais 
e culturais relacionados 
com o trabalho bem feito, 
a melhoria contínua e a 
capacidade de superação, 
a visão positiva das pessoas 
e das situações, o respeito 
e a promoção da liberdade 
e responsabilidade 
pessoais, bem como a 
lealdade, verdade, justiça, 
solidariedade e paz.

COLÉGIO MONTESSORI SALAMANCA

INOVAÇÃO

Educamos para um mundo 
em mudança. Contribuímos 
para o desenvolvimento de 
habilidades e competências que 
permitem aos alunos enfrentar 
os mais imprevisíveis cenários. A 
educação personalizada requer 
uma adaptação constante 
às distintas personalidades, 
aos modos de aprendizagem 
de cada um e às novas 
sensibilidades. Procuramos 
avançar permanentemente, 
compartilhando cada conquista 
e aprendendo sempre com o 
outro.

AUTONOMÍA

Ajudamos cada criança a 
assumir o controlo da sua 
vida, a ser uma pessoa 
autónoma, protagonista 
da construção reflexiva e 
responsável da sua forma 
de ser, da sua faceta 
emocional e do seu percurso 
académico. Promovemos 
o desenvolvimento 
de competências que 
fortalecem a liderança 
pessoal, a comunicação 
atenta e o espírito de 
serviço.

MENTORING

Cada um – pai, mãe, aluno, 
professor – é o protagonista 
da sua própria educação e, 
ao mesmo tempo, participa 
na educação dos demais. 
Isto cria uma relação de 
confiança e colaboração, 
porque a inteligência 
partilhada gera sempre um 
ganho. Porque cada vez que 
colaboramos, somamos e 
cada vez que partilhamos, 
multiplicamos.

Inovação, autonomia, mentoring

3.2. PROJETO EDUCATIVO

IAM é o nosso programa de transformação, com o qual pretendemos ser colégios de vanguarda no 
século XXI. E tudo porque estamos convencidos do:

PROTAGONISMO
DAS FAMÍLIAS

VALOR CENTRAL DA NOSSA 
IDENTIDADE CRISTÃ

PODER TRANSFORMADOR 
DA FUNÇÃO DOCENTE

Na Rede, não há uma 
metodologia única: cada 
colégio conserva a sua 
história e mantém a sua 
identidade. Partilhamos um 
modelo educativo aberto 
e inclusivo, que promove a 
diversidade e a igualdade 
de oportunidades. Por isso, 
pessoas tão diferentes por 
este mundo fora se sentem 
parte integrante deste 
projeto. «IAM Arenales: 
Inovação, Autonomia, 
Mentoring».

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 11
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IDIOMAS

«A confiança com que se 
sai do colégio quando há 
que comunicar noutras 
línguas é uma das melhores 
aprendizagens que levo 
comigo do Arenales. 
Também a vontade de 
continuar a aprender e 
melhorar outra língua. 
Uma formação em idiomas 
oferece a possibilidade 
de obter um bom nível, 
e prepara para as provas 
internacionais oficiais. 
O colégio Arenales 
proporcionou-me uma 
boa base em idiomas, que 
pude  pôr em prática na 
Universidade e, mais tarde, 
na minha vida profissional».

Sergio Alonso
Alumni Arenales 
Carabanchel

No colégio 
Arenales, 
considera-se 
fundamental o 
ensino precoce do 
inglês

Formação humana 
orientada para a 
excelência

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 13

INOVAÇÃO 
EDUCATIVA

Para que cada 
professor e 
cada estudante 
desenvolvam ao 
máximo o seu 
potencial

«Neste ano letivo tivemos 
que lidar com a incerteza, 
enfrentando desafios e 
procurando soluções. Os 
pilares que sustentam o 
edifício da educação foram 
mais necessários neste ano 
do que nunca, junto com os 
valores que o colégio incute 
desde sempre. Embora 
o coronavírus nos tenha 
em parte condicionado, 
pudemos continuar com a 
nossa missão porque estes 
valores residem em nós e 
estão sempre connosco. 
Semear estes valores no 
espírito de uma criança 
ou de um adolescente é 
o verdadeiro milagre da 
educação».

Raquel Carboné
Enfermeira do Colégio 
Arenales Arroyomolinos

ESCOLA DE VALORES

O nosso modelo 
educativo e de 
trabalho é baseado 
numa visão cristã 
do Homem e da 
sociedade

IDENTIDADE CRISTÃ

Formamos pessoas 
que saibam dar razão 
dos seus princípios

«A melhor maneira de 
apresentar um valor aos 
jovens é com o exemplo. 
E é sobre esta base que 
se trabalha no colégio, 
dando bons exemplos 
aos nossos filhos, desde 
a educação Infantil até à 
ESO. O que nos levou a 
escolher o Colégio Santo 
Ángel foi a sua identidade 
enquanto colégio, o facto 
de serem “anjos visíveis”: 
No acompanhamento, 
na solidariedade, na 
responsabilidade para com 
os outros, no compromisso, 
na ajuda aos nossos filhos 
a reconhecerem os seus 
pontos fortes para os porem 
ao serviço dos demais… 
a disponibilidade e a 
proximidade cristãs para 
com o próximo».

Inmaculada Barriga e 
Jorge Sacristán
Familia Santo Ángel de la 
Guarda

3.3. A NOSSA IDENTIDADE

de aprovações em provas oficiais 
de idiomas como o Cambridge 
Assessment e as do Trinity 
College, Oxford Test of English, 
TOEFL, SAT e Goethe Institut.

86%

«Na escola aprendemos a 
utilizar as inovação como 
ferramentas motivadoras 
para o despertar da 
vontade de aprender de 
forma autónoma. Permitir 
dar um valor acrescentado 
ao já existente. Tudo isso 
nos conduz a potenciar 
e facilitar o acesso à 
informação para a gerir de 
forma mais responsável 
e tirar maior partido do 
tempo de atenção a cada 
aluno.»

Raúl Miranda
Professor do Colégio 
Alborada

84%
das famílias entende que a 
excelência profissional e pessoal 
dos docentes é vital para o 
desenvolvimento dos seus filhos.

91%
das famílias considera que 
a educação em valores nos 
colégios é muito relevante.

90%
das nossas famílias 
confiam no processo de 
desenvolvimento pessoal, 
social e espiritual que se 
aplica com os alunos.
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29ESTABELECIMENTOS

3.4. A ORGANIZAÇÃO

A INSTITUIÇÃO ARENALES REDE EDUCATIVA
integram-na 29 estabelecimentos educativos, entre colégios que abarcam todas as 

valências, colégios mais orientadas para a educação infantil e os colégios de educação 
especial. Estes estabelecimentos de ensino recebem o apoio dos serviços das Áreas de 

Trabalho Especializadas da Rede (financeira, legal, recursos humanos, marketing...) com a 
finalidade de os acompanhar no desempenho dos objetivos definidos e   gestão escolar. 

Estas Áreas de Trabalho, à semelhança  dos colégios, são dirigidos pelo Conselho, que 
marca o rumo da Instituição. O Conselho também apoia a direção de

cada colégio na consecução dos seus objetivos, gerando valor pela pertença a uma rede 
sem que percam, em qualquer momento, a sua própria identidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO ESPECIALPRIMÁRIA E SECUNDÁRIA E BACHILLERATO

Entendemos a educação como um processo que permite a cada aluno traçar o seu
próprio projeto pessoal de excelência. Procuramos que cada aluno desenvolva as suas
capacidades e talentos pessoais de forma adequada à sua idade e se sinta motivado
para aprender de forma autónoma.

2.921
ALUNOS

4. ALUNOS

123
ALUNOS

7.992
ALUNOS

Desde 2009, com a abertura 
do primeiro colégio da 
Arenales, a Rede tem vindo 
a aumentar e, com esta, o 
número de alunos, graças à 
integração tanto de colégios 
recentemente constituídos como 
de outros, fundados há muito 
por congregações religiosas 
ou outras instituições e que, a 
determinada altura, optaram por 
se juntar à Rede Arenales.

11.023
ALUNOS

TOTAL

COLÉGIO MARÍA TERESA
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No Projeto Educativo 
dos estabelecimentos 

de ensino da Arenales, 
a igualdade entre 

homens e mulheres, a 
responsabilidade social 

e a colaboração com 
os demais, aparecem 

como valores, objetivos e 
princípios educativos, 
constituindo os eixos 

essenciais da ação 
educativa dos colégios.

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 19

Os profissionais com os quais contamos na Arenales constituem o motor da Rede e 
são o melhor ativo dos colégios. Pessoas comprometidas e em contínua formação 
pessoal, intelectual e profissional para a melhoria dos colégios.

ÁREA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

42,70%
HOMENS

DIREÇÃO DOCENTES

5. PROFISSIONAIS

69,42%

PERCENTAGEM DE MULHERES NO 
QUADRO DE PESSOAL

1.220
PROFISSIONAIS

57,29%
MULHERES

27,74%
HOMENS

72,25%
MULHERES

36,09%
HOMENS

63,90%
MULHERES

30,57%
HOMENS

69,42%
MULHERES

COLÉGIO CAMBRILS
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Conhecer a opinião da nossa 
comunidade educativa é primordial 
para a melhoria contínua dos 
nossos serviços. A confiança e 
a proximidade com as famílias 
permitem-nos trabalhar para lhes 
proporcionar o nível de satisfação 
que merecem.

85%
SATISFAÇÃO COM O CORPO DOCENTE

6. SATISFAÇÃO

84%
SATISFAÇÃO GERAL

COLÉGIO ALBORADA

82,6%
ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

80,2%
FORMAÇÃO ACADÉMICA

80,1%
FORMAÇÃO HUMANA MINISTRADA

91%
FAMÍLIAS QUE RECOMENDAM OS NOSSOS COLÉGIOS

Dados extraídos das pesquisas realizadas à comunidade 
educativa da Rede Educativa Arenales no ano letivo 2020/2021.

COLÉGIO CRYSTAL TALATONA

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 21
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7. VISÃO GERAL ANO LETIVO 20/21

A RED EDUCATIVA ARENALES

A Arenales e a UNIR unem-se na 
“EducaVirtual”, uma resposta na educação à 
distância

Durante o confinamento foi preciso ensinar a par-
tir de casa e conseguir manter o ritmo de apren-
dizagem. Transformando essa necessidade em 
vantagem nasceu “EducaVirtual”. Trata-se de uma 
plataforma que oferece conteúdo às escolas para 
facilitar o desenvolvimento do modelo educativo 
blended learning (aprendizagem semi-presencial). 
Da Arenales, do colégio Orvalle e da UNIR nasce 
uma aliança para criar este espaço, no qual partici-
pam vários dos seus docentes. Atualmente, conti-
nua a gerar conteúdos para alunos desde o 3º ano 
da Primária até ao 2º ano de Bachillerato.

No ano letivo 2020-2021, trabalhou-se intensamente para atingir a normalidade, e aprendemos 
a adaptar-nos às circunstâncias com que nos fomos deparando. Recordamos as diversas ações e 
iniciativas promovidas pela Red Educativa Arenales com a finalidade de reforçar esse sentido
de rede.

A ARENALES NA AMÉRICA DO SUL
A Arenales terá presença no Paraguai e no 
Chile

Dois novos centros educativos subscreveram acor-
dos de colaboração com a Red Educativa Arenales: 
o colégio paraguaio Riogrande e o estabelecimen-
to chileno Pedregales. Dois acordos que consti-
tuem a primeira aliança da Arenales com escolas da 
América do Sul. Dois colégios que reforçam o ca-
rácter internacional da rede Arenales e multiplicam 
as possibilidades de partilhar conhecimentos com 
outros profissionais do sector.

 

FORMAÇÃO CONJUNTA ONLINE

Sessões formativas mensais para 
equipas diretivas

Os diretores das escolas da Arenales e de ou-
tros colégios amigos como Los Tilos, Orvalle, 
Senara, Fuenllana, Tajamar, Retamar, entre 
outros, reuniram-se mensalmente de forma 
telemática para assistir a sessões formativas 
destinadas a melhorar as competências dire-
tivas. Estas sessões foram subordinadas aos 
seguintes temas: tutorias com pais; liderança 
em estabelecimentos educativos; estratégias 
de promoção; questões jurídicas relevantes 
em estabelecimentos educativos e a avalia-
ção do desempenho de professores. Uma 
iniciativa que nos ajuda no crescimento e na 
melhoria destas instituições que trabalham 
em prol da excelência educativa.

HERÓIS DAS SUAS ESCOLAS

A Arenales homenageia o pessoal que 
faz a manutenção dos colégios
O pessoal que faz a manutenção tem sido 
uma figura-chave durante todo este ano e, 
como tal, os estabelecimentos Arenales ren-
deram-lhe uma merecida homenagem. Os 
motivos são diversos: a sua resposta durante 
os meses de confinamento; o seu trabalho 
para transformar os colégios em lugares se-
guros e pela sua capacidade de reação após 
a passagem da Tempestade Filomena, entre 
muitos outros. Um bem-hajam pela disponi-
bilidade demonstrada.

Outras notícias de interesse

ALBORADA E ARENALES ARROYOMOLINOS

Colégios da Arenales juntam forças no 
“Portal FP”
O Colégio Arenales Arroyomolinos e o Colé-
gio Alborada juntaram-se a instituições ami-
gas, como o Instituto Tecnológico Fuenllana, 
Tajamar FP e Andel, para lançar de forma 
conjunta o “Portal FP”. Um diretório no qual 
se disponibiliza uma ampla oferta de graus 
de Formação Profissional na Comunidade de 
Madrid.

JORNADA DE ORIENTADORES

O valor da função orientadora
Mais de três dezenas de orientadores e dire-
tores, de estabelecimentos da Arenales e es-
colas amigas, partilharam experiências sobre a 
orientação de alunos e famílias. Laura Serrano, 
diretora do Colégio Cambrils e organizadora 
da Jornada explicou a importância de “en-
tender a preocupação das famílias perante a 
situação que vivem, para conseguir dar uma 
resposta integral, sobretudo as circunstâncias 
com que se deparam, provocadas pela crise da 
COVID-19”.

Através deste código 
pode-se ver a sessão:

AMPAS ARENALES

Sessão formativa Carlos Andreu para as 
AMPAS dos colégios
No mês de março, mais de mil famílias conec-
taram-se para assistir à sessão online de Car-
los Andreu intitulada “Ser feliz em tempos 
de incerteza”. Uma conferência destinada 
às famílias e AMPAS da rede, que ofereceu 
algumas ideias para entender como atingir a 
felicidade nestes tempos de incerteza.

RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 23
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O Col-legi Nostra Senyora de Montserrat (Parets 
del Vallès, Barcelona) é um estabelecimento que 
se integrou na Rede em 2018. Arenales, designa-
damente através da Fundação Albada, assumiu 
a gestão deste projeto educativo promovido há 
mais de 70 anos pela Congregação de Religiosas 
Teatinas. Na Nostra Senyora de Montserrat tra-
balha-se para dar continuidade à missão evange-
lizadora e educativa inspirada na Madre Úrsula, 
fundadora da Congregação, tendo muito pre-
sentes as suas palavras: «Sem outra Regra além 
do amor». Falamos com a irmã Francisca, Supe-
riora-Geral da Congregação de Religiosas Teati-
nas da Imaculada Conceição, para que nos fale 
da figura da Madre Úrsula, da ação apostólica e 
educativa que vêm desempenhando há séculos 
as Religiosas Teatinas, bem como do papel que a 
Arenales assumiu neste colégio. 

P. Diga-nos, por favor, quem são as Religiosas 
Teatinas e quem é a Madre Úrsula?
R. Tenho limite de espaço ou de tempo? Porque 
esta é uma pergunta cuja resposta é muito difícil 
de resumir em poucas linhas. Da Madre Úrsula po-
deria dizer tanto... No entanto, vou tentar resumir a 
origem de tudo.
As Religiosas Teatinas da Imaculada Conceição –é 
esse o nosso nome na Igreja – são mulheres que, 
por puro amor a Deus, foram chamadas a manter 
e dar a conhecer em qualquer lugar e tempo o ma-
ravilhoso carisma de uma jovem napolitana – de 
nome Úrsula Benincasa –, mulher contemplativa 
e amante do silêncio. Ela permitia ao seu coração 
gozar do encontro profundo com o Senhor e, sem 
a menor intenção de fundar uma Congregação, 

viu-se em pouco tempo rodeada de mulheres de 
todas as idades que dela se aproximavam para 
conhecer as múltiplas virtudes que adornavam e 
se despendiam da sua humilde existência. Com 
isso, aperceberam-se de que a realidade da Madre 
Úrsula superava o que dela se dizia na cidade de 
Nápoles. As jovens foram deixando valentemente 
tudo aquilo que constituía o seu mundo e tomaram 
a decisão de ir viver junto dela. Uma vez obtidas 
as devidas autorizações da autoridade eclesiástica, 
formou-se a Congregação há mais de 400 anos.

P. Atualmente, em que países estão presentes as 
Religiosas Teatinas e quais são as missões que 
estão a desenvolver nesses territórios?
R. A figura e o carisma de Úrsula Benincasa são hoje 
conhecidos em Espanha, México, Porto Rico, Mia-
mi, Burkina Faso, Benin, Brasil e, obviamente, em 
Itália, países onde a Congregação conta com várias 
comunidades. A missão pastoral fundamental eu 
diria que é a educativa, se bem que há irmãs cujas 
funções são realizadas junto a doentes, a quem de-
dicam, com generosidade, a sua vida. Igualmente, 
as Religiosas Teatinas entregam-se, esquecendo-
-se de si mesmas, à pastoral educativa em diversos 

Irmã Francisca María Gil, Superiora-Geral da 
Congregação de Religiosas Teatinas da Imaculada 
Conceição.

âmbitos: crianças e jovens (em colégios e escolas 
infantis); e mulheres (nomeadamente em África). 
Em ambos os casos, as irmãs colaboram com um 
grande empenho, generosidade e afã na paróquia 
(catequese de Primeira Comunhão e Confirmação, 
formação de adultos, projetos vocacionais…). E 
tudo aquilo que o Senhor, o nosso Único Bem, nos 
sugira para a glória de Deus e a salvação das almas.

P. A Madre Úrsula recebeu uma missão que Deus 
lhe encomendou há mais de 400 anos. Uma des-
sas missões era a educação cristã de crianças e 
jovens. Depois de tanto tempo e de tantas mu-
danças sociais, de que forma o ensino da Madre 

Úrsula continua a estar presente nos seus colé-
gios, residências, atenção aos doentes…?
R. Temo-lo presente procurando viver em todas elas 
a alegria – à qual ela insistentemente convidava – e 
o amor – que foi a sua única Regra -, com os olhos 
sempre postos na cruz, na Virgem Santa Maria e o 
coração aberto para a graça da Eucaristia, os três 
grandes amores em que se baseava a grandeza do 
seu coração.

P. Em Espanha, em 1947, abriu as suas portas o 
Col·le gi Nostra Senyora de Montserrat. Como 
foi o início desta escola? Que influência teve no 
ambiente envolvente?
R. Começámos com uma escola unitária numa pe-
quena casa. Depois, foi adquirido um terreno maior, 
no qual se construiu o colégio, o qual, com o passar 
dos anos, se transformou num Estabelecimento de 
Educação Infantil, Primária e Secundária.

P. Em 2018, a Arenales passou a formar parte 
da história de NS Montserrat. O que é que vos 
levou a confiar na Arenales para continuar com o 
projeto de NS Montserrat?
R. O testemunho de pessoas de confiança sobre a 
eficácia do trabalho desenvolvido pela Fundação 
noutros estabelecimentos, bem como a perceção 
de que não tínhamos capacidade para continuar a 
gerir o Colégio sozinhas... A própria experiência da 
realidade do Colégio e o diálogo aberto e sincero 
com os Srs. Alfonso Aguiló e José Mª Calonge le-
vou-nos a tomar a decisão de colocar nas mãos da 
Fundação o futuro desta obra na qual trabalhamos 
há 71 anos.

P. Como foi recebida a notícia naquele momento?
R. Na sua maioria, as Comunidades receberam bem 
–e até com esperança, atrevo-me a dizer– a notícia, 
compreendendo o porquê desta decisão. Quanto 
aos professores, mantivemos várias reuniões com 
estes: alguns manifestaram o seu agradecimento 
pelo nosso interesse no seu futuro laboral; outros 
manifestaram, como é natural, uma inquietação 
inicial perante uma mudança dessa natureza, mas 
tranquilizaram-se rapidamente quando viram que a 
atividade que estava a decorrer há várias décadas 
ia continuar.

P. De que maneira podem continuar a colaborar 
ambas as instituições para obter os frutos dessa 
missão confiada à Madre Úrsula?
R. Estamos a estudar com a Fundação o modo de 
melhor fazer chegar a toda a comunidade educati-
va o carisma da Madre Úrsula, o conhecimento da 
missão teatina em países africanos, etc. Existe uma 
vontade clara de ambas as partes em dar continui-
dade ao espírito com o qual nasceu este colégio e 
queremos encontrar, em cada momento, as melho-
res fórmulas para o conseguir.

“Existe um desejo 
muito claro de 
ambas as partes de 
dar continuidade ao 
espírito com o qual 
nasceu este colégio”

A própria experiência da realidade do 
Colégio e o diálogo aberto e sincero com a 
Arenales, levou-nos a tomar a decisão de 
colocar nas mãos da Fundação o futuro 
desta obra, na que estamos a trabalhar há 
71 anos.

8. ENTREVISTA



RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 2726 RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021

9. INICIATIVAS
Todas as escolas da Arenales 
enriquecem-se pelo facto de 
pertencerem a uma mesma 
rede, mantendo a sua própria 
identidade. A educação integral e 
personalizada, marca característica 
da Arenales, vê-se refletida 
nos projetos promovidos pelos 
colégios durante o ano letivo. 
Esta união, tão característica da 
rede, está presente em 29 projetos 
diferentes de 29 estabelecimentos 
educativos espalhados pelo mundo. 
Convidamos-vos a conhecê-los.

Este ano, os membros do coro do 
Secundário do colégio Alborada 
obtiveram o primeiro prémio na 
XVII edição do Certame de Coros 
Escolares da Comunidade de Ma-
drid. Um certame anual disputado 
por milhares de alunos provenien-
tes de uma dezena de colégios. 
O teatro Monumental de Madrid 
foi o lugar escolhido para a final 
deste concurso cujo propósito é a 
promoção da atividade coral nos 
estabelecimentos educativos.

Uma atividade musical comple-
mentar oferecida pelo Alborada 
e que permitiu a cerca de trinta 
alunos trabalhar os valores do 
esforço e da dedicação apesar 
das dificuldades provocadas pela 
Covid-19. A distância social, as 
máscaras e o álcool gel estiveram 
presentes durante todo o ano le-
tivo, mas não conseguiram acabar 
com a paixão pela música e foi 
oferecido um bom trabalho em 
cada uma das fases do Certame.

ALBORADA (MADRID)

Alborada, vencedor do Certame de 
Coros escolares da Comunidade de 
Madrid

ARENALES ARROYOMOLINOS 
(MADRID)
Aposta pela Formação 
Profissional em «Informática 
e Comunicações»

Em setembro deste ano teve início 
o primeiro curso de FP Arroyo-
molinos. O colégio Arenales Ar-
royo-molinos apostou em ampliar 
a sua oferta educativa com um 
projeto integral de Formação Pro-
fissional para ciclos formativos da 
família profissional da «Informática 
e Comunicações». Esta instituição 
oferece cursos oficiais de Forma-
ção Profissional Básica (Burótica), 
Média (Sistemas Microinformáti-
cos e Redes) e de Grau Superior 
(Desenvolvimento de Aplicações 
Web).

eTwining é uma comunidade de 
trabalho de professores e colégios 
pertencentes à Comunidade Euro-
peia. Tem por objetivo a promoção 
do intercâmbio e a colaboração 
entre diversos colégios e profes-
sores, para o conjunto dos alunos 
poder beneficiar da colaboração 
entre estabelecimentos, traba-
lhando sempre através das Novas 
Tecnologias e Competências Di-
gitais, para assim criar oportuni-
dades de interação entre iguais e 
desenvolver um projeto comum. 
O colégio Cambrils resolveu aliar-
-se aos alunos estudantes de es-
panhol como língua estrangeira, 
com um colégio do Reino Unido, 
o Cottenham Village College.
O projeto “Unidos na diversida-
de” foi realizado em diversas ses-
sões online nas quais pudemos 

descobrir as particularidades e a 
cultura de ambos os países. Sob 
orientação dos professores, os 
nossos alunos elaboraram uma 
apresentação sobre os costumes 
das crianças em Espanha num dia 
normal da semana, e os alunos 
do Cottenham Village College fi-
zeram o mesmo, podendo trocar 
informações e realizar perguntas 
aos seus colegas anglo-saxões e 
vice-versa. O segundo encontro 
teve lugar em dezembro, e am-
bos os grupos tiveram a oportu-
nidade de conhecer os diversos 
costumes do Natal.
Os alunos tiraram partido do con-
tacto online com alunos de outro 
país, aprendendo e desenvolven-
do competências sociais e tecno-
lógicas tão necessárias para o seu 
futuro.

CAMBRILS (MADRID)

ETWINNING:
unidos na diversidade

REINADO (MADRID)

Orientar os futuros profissionais

O colégio Reinado participa no programa UNI DREAM. O objetivo é 
continuar a orientar os nossos alunos do 4º ano da ESO e do 1º ano de 
Bachillerato nos seus estudos universitários, tanto em Espanha como no 
estrangeiro. O programa tem como finalidade dar a conhecer as possibili-
dades de estudar em universidades americanas, europeias e espanholas.

REINA SOFIA (BULGARIA)
Ouro em Matemática e 
búlgaro

Três alunos da Aula 3 (9-10 anos) 
foram galardoados com a Meda-
lha de Ouro concedida pelo Sin-
dicato Nacional de Professores da 
Bulgária. Os alunos apresentaram-
-se em duas provas nacionais dis-
tintas, tendo obtido a medalha de 
ouro nas duas competições. Um 
dos concursos centrado na Mate-
mática e, um outro, especializado 
em Búlgaro.

29PROJETOS 
SINGULARES

COLÉGIOS
CAMPOLARA (BURGOS)
Pequenos editores de livros 
virtuais

Por vezes, a inovação alia-se com 
a tradição. Prova disso é este pro-
jeto educativo posto em prática 
pelo colégio Campolara com os 
alunos do 3º ano da Primária. Os 
alunos transformaram-se em edi-
tores de livros por umas horas.
Partindo de duas palavras selecio-
nadas ao acaso, os alunos tinham 
que escrever um conto à mão e, 
depois de terem escrito a histó-
ria, tinham que ilustrá-la com um 
desenho. Uma vez composto o 
texto e a imagem, passava-se ao 
plano digital, transferindo todo o 
material para o tablet. Depois da 
maquetagem obtinha-se um con-
to editado digitalmente. Um pro-
jeto que permitiu desenvolver as 
competências de leitura e escrita 
dos mais pequenos de um modo 
inovador.



Na Kita Zugspitze, em Muni-
que, a situação do atual ano 
lectivo pode-se resumir numa 
breve frase: um grande salto 
em qualidade. Nos dois meses 
de confinamento, as professo-
ras continuaram a trabalhar, em 
parte presencialmente. Como 
as crianças não puderam ir à 
Kita, esse tempo foi aprovei-
tado para decorar a creche e 
preparar material destinado 
às famílias, de modo a que as 
crianças pudessem manter o 
ritmo de aprendizagem.
Foi um momento excelente 
para criar ligações mais estrei-
tas com as famílias, pois fize-
ram-se regularmente videocha-
madas aos pais para, apesar da 
distância, se manter o acompa-
nhamento e mostrar apoio. In-
tensificaram-se os contactos e 
a proximidade, estando todos 
sempre à espera, com empe-
nho, do momento de se encon-
trarem digitalmente. A volta ao 
dia a dia na creche foi celebra-
da em grande estilo e, dado 
que certas restrições obriga-
ram a fechar algumas das salas 
em determinados momentos, 
surgiu a oportunidade de gerir 
a situação conjuntamente en-
tre pais e professoras.

ARENALES CARABANCHEL 
(MADRID)
Um museu de instrumentos 
com materiais reciclados

Os alunos de 2º e 3º anos da 
ESO do Colégio Arenales Cara-
banchel transformaram-se em 
“luthiers” por um trimestre. Nos
meses de janeiro e fevereiro, efe-
tuaram-se vários trabalhos na dis-
ciplina de música, os quais exigi-
ram investigação, num primeiro 
momento, e, posteriormente, a 
construção de instrumentos mu-
sicais.
Os alunos do 3º ano da ESO es-
tudaram e replicaram instrumen-
tos da época barroca (séculos 
XVII-XVIII). Por outro lado, os alu-
nos do 2º ano da ESO fizeram-no 
sobre instrumentos modernos 
(séculos XX-XXI), tanto de corda 
como de percussão.
A maquete do instrumento foi 
construída com materiais reci-
clados. A inspiração e guia para 
realizar este projeto chegou da 
mão da Fundación Cateura (Pa-
raguai), que constrói instrumen-
tos musicais com materiais reci-
clados para ajudar crianças e
jovens que vivem em condições 
precárias e de vulnerabilidade.
Após muito esforço, na entrada 
da escola, preparou-se um es-
paço para expor os instrumentos 
como se fosse um Museu de mú-
sica. Com estes projetos, os nos-
sos alunos não aprenderam ape-
nas cultura musical, mas também 
a serem solidários e respeitado-
res do meio ambiente e com os 
demais.
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O colégio Riogrande integrou-se neste ano na Arenales Red 
Educativa, subscrevendo um acordo de colaboração com a 
mesma. A presença e participação do Riogrande contribuirá 
com as suas experiência, metodologia e bem-fazer para to-
dos os colégios da Rede pois  a missão do colégio encontra-
-se plenamente alinhada com a mesma. O colégio Riogrande 
é o primeiro da América do Sul e o 28º a nível mundial a inte-
grar-se na Red Arenales.

Tendo aberto as suas portas 
para dar resposta a famílias an-
golanas que desejavam poder 
oferecer aos seus filhos uma 
educação académica de serie-
dade e rigor aliada a uma forte 
formação humana e católica, 
o Crystal assume-se como um 
modelo disruptivo em Angola: 
um colégio angolano, de estu-
dos internacionais, que aposta 
na educação para os valores.
A terminar o nosso terceiro Ano 
Letivo, fazemos um balanço 
bastante positivo destes dois 
últimos anos de características 
tão particulares. Em plena pan-
demia, assistimos a uma pro-
cura crescente de pais que nos 
escolhem pelo sistema trilíngue 
- Português, Espanhol e Inglês 

- o domínio das novas tecnolo-
gias e a educação segundo os 
princípios e valores que consi-
deramos fundamentais.
Acreditamos que o facto de ter-
mos connosco famílias que nos 
trazem outras famílias, todas 
elas com a mesma visão de edu-
cação e compromisso de traba-
lhar em estreita articulação com 
a escola nos move para irmos 
cada vez mais longe e nos inspi-
ra a sermos cada vez melhores.
Neste espírito de entrega, de 
um crescimento sempre em prol 
dos outros, incitam-nos a viver 
também no colégio em família, 
em alegria, em sociedade. E 
isso está presente em todas as 
nossas atividades diárias. E dife-
rencia-nos.

COLÉGIO CRYSTAL DE TALATONA (LUANDA)

Colégio Crystal de 
Talatona: uma escolha 
de vida

Neste ano, vimos nascer o jornal 
escolar “CEIC Notícias”. Esta ini-
ciativa começou por ser um sim-
ples mural de parede informativo 
e acabou sendo um meio digital.
O interesse e o trabalho bem feito 
pelos alunos e professores, fez com 
que o jornal se convertesse numa 
versão digital e mais acessível.
A ideia do jornal, que nasceu 
como iniciativa pessoal dos alu-
nos do 5º e 6º anos, teve origem 
na aula da “Oficina de Letras”.
Esta iniciativa utilizou a metodo-
logia por projetos e permitiu fo-
mentar a autonomia dos alunos, 
estando integrada na proposta 
educativa de IAM da Arenales.
Esta autonomia e compromisso 
por levar adiante o jornal mani-

RIOGRANDE (ENCARNACIÓN. PARAGUAI)
Primeiro colégio da América do Sul na Rede Arenales

9. INICIATIVAS

Através deste 
código pode-se 

aceder à web:

festou-se no interesse dos alu-
nos por conhecerem histórias 
de grande impacto, entrevistar 
grandes personagens, utilizar a 
criatividade e apostar unicamente 
pela verdade. O “CEIC Notícias” 
permite oferecer uma perspeti-
va diferente do estabelecimento 
a toda a comunidade educativa 
do Colégio Externato Imaculada 
Conceição (Porto).

COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO (PORTO)

“CEIC Notícias”, uma aposta pela 
autonomia e a verdade

KITA ZUGSPITZE (MUNIQUE)

Um ano letivo 
marcado pelo 
confinamento



LA INMACULADA (MADRID)
Encontro dos mais pequenos 
com os livros

Aproveitando a celebração do Dia 
do Livro (23 de abril), a Escola In-
fantil La Inmaculada decidiu levar 
a leitura perto dos seus alunos (0-3 
anos), ainda que de uma maneira 
diferente. Para alcançar esse pri-
meiro contacto entre as crianças 
e os livros, os professores resolve-
ram criar uma biblioteca na aula.
A partir daí, os pequenos começa-
ram a interagir uns com os outros 
e a manusear as pequenas obras 
com as quais iam tendo contacto; 
aprenderam a juntar os dedos para 
passar as folhas; começaram a vi-
sualizar as imagens e a estimular, 
pouco a pouco, a imaginação. Es-
tas primeiras lições completaram-
-se com uma festa de máscaras, 
tendo sido os alunos convidados 
a disfarçar-se da sua personagem 
de conto preferida.

LA MERCED (Cidade REAL)
Abre as portas
“Brightkids La Merced”

O estabelecimento de Miguelturra 
amplia as suas instalações criando 
uma escola infantil. Um espaço 
destinado a alunos de 1-2 anos. 
Uma escola que conta com pro-
fessores com experiência e insta-
lações seguras, desenhadas para 
os mais pequenos. Trabalha-se 
também com projetos nos quais 
se incluem padrões de aprendiza-
gem da metodologia Montessori, 
para o bem-estar e o conforto dos 
alunos. Enfim, o estabelecimento 
conta com todos os recursos des-
tinados a oferecer um espaço de 
bem-estar para os nossos peque-
nos alunos.
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Coincidindo com o 800º aniversá-
rio de Alfonso X O Sábio, os alunos 
do Secundário ocuparam a praça 
de San Juan de Teruel para reali-
zar uma pequena representação 
da corte do rei. Os alunos, ajuda-
dos pelos professores, estudaram, 
investigaram e trabalharam sobre 
esta importante figura histórica. 
Disciplinas como a Astrologia, a 
Geografia, o Xadrez, a Música, a 
Poesia… são essenciais para com-
preender a figura do monarca. To-
dos eles souberam encarnar com 
sucesso os aspetos mais caracterís-
ticos da corte de Alfonso. A ence-

nação permitiu transportar os ob-
servadores, por alguns minutos, à 
corte do monarca e compreender 
melhor a marca que deixou Alfon-
so O Sábio na história universal. 
Dois alunos ocuparam-se de nar-
rar, em verso, uma breve biografia 
que contribuiu para reforçar este 
exercício de história ao vivo.

LA PURÍSIMA (TERUEL)

Um dia na corte de Alfonso X O Sábio 
na cidade de Teruel

MARÍA TERESA (MADRID)
“É possível que aqui se 
encontre a primeira Presidente 
da Câmara da cidade”

Neste ano letivo, as grandes ce-
lebrações viram reduzida a sua 
capacidade, mas na medida do 
possível, pôs-se toda a atenção 
nos detalhes. Uma prova disso foi o 
acto solene de imposição de grau 
da IIIª Promoção de Bachillerato 
do Colégio María Teresa. O diretor, 
Roberto García, dirigiu-se aos alu-
nos lembrando a viagem de Juan 
Sebastián Elcano à volta do mun-
do no V Centenário da morte de 
Magalhães. Falou-lhes da viagem 
que têm de empreender a partir de 
agora: da importância de escolher 
bem e de viver na verdade; da ne-
cessidade de colocar o centro do 
desenvolvimento na pessoa, em 
cada pessoa; de viver segundo as 
virtudes proporcionadas pela lide-
rança ética (valentia, humildade, 
magnanimidade) que, junto à tena-
cidade, permitiram a Elcano com-
pletar a sua histórica gesta.
Uma cerimónia que foi presidida 
pelo Presidente da Câmara de Al-
cobendas, Rafael Sánchez Acera. O 
representante municipal instou-os 
a dar mais significado ao “ser” do 
que ao “parecer”, falando da im-
portância que damos, nas redes 
sociais, a coisas que são meros re-
flexos da realidade, que não são a 
vida real. E terminou com um pou-
co de humor, afirmando que entre 
eles podia estar a futura primeira 
Presidente da Câmara da cidade.

Este ano, difícil para muitos em 
diversos âmbitos, o Colégio Mon-
tessori orgulha-se de contar com 
uma equipa humana de grande 
qualidade. Todos, professores, 
pais e alunos, honraram o lema 
“Um lugar para se tornar pessoa” 
e conseguiram crescer, tornan-
do-se melhores na adversidade. 
O trabalho e o esforço durante 
o ano letivo deram excelentes 
frutos. As qualificações dos nos-
sos alunos nas Provas de Acesso 
à Universidade permitiram-nos 
ocupar o lugar de segundo me-
lhor colégio de Castilla y León 
(Ranking EL MUNDO).

Igualmente, nos exames da Uni-
versidade de Cambridge, 95% 
dos alunos que se propuseram ao 
First e ao Advanced concluíram 
este desafio com uma boa classi-
ficação. O empenho e o sacrifício, 
postos ao serviço dos demais, tive-
ram uma grande recompensa. Isto 
porque a relação Colégio/Família 
saiu fortalecida após um ano letivo 
em que houve uma perfeita sim-
biose: sendo os pais os primeiros 
educadores, caminhar no mesmo 
sentido dos professores e dos tu-
tores pessoais favorece o desen-
volvimento integral dos alunos, 
que é o nosso principal objetivo.

MONTESSORI (SALAMANCA)

Juntos somos mais fortes

9. INICIATIVAS

PEDREGALES
(SANTIAGO DE CHILE)

Um novo colégio 
chileno integra-se 
na Arenales

Uma escola cuja oferta 
educativa compreende 
desde Prekinder até ao 
2º ano básico e cujo fu-
turo está por escrever. 
Neste momento, tem 
projetado um novo 
edifício para 2024.

WOOD ROSE ACADEMY (CALIFÓRNIA. ESTADOS UNIDOS)

Spelling Bee, jovens especialistas
na soletração
Os especialistas explicam que saber soletrar ajuda a adquirir mais voca-
bulário, bem como a conhecer e praticar regras  ortográficas; e também 
a melhorar a dicção e trabalhar a oratória, entre muitas outras compe-
tências.
Na Wood Rose Academy sabem isso e estão contentes porque este ano 
vários dos seus alunos de entre os Grades 3 e 8 participaram no Annual 
Sussan E. Chabot Spelling Bee. Três alunos ficaram entre os primeiros 
lugares. Nicholas Coker ficou em primeiro lugar e foi selecionado para 
representar a escola na competição de Spelling Bee do condado.

Através deste 
código pode-se ver a 

representação:
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NClic está a levar a cabo uma co-
laboração com o NCTT (National 
Center for Teaching Thinking), 
com a finalidade de contribuir na 
formação para ser professor TBL 
de cerca de vinte docentes do 
projeto Kido Schools. Este agru-
pamento, pioneiro nas novas 
metodologias, é constituído por 
estabelecimentos educativos de 
0 a 6 anos, de diversos lugares 
do mundo (Londres, Houston, 
Dubai, Mumbai, Bangalore, Sin-
gapura e Hong Kong).
As sessões teóricas são dirigidas 
pelo precursor desta metodolo-
gia, Robert Swartz. No que toca 
à parte prática, é Iratxe Aguina-
co, professora de Infantil, quem, 
tendo por base uma vasta e con-
trastada experiência no nosso 

próprio colégio, se ocupa de 
mostrar a aplicação em contex-
to de sala de aula do Thinking 
based learning (Aprendizagem 
baseado no pensamento), para 
crianças de 18 meses até aos 
6 anos. Graças a esta sinergia 
com o NCTT, duas professoras 
de NClic, Iratxe e Andrea Agui-
naco, vão ser certificadas como 
coaches desta metodologia, o 
que lhes permitirá avaliar outros 
colegas para que possam obter 
a certificação como professor 
TBL e implementar, assim, es-
tas técnicas nas aulas. Para isso, 
estas duas professoras recebe-
rão, do próprio Robert Swartz, 
a formação para se tornarem 
coaches e poderem ser, poste-
riormente, avaliadoras.

9. INICIATIVAS

Quando chegam ao 5º ano da 
Primária no colégio NS Mont-
serrat (Parets del Vallès) os alu-
nos são integrados no Projeto 
“Emprendedor”, um projeto 
educativo no qual aprendem 
a lançar uma cooperativa. São 
eles os encarregados de a criar 
e gerir, e organizam-se para ela-
borar produtos artesanais, que 
vendem, uma vez por ano, num 
mercado da localidade. Este 
ano criaram-se duas cooperati-
vas que tiveram que se adaptar 
às circunstâncias, passando a 
venda física a uma venda virtual. 
Cada turma criou a sua coope-
rativa, o 5º A lançou “K-UNITS” 
e o 5º B “Cooperavida”. Ambas 
as estruturas permitiram traba-
lhar com os alunos, de maneira 
transversal, as diversas áreas do 
curriculum da Primária e facilitar 
a aquisição de todas as compe-
tências básicas.
Deste modo, foram criados 
uma web e um blog para expor 
as amostras e proceder à venda 
online e no próprio colégio.
Um trabalho que contou com a 
colaboração das famílias da es-
cola, que participaram na com-
pra dos produtos.
Os lucros obtidos este ano pe-
las duas cooperativas foram de 
3.398,89 euros, tendo uma par-
te deste dinheiro sido entregue  

à ONG La Lucha de Arnau, que 
se dedica a obter fundos para 
a investigação da histiocitose e 
do cancro infantil.
O Projeto “Emprendedor” 
propõe uma metodologia na 
qual os alunos são protago-
nistas e centro da sua própria 
aprendizagem. Tem por base 
um trabalho prático, em que a 
aprendizagem é ativa, coope-
rativa e relevante, pois todos 
os alunos têm uma responsa-
bilidade e formam parte de um 
departamento. Assim sendo, 
eles próprios escolhem a equi-
pa diretiva; o produto através 
de um estudo de oferta e pro-
cura; desenham a publicidade 
para que as pessoas saibam da 
sua existência; o preço é fixado 
calculando o valor das matérias-
-primas e a margem de lucro 
que se pretende obter…

NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT (BARCELONA)

Reinventando uma cooperativa 
escolar em tempos de pandemia

PEÑACORADA (LEÓN)
Celebramos 150 anos de 
Maria Montessori

A educadora Maria Montessori ce-
lebraria este ano o seu 150º aniver-
sário. A herança educativa de uma 
das pedagogas mais relevantes da 
história continua viva nas escolas 
de uma grande parte do mundo. A 
sua obra, os seus conhecimentos, 
a sua metodologia, constituem o 
legado com o qual contam hoje 
em dia milhares de educadores 
para trabalhar com os seus alunos 
na aula. Uma mulher extraordinária 
que marcou a pedagogia deste co-
légio.
O seu aniversário foi aproveitado 
para conhecê-la mais e melhor.
Por este motivo, organizaram-se, 
durante cinco dias, sessões online 
a cargo de especialistas que trans-
mitiram o caráter perene do seu 
método.

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA

Creatio, um novo espaço para os novos 
artistas

Os alunos do Rigas katolu gimnazia criaram um espa-
ço cultural denominado “Creatio”, na cave do antigo 
edifício da escola, que costumava estar vazio. Com o 
apoio da Câmara Municipal de Riga, os jovens reno-

varam as instalações por sua conta, com a finalidade 
de ter um lugar no qual expor as suas expressões cria-
tivas. Uma solução que vinham pedindo, entre outros, 
os novos artistas. Atualmente, estão a trabalhar num 
programa de arte que será aberto aos espectadores 
quando acabem terminarem as restrições às reuniões 
sociais no país.

NCLIC (VITORIA)

Trabalha a aprendizagem baseada 
no pensamento

SANTA MÓNICA (MADRID)
O Método ABN no Colégio 
Santa Mónica

As professoras da Infantil vêm-se 
formando há dois anos no méto-
do ABN (Algoritmo Baseado em 
Números) para permitir aos alunos 
entrar, de um modo mais lúdico, 
na disciplina da matemática. Esta 
metodologia fomenta o cálculo 
mental através de objetos quoti-
dianos (botões, palitos, molas de 
roupa,…) e propõe aos alunos 
aprender ao seu ritmo, de um 
modo natural, a partir de situações 
próximas e controláveis por eles.
As vantagens deste procedimento 
são muitas: melhoria da capacida-
de de cálculo, adaptação ao alu-
no, contribuição para a qualidade 
da aprendizagem, dando à disci-
plina de matemática um carácter 
dinâmico, aumentando assim a 
motivação dos alunos.
As aulas da Infantil do colégio en-
cheram-se de dados, cartas, pali-
tos e de inúmeros materiais e re-
cursos para atingir a sequenciação 
lógico-matemática.
Foi um êxito ter apostado e termo-
-nos envolvido neste novo projeto, 
porque já se começam a ver os fru-
tos deste magnífico método. Sem 
dúvida, esta revolução da apren-
dizagem na educação Infantil foi 
uma aposta bem-sucedida.

Através deste código 
pode-se aceder à 

lista de reprodução 
de todas as sessões:



PEÑAS ALBAS (MADRID)
Contos para trabalhar as 
inteligências múltiplas

Neste ano letivo, a nossa escola 
pôs em prática uma nova metodo-
logia “Aprendizagem Baseada em 
Projetos”, baseada numa visão de 
inteligências múltiplas. Criamos si-
nergias entre a nossa experiência 
e conhecimento acumulados, por 
um lado, e as áreas de interesse e 
de aprendizagem das crianças, por 
outro, para implementar uma me-
todologia mais integradora, global 
e criativa.
Assim, com esta nova perspetiva, 
selecionámos contos de qualidade 
que constituem o eixo de peque-
nos projetos nos quais trabalhamos 
os conteúdos previstos, desde as 
diversas inteligências propostas 
por Howard Gardner (1983).
No nosso dia a dia, pode ver-se a 
diversidade de jogos, atividades e 
recursos que levamos a cabo para 
contribuir para o desenvolvimento 
integral de todas as dimensões de 
cada criança. O nosso projeto mais 
recente foi sobre a alimentação ao 
longo da história, ideado por Eric 
Carle no seu conto “a pequena la-
garta glutona”. E desfrutámos mui-
to aprendendo sobre alimentos, o 
ciclo de vida da lagarta, os dias da 
semana…
Crianças, famílias e professoras 
concordam que é uma experiência 
de aprendizagem muito criativa e 
motivadora.
E, com isto presente, a inovação 
continua na Escola Infantil Peñas 
Albas.

SANTO ÁNGEL (MADRID)
“Santo Ángel Plus”, ou como 
ser pessoas úteis para os 
demais

Este ano, no Colégio Santo Án-
gel, nasceu Santo Ángel Plus, um 
projeto que teve a sua origem 
no programa da Rede Arenales 
IAM (Inovação, Autonomia, Men-
toring).Neste projeto, os alunos 
foram protagonistas em oficinas 
de Home Skills, aperfeiçoaram 
o idioma, cozinharam e cuida-
ram da sua saúde, alimentação e 
roupa. Participaram no cultivo de 
uma horta… Enfim, aprenderam 
a ser pessoas úteis para o seu 
ambiente.
Mais de 400 horas anuais de ses-
sões baseadas na aprendizagem 
relevante, no desenvolvimento 
da liderança e do coaching pes-
soal. Um programa que comple-
menta a sua formação e o acom-
panhamento das famílias como 
principais responsáveis pela edu-
cação dos seus filhos. O Santo 
Ángel Plus define-se como um 
itinerário de aquisição de habi-
lidades e valores que favorecem 
a implementação dos conteúdos 
académicos em âmbitos de co-
nhecimentos competenciais: a 
formação musical e artística, as 
técnicas de estudo e de desen-
volvimento pessoal, as oficinas 
de inovação e robótica, meio 
ambiente, humanidades, prepa-
ração dos exames de Cambrid-
ge, escola de famílias…
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Reunimos algumas das obras escritas por 
profissionais da rede Arenales que foram 
publicadas durante este ano escolar 20/21:

1. Educar en una sociedad plural, de Alfonso Agui-
ló (Arenales Rede Educativa). A educação necessita 
de uma mensagem e uma visão sempre proativa, 
de esperança, de esforço, de superação. Um relato 
realmente inspirador para toda a comunidade edu-
cativa.
2. Historias de niños y de familias especiales, de 
Laura Serrano y José Ignacio Martín. Através de 
nove testemunhos de famílias com filhos que estu-
daram no colégio Cambrils, o livro trata, em primei-
ra mão, temas tão relevantes como o direito à vida, 
a busca do diagnóstico e as experiências clínicas, 
a educação e criação de um filho deficiente ou as 
opções de futuro, entre outros.
3. Familia y colegio: conectados para educar, escri-
to pelo professor do colégio Alborada José Igna-
cio Moreno. Os pais têm muito a dizer no que toca 
à educação dos seus filhos, pois são eles os primei-
ros protagonistas. Por sua vez, o colégio representa 
para eles uma fonte de conhecimento no que res-
peita aos seus filhos. Esta sinergia entre família e 
escola é uma fonte de vantagens para os alunos.
4. Teresa y Candela ¿Superhermanas? de Pilar de 
Jorge (Colégio Santo Ángel). Teresa, uma menina 
com quase 4 anos, espera a chegada da sua irmã. 
O que ela não pode imaginar é que, quando chega 
a sua irmã, deverá transformar-se numa super-irmã 
mais velha, pois Candela é especial… Poderá Tere-
sa tornar-se numa super-heroína?
5. No puede volver quien no se marcha é um libro 
de poesia de Carlos Velado (Colégio Arenales Cara-
banchel) dividido em três partes: Longitude, latitude 
e altitude. Em cada uma delas, agrupa poemas so-
bre viagens efetuadas como voluntário das Missio-
nárias da Caridade, sobre o amor e a sua visão social 
do mundo de hoje.

Biblioteca Arenales 20/21

2 3 41

5

Cresce o projeto educativo da 
Shelton Academy. A escola, lo-
calizada na Florida (EEUU), mu-
dará a sua sede para um lugar 
a poucos quarteirões da locali-
zação atual, com o objetivo de 
poder atender de uma forma 
mais individualizada todos os 
seus alunos.
O novo campus da Shelton 
Academy contará com 16 000 
m2. Uma nova instalação com 
capacidade para 600 alunos, 
com possibilidade de acolher 
1.500 estudantes nos próximos 
5 anos. A sua inauguração está 
prevista para 2022. As novas 
instalações contarão com es-
paços para fins académicos, 

culturais e desportivos que, 
combinados, permitirão que 
a instituição se torne um lugar 
no qual a excelência académi-
ca saia ainda mais reforçada. 
O espaço físico da nova sede 
contará com 60 salas de aula 
preparadas para receber estu-
dantes desde Pre K ao secun-
dário. A dimensão e o número 
de salas permitirão que o nú-
mero de estudantes por sala 
diminua, reforçando a educa-
ção personalizada. As salas de 
aula estarão ainda equipadas 
com as últimas tecnologias, 
fornecendo a capacidade para 
alternar lições presenciais com 
masterclasses online.

SHELTON ACADEMY (MIAMI. ESTADOS UNIDOS)

A Shelton Academy estreará um 
novo campus em 2022

9. INICIATIVAS



36 RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 RED EDUCATIVA ARENALES. MEMÓRIA DO ANO LETIVO 2020-2021 37

A proposta educativa da Arenales 
baseia-se na relação pessoal com 
os alunos e as suas famílias, como 
desejo de que cada um tire o maior 
partido do seu talento, numa atitu-
de de colaboração entre todos.
E depois, o que é que se passa 
quando um aluno da Arenales ter-
mina os seus estudos no colégio? 
Arenales ALUMNI é a resposta para 
essas questões.
Forma parte do nosso projeto es-
tender a missão da nossa institui-
ção aos nossos Alumni. Embora 
deixem de ser alunos, sempre se-
rão Alumni. Um lar é o lugar ao qual 
se volta. Arenales ALUMNI quer 
contribuir para continuar a projetar 
esta cultura dos nossos colégios, 

10. ALUMNI OS NOSSOS ALUMNI

Mercedes Yartu
Colégio Campolara
A alumni Mercedes Yartu obteve 
vários prémios pelo seu trabalho 
de fim de mestrado sobre a 
otimização da rega no cultivo 
da batata mediante sensores 
hídricos.

Raquel Muñoz
Colégio Montessori Salamanca
Bióloga especializada em 
virologia. Neste momento, 
pertence ao grupo de cientistas 
do Mount Sinaí Hospital que 
trabalhou no desenvolvimento da 
vacina contra o coronavírus.

Alejandra Traspas
Colégio Arenales Arroyomolinos
Alumni da II promoção (2015), 
especializada em astrobiologia, 
investiga na Universidade de Kent 
se os “ursos d’água” poderiam 
ter sobrevivido a um acidente 
lunar.

I TORNEIO DESPORTIVO ARENALES ALUMN

Mais de uma centena de 
participantes no encontro Alumni
O primeiro grande encontro dos Alumni Arenales teve lugar no mês 
de junho, no colégio Arenales Carabanchel. Cerca de 150 participan-
tes de vários colégios da rede, como Santa Mónica, Arenales Cara-
banchel, Arenales Arroyomolinos, Colégio Reinado Madrid, Colégio 
Alborada, María Teresa, entre outros, competiram no 1º Torneio Des-
portivo Arenales Alumni. Uma iniciativa promovida pela Rede Edu-
cativa Arenales, com o objectivo de fortalecer a relação entre as as-
sociações de Alumni e promover uma cultura de pertença entre os 
antigos alunos. “Estamos cientes de que a credibilidade do nosso 
projeto educativo assenta nos Alumni”, com estas palavras, José Luis 
Marrero, diretor do colégio anfitrião, recebeu os participantes neste 
1º Encontro Alumni. Futebol 7 e Pádel foram as duas competições nas 
quais até os mais novos, os recém graduados em 2º de Bachillerato, 
puderam participar. A família Alumni Arenales continua a crescer.

onde quer que se encontrem os 
nossos Alumni. Estamos cientes de 
que a credibilidade do nosso pro-
jeto educativo são os Alumni. Estes 
tempos são tempos de incerteza, 
nada fáceis para gerir pela pan-
demia que a todos nos afeta. Mas 
também tempos que nos dão a es-
perança de
que todos os Alumni dos colégios 
possam voltar a ver-se.
E são muitas as atividades progra-
madas para eles e por eles: Pro-
gramas de mentoring, de desen-
volvimento profissional, encontros 
networking, encontros e jantares de 
promoção e campeonatos despor-
tivos. Cada colégio disponibiliza 
aos seus Alumni os recursos neces-

sários para que se torne realidade 
que a escola é o seu segundo lar, 
que é um ponto de encontro, que 
“um dia foste aluno e que sempre 
serás Alumni”.

FORTALECER O SENTIDO DE REDE
Arenales Alumni nasce com a fina-
lidade de se constituir em ponto 
de encontro entre as associações 
de antigos alunos das mais de 29 
escolas que fazem parte da rede.
Uma ligação que procura fortalecer 
o sentido de rede das associações 
de Alumni e das escolas da Are-
nales. O desenho da nova marca 
conserva a identidade da Arenales 
com o isólogo da rede ao qual se 
acrescenta o conceito “Alumni”.

Reunimos algumas das obras escritas por 
antigos alunos da rede Arenales que foram 
publicadas durante o ano escolar 20/21:

1. El despegue de la mariposa, de Marián Alonso 
(Colégio Montessori Salamanca). Um conto que nos 
dá a conhecer a sua protagonista, Kimana, a sua tribo 
e a sua história mágica num mundo de fantasia. Uma 
menina que encontra dificuldades no caminho, mas 
que, com a ajuda necessária, as consegue superar.
2. Ese que se fue, de Pablo González (Colégio Peña-
corada). Um livro de poesia com ilustrações. Uma 
obra na qual se respira o espírito de um jovem que 
começa o caminho rumo a um novo futuro num mun-
do em pandemia.

Publicações Alumni

2

1

Nasce Arenales Alumni, um ponto de 
encontro para os antigos alunos da Rede



COLÉGIO LA PURÍSIMA Y SANTOS MÁRTIRES
Cidade: Teruel
Calle Goya, 5 44001 (Teruel)
www.colegiolapurisimateruel.es
Ano da fundação: 1889. Associa-se à Rede no ano 2018.
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Educación Infantil (3 - 6 años),
Educación básica obligatoria (EBO)
Programa de transición a la vida 
adulta (TVA).

11. DIRECTÓRIO

ARAGÓN

MADRID

COLÉGIO ALBORADA
Cidade: Alcalá de Henares (Madrid)
C/ Alejo Carpentier 27. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
www.colegioalborada.es
Ano da fundação: 2009

COLÉGIO ARENALES ARROYOMOLINOS
Cidade: Arroyomolinos (Madrid)
Calle La Guardia, 1 . 28939 Arroyomolinos (Madrid)
www.arroyomolinos.colegioarenales.es
Ano da fundação: 2010

COLÉGIOARENALES CARABANCHEL
Cidade: Madrid - Barrio Carabanchel
Avenida de los Poblados, 151. 28025 - Madrid 
www.carabanchel.colegioarenales.es
Ano da fundação: 2012

COLÉGIO CAMBRILS
Cidade: Madrid - Barrio Carabanchel
Calle Cazalegas, 1. 28025 Madrid 
www.colegiocambrils.es
Ano da fundação: 1984. Associa-se à Rede no ano 2014.

ESCOLA INFANTIL LA INMACULADA
Cidade: Móstoles - Madrid
Dirección: Calle de la Malvarrosa, 6. 28937 Móstoles. (Madrid)
www.escuelaInfantillainmaculada.es
Associa-se à Rede no ano 2018.

COLÉGIO MARÍA TERESA
Cidade: Alcobendas - Madrid
Calle de María Teresa, 2. 28100 Alcobendas (Madrid)
www.colegiomariateresa.es
Ano da fundação: 2013

ESCOLA INFANTIL PEÑAS ALBAS 
Cidade: Villalbilla - Madrid
Dirección: C/ Grecia, 4. 28810 Villalbilla (Madrid)
www.escuelainfantilpenasalbas.es
Associa-se à Rede no ano 2018.

COLÉGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS 
Cidade: Madrid
Calle Walia, 21. 28007 (Madrid)
www.colegioreinadomadrid.es
Associa-se à Rede no ano 2019.
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COLÉGIO ALBORADA (MADRID) COLÉGIO ARENALES 
ARROYOMOLINOS (MADRID)

COLÉGIO ARENALES CARABANCHEL 
(MADRID)

COLÉGIO LA PURÍSIMA (TERUEL)

ESCOLA INFANTIL LA INMACULADA 
(MADRID)

COLÉGIO MARÍA TERESA (MADRID) ESCOLA INFANTIL PEÑAS ALBAS (MADRID)COLÉGIO CAMBRILS (MADRID)

COLÉGIO REINADO (MADRID) COLÉGIO SANTA MÓNICA (MADRID) COLÉGIO SANTO ÁNGEL (MADRID) COLÉGIO LA MERCED (Cidade REAL)

BRIGHTKIDS LA MERCED (Cidade REAL) COLÉGIO CAMPOLARA (BURGOS) COLÉGIO PEÑACORADA (LEÓN) COLÉGIO MONTESSORI (SALAMANCA)

COLÉGIO NS MONTSERRAT (BARCELONA)  COLÉGIO NCLIC (VITORIA) ESCOLA INFANTIL NCLIC SALBURUA
(VITORIA)

ESCOLA INFANTIL NCLIC ZABALGANA
(VITORIA)

COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇAO (PORTO) CRYSTAL DE TALATONA (LUANDA) COLÉGIO ESPANHOL REINA SOFÍA (SÓFIA) KITA ZUGSPITZE (MUNIQUE)

COLÉGIO RĪGAS KATOĻU GIMNĀZIJAS 
(RIGAS)

SHELTON ACADEMY (FLORIDA) WOOD ROSE ACADEMY (CALIFÓRNIA) COLÉGIO PEDREGALES 
(SANTIAGO DOCHILE)

COLÉGIO RÍOGRANDE (ENCARNACIÓN)
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11. DIRECTÓRIO

CASTILLA Y LEÓN

COLÉGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA. Cidade: Burgos
Avenida de Palencia, 3. 09001 (Burgos)
www.campolara.com
Abre sus puertas en 1992.  Associa-se à Rede no ano 2017.

COLÉGIO PEÑACORADA. Cidade: León
Calle Bandonilla, 32 24009 León (España)
www.colegiopenacorada.es
Associa-se à Rede no ano 2016.

COLÉGIO SANTA MÓNICA
Cidade: Rivas-Vaciamadrid - Madrid
Calle de las Trece Rosas, 3. 28523 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
www.colegiosantamonica.es
Ano da fundação: 2014.

MADRID

COLÉGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
Cidade: Barrio San Blas - Canillejas (Madrid)
Calle de Alcalá, 587. 28022 Madrid
www.colegiosantoangelmadrid.es
Ano da fundação: 1966. Associa-se à Rede no ano 2019.

COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
Cidade: Parets del Vallès - Barcelona
Carrer de Sant Gaietà, 10. 08150 (Barcelona)
www.nsmontserrat.com
Associa-se à Rede no ano 2018.

CATALUÑA

COLÉGIO NCLIC
Cidade: Vitoria-Gasteiz
Paseo de la universidad, 15. 01006 Vitoria-Gasteiz
www.nclic.com 
Associa-se à Rede no ano 2018.

PAÍS BASCO
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ESCOLA INFANTIL NCLIC ZABALGANA. Cidade: Vitoria - Gasteiz
Avda. Naciones Unidas, 5-7. 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.ncliczabalgana.es
Associa-se à Rede no ano 2018.

PAÍS BASCO

ESCOLA INFANTIL NCLIC SALBURUA. Cidade: Vitoria - Gasteiz
Calle Varsovia, 1. Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.nclicsalburua.es
Associa-se à Rede no ano 2018.

OUTROS PAÍSES

COLÉGIO EXTERNATO IMACULADA CONCEIÇÃO.
Cidade: Maia - Oporto (Portugal)
Rua do Calvário, 307 Gueifães 4470-028 (Maia)
www.colegioimaculadaconceicaomaia.com
Associa-se à Rede no ano 2018.

COLÉGIO CRYSTAL DE TALATONA. Cidade: Luanda - Ángola
Rua Al Zona DR Talatona Luanda Sul.
www.colegiocrystaltalatona.com
Associa-se à Rede no ano 2019.

COLÉGIO ESPAÑOL REINA SOFÍA. Cidade: Sofía - Bulgaria
ул. „5006-та” №2 НПЗ „Искър” София 1528 (бул. „Искърско шосе”)
www.ispanskouchilishte.com
Associa-se à Rede no ano 2019.

ESCOLA INFANTIL KITA ZUGSPITZE. Cidade: Munich - Alemania
Flößergasse 5 A - 81369 München (Sendling)
www.kita-zugspitze.de
Ano da fundação: 2017.

RĪGAS KATOĻU GIMNĀZIJAS. Cidade: Riga-Letonia
O. Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
www.rkgimnazija.lv
Associa-se à Rede no ano 2018.

SHELTON ACADEMY. Cidade: Florida - USA
11300 NW 41st St., Doral, FL 33178
www.sheltonacademyschools.com
Associa-se à Rede no ano 2019.

WOOD ROSE ACADEMY. Cidade: California - Estados Unidos
Wood Rose Academy 4347 Cowell Road Concord CA 94518
www.woodroseacademy.org
Associa-se à Rede no ano 2016.

Pre-School
Kindergarten
Lower
Upper Academy

CASTILLA-LA MANCHA

COLÉGIO LA MERCED. Cidade: Miguelturra (Cidade Real)
Plaza de la Virgen, 25. 13170 Miguelturra (Cidade Real) 
www.colegiomercedmiguelturra.com
Associa-se à Rede no ano 2018.

BRIGHTKIDS LA MERCED. Cidade: Miguelturra (Cidade Real)
Calle Francisco Fernández Ordóñez nº 1. 13170 (Cidade Real)
www.colegiomercedmiguelturra.com/bright-kids
Ano da fundação: 2021.

COLÉGIO MONTESSORI SALAMANCA. Cidade: Salamanca
Calle Rafael Lapesa, 1. 37004 Salamanca
montessorisalamanca.net
Associa-se à Rede no ano 2020.

COLÉGIO PEDREGALES. Cidade: Santiago de Chile (Chile)
Piedra Roja, Avenida Poniente 1, sitio 11. Chicureo
www.pedregales.cl
Associa-se à Rede no ano 2021.

COLÉGIO RIOGRANDE. Cidade: Encarnación (Paraguay)
Jorge Memmel 9011, Encarnación.
www.colegioriogrande.com
Associa-se à Rede no ano 2021.
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Arenales Red Educativa
Avda. de los Poblados, 151
28025 Madrid

info@arenalesred.es
+34 912 250 610
www.arenalesrededucativa.es

facebook.com/redarenales

twitter.com/redarenales

instagram.com/redarenales

linkedin.com/arenales-red-educativa

youtube.com/fundacionarenales

CRYSTAL TALATONA

COLÉGIO ALBORADA


