Fundação Condessa de Penha Longa

Um Legado de Excelência
ao serviço da Educação
Com uma fundação que remonta a 1876
pela iniciativa de Clementina Pinto Leite,
Condessa de Penha Longa, o Colégio da
Gandarinha foi a primeira escola primária
na Vila de Cucujães, impulsionada pelo
espírito visionário da sua fundadora.
A vinda da Congregação das Irmãs de
S. Vicente de Paulo, em 1891, reforçou o
cariz católico e solidário da instituição,
que acolhe hoje 200 crianças e se
mantém entre as melhores escolas do
distrito de Aveiro.

Irmã Maria de Fátima e Vasco Pinto Leite

É na quietude do lugar da Gandarinha, Vila de Cucujães
(Oliveira de Azeméis) que encontramos a Fundação
Condessa de Penha Longa, uma quinta com cinco hectares
que, desde 1876, por iniciativa de Clementina Pinto Leite,
se dedica ao ensino de crianças de todos os estratos e
origens sociais. Hoje, a gestão do Colégio da Gandarinha
mantém-se na família Pinto Leite, e a ação educativa é
auxiliada pela Congregação das Irmãs de S. Vicente de
Paulo, que está também desde 1891 na instituição.
Abrangendo os ciclos de creche, pré-escolar, 1.º ciclo e
ATL, o Colégio conta com cerca de 200 alunos e uma
equipa de 40 pessoas. “Houve um aumento de 18% do
número de alunos nos últimos dez anos. Isso acontece
porque, para além das nossas instalações, que são
ímpares, aliadas à ótima equipa docente e demais
pessoal, tentamos ser inovadores na nossa oferta educativa”, refere Vasco Pinto Leite, presidente da Fundação,
realçando ainda o facto de esta ser uma das três melhores
escolas do distrito de Aveiro.
O projeto educativo do Colégio obedece, assim, aos
princípios da sua fundadora, privilegiando “a formação
integral das crianças, preparando-as para o futuro a um
nível humano e cristão”, atenta Maria de Fátima, Irmã

Superiora, diretora-geral da instituição e responsável pela
Animação Social. A solidariedade é uma das vertentes
mais exploradas no Colégio, nomeadamente através do
Voluntariado de Crianças, com os alunos a ajudar em
diversas atividades. Para além disso, há vários dias
temáticos, como o Dia de Santa Luísa, que “coincide com
o tempo da Quaresma e no qual sensibilizamos os meninos
para que abdiquem de algum bem que lhes pertença. Este
ano, trouxeram o brinquedo de que mais gostam para dar
a um menino pobre. É uma atividade que implica uma
grande aprendizagem e sensibilização para a solidariedade e que é muito apreciada pelas famílias”.
O leque de atividades do Colégio da Gandarinha inclui
desde a Informática, Expressão Musical, Artes Plásticas,
Expressão Física-Motora, entre outras. Destaque para a
disciplina de Empreendedorismo no 3.º e 4.º anos,
introduzida graças a uma parceria com a Associação
Industrial Portuguesa, e que prevê “várias atividades,
como aulas lecionadas por empresários ou visitas a
empresas da região”. Foi também criado recentemente o
Gabinete de Psicologia que, para além de servir os alunos
do Colégio, é também aberto ao exterior.
No Colégio da Gandarinha os alunos têm ainda a possibilidade de usufruir de um espaço exterior onde se procura
estimular o contacto com a natureza. “Temos a horta
pedagógica, onde os meninos ajudam a cultivar frutas e
legumes, que depois utilizamos para consumo interno e
também vendemos. Este contacto com a natureza é muito
saudável”, exalta a Irmã Maria de Fátima.
Dentro de um ano e meio, a Fundação Condessa de Penha
Longa celebra os seus 145 anos com um programa
lúdico-cultural rico e extenso, e daqui a cinco anos
comemora-se o centenário da morte de Clementina Pinto
Leite, que será também, certamente, alvo de uma grande
celebração por parte da Fundação e de toda a comunidade educativa.

VALÊNCIAS
Creche • Pré - Escolar • Escola
ATL • Sítio da Gandarinha
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
Empreendedorismo • Informática
Expressão Musical • Artes Plásticas • Inglês
Expressão Física-Motora • Gabinete de Psicologia
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Tradição, ética e inovação desde 1876
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