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O projeto internacional Pixels On Tour (apoiado pelo 
programa Erasmus + e financiado pela União Europeia, 
2018-2021) visa ensinar os professores a acelerar a inclusão 
de alunos oriundos de outras regiões geográficas e culturais, 
que entraram recentemente nas escolas, através de projetos 
de arte.

O Pixels On Tour assenta em vários pressupostos:
O trabalho envolveu vários grupos de crianças, em todos 
os países parceiros do projeto, dentro das várias faixas 

Prefácio

etárias (8-11, 12-15 e 16-18 anos, com uma média de 20-30 crianças em cada grupo, 
o que incluiu residentes locais e todos os que se mudaram recentemente, incluindo 
deslocações dentro do próprio país e alunos oriundos de outros países). 
Os professores começaram por organizar uma reflexão sobre os possíveis locais de 
interesse a fotografar, em cada cidade participante, que podiam ir ao encontro do 
gosto e/ou interesse das crianças. Depois disso, os alunos tiraram fotos, livremente, 
do que mais gostaram, cumprindo as regras estabelecidas, principalmente as que se 
prendiam com a proteção de dados. 
Mais tarde, os fotógrafos profissionais trabalharam com os grupos, ensinando aos 
alunos aspetos básicos, mas importantes, sobre fotografia. Usando o conhecimento 
adquirido, as crianças tiraram uma segunda foto, já melhorada. Em seguida, os 
grupos elaboraram a descrição das fotos, que foi enviada para outro país, previamente 
definido por uma equipa do projeto, e onde um novo grupo de alunos parceiros, de 
acordo com a descrição, tirou uma foto nova, na sua cidade, recorrendo apenas à 
interpretação do que foi escrito anteriormente. 
Assim, foram formados trípticos de todos os países parceiros e que são apresentados 
neste catálogo. Em cada cidade participante serão exibidos os quinze melhores 
trípticos (três de cada país, escolhidos pelos organizadores do projeto).
Os professores e os especialistas envolvidos no projeto observaram todo o processo, 
forneceram informações pedagógicas que serviram para criar um curso de formação 
online, sobre a importância deste tipo de projetos, que fomenta a inclusão de alunos 
nas escolas através da arte.
Pode saber mais sobre o projeto e os seus resultados nas redes sociais, em:

 pixelsontour.com  

 facebook.com/pixelsontourerasmus

 twitter.com/pixelsontour  

 instagram.com/pixelsontourerasmus
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“As minhas fotografias são um vetor entre o que acontece 
no mundo e as pessoas que não têm como presenciar o que 
acontece. Espero que a pessoa que entrar numa exposição 
minha não saia a mesma.”

Sebastião Salgado
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15 trípticos

5

para uma exposição fotográ�ca 

Fr PtFr  
UTOPIA DE LIBERDADE
Diálogo entre três pessoas sobre liberdade na escola. O rapaz olha para a 
rapariga. Ele quer falar com ela. Mas ela é deixada sozinha. Ela é caprichosa. O 
rapaz queria falar com ela na escola. 

UTOPIE DE LA LIBERTÉ 
Un dialogue entre trois personnes à propos de la liberté au lycée. Un garçon 
regarde la fille. Il voudrait lui parler. Mais la fille reste seule. Elle est capricieuse. 
Le garçon voulait parler avec elle dans le lycée. 

UTOPIA OF FREEDOM 
A dialogue between three person about freedom in high school. The boy 
observes the girl. He would like to talk to her. But she stays alone. She is 
capricious. The boy wanted to talk with her inside the high school. 

Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o.,  Grenoble (France)  
Joana Batista, 18 y.o., Almada (Portugal), Escola Secundária Emidio Navarro 
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Fr PlFr  

Fr UaFr

HALO
O sol, como luz de fundo, mistura o seu halo com as cores dos guarda-chuvas. 
A relva forma uma ponte entre as nuvens e o céu. 

HALO 
Le soleil, à contre jour, en contre plongée, mêle son halo aux couleurs du 
parapluie. Les herbes forment un pont entre les nuages et le ciel. 

HALO 
The sun, backlight, mixes its halo to the colours of the umbrella. The grass 
forms a bridge between the clouds and the sky. 

LADRÃO DO MAR
Surpreendidos pelo roubo, os fantasmas escondem-se no aquário. O ladrão 
Dança com um quimono, enquanto carrega os seus tesouros para o mar. 

LE CAMBRIOLEUR DE LA MER 
Surpris par un cambrioleur, les fantomes se cachent dans l’aquarium. Le voleur 
en Kimono danse en emportant son tresor dans la mer.

SEA THIEF 
Surprised by a burglar, the ghosts are hiding in the aquarium. The thief in a 
kimono is dansing while taking away his treasure to the sea. 

Ela Onar, Aya Ait Akli, 10 y.o., Grenoble (France), 
Ecole les Genêts 

Ксенія Тюпа, 11 років, Івано-Франківськ (Україна), ЗОШ №3

Jacer Haddadi, Elyes Ben Aziz et Meeran Naseem, 14 y.o.,  
Grenoble (France), Collège Olympique 

Aleksandra Koczy, 12 y.o., Pszczyna (Poland),
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie
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It UaIt

It FrIt

ESPERANÇA
Demónios negros com tentáculos tensos. Estão nos seus calcanhares, mas o 
futuro Da luz está escondido Dos seus olhos. 

SPERANZA 
Demoni oscuri con tentacoli tesi Gli stanno alle calcagna, ma un futuro Di luce 
si nasconde Ai suoi occhi.
 
HOPE 
Dark demons with stretched tentacles Are on his heels, but a future Of lights 
hiding From his eyes. 

UMA ESTRELA NO VERDE
Escolhemos esta flor porque parecia uma estrela que irradia os nossos desejos 
e o nosso humor. 

UNA STELLA NEL VERDE 
Questo fiore lo abbiamo scelto perché quando lo vediamo sembra una stella che 
esprime I nostri desideri e il nostro amore. 

A STAR IN THE GREEN 
We choose this flower because iе looks like a star that expreses our desires and 
our mood. 

Anna Baldiraghi, Berenice Boko, Sabrina Ragazzo,  
Oualud Zaroual, Jacopo Cabras, Nicole Ferrario, Cesare Garavoni,  
Samuele Moggi, 13 y.o., Pavia (Italy), IC Angelini 

Богдана Бунь, Владислав Галенський, Володимир Шмагайло,  
14 років, Івано-Франківськ (Україна), Українська гімназія №1

Federica Ximenes, Martina Negri, Rebecca Losio, Ludovica  
Omodeo, 16 y.o., Pavia (Italy), lstituto Adelaide Cairoli 

Students from Lycée Emmanuel Mounier, 16–18 y.o.,  
Grenoble (France)
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Pl ItPl  

It PlIt
LABIRINTO
Escadas para as estrelas, Um empreendimento rebelde. 
Um dia preenchido e maluco, que um gato poderia superar. Tem coragem, 
tem a certeza que quer escalar esta parede? 

LABIRINTO 
Una scala per le stelle, Un’impresa da ribelle. Un viaggio allegro e matto Che 
potrebbe fare un gatto. Hai coraggio, sei sicuro Di scalare questo muro? 

LABYRINTH 
A scale for the stars, A rebel enterprise. A cheerful and crazy journey That could 
make a cat. You have courage, you are sure To climb this wall? 

DECLÍNIO
A humanidade está à beira da destruição. Nós destruímos o nosso ambiente e 
destruímos o mundo. Em breve teremos ido embora.
Ao mesmo tempo, após o declínio, podemos subir. Escalar e corrigir erros. Mas 
ainda temos tempo? 

UPADEK 
Ludzkość zmierza ku zagładzie. Niszczymy środowisko naturalne i dewastujemy 
świat. Później będziemy zniszczeni. Jednakże po upadku można powstać. Czy 
mamy jeszcze czas? 

THE FALL 
Humanity is going to collapse. We are destroying our natural environment and 
devastating the world. We will be ruined soon. However, after the fall we can 
rise. Rise and correct mistakes. But do we still have time? 

A Paweł Szromek, 17 y.o., Pszczyna (Poland), III Liceum  
Ogólnokształcące w Pszczynie 

Hamida Rahji, 19 y.o., Pavia (Italy), CPIA
14 років, Івано-Франківськ (Україна), Українська гімназія №1

Christina Ngo, Nicolò De Marchi, Alessandro Carnevale,  
10 y.o., Pavia (Italy), Scuola Primaria Vallone 

Dorota Bagińska, Hanna Pudło, 15 y.o., Pszczyna (Poland),  
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie
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Pl FrPl  

Pl PtPl

LIBERDADE ATRÁS DAS GRADES
Liberdade, brinca, diverte-te com um amigo, reflexão, gaiola, obstáculo, quebra-
-cabeças, desintegração, superfície, peças. 

WOLNOŚĆ ZA KRATAMI 
Wolność, kraty, z przyjacielem raźniej, odbicie, klatka, bariera, układanka, 
rozbicie, tafla, kawałki. 

FREEDOM BEHIND BARS 
Freedom, bars, it is briskly with a friend, reflection, cage, barrier, jigsaw puzzle, 
break, sheet of ice, pieces. 

SEM PENSAMENTO
Eu dou-te oxigénio e tratas-me tão mal.
Estás a destruir o mundo ao meu redor. Não te preocupas com o geral. 
Boa. Esqueces-te da segurança. 

BEZMYŚLNOŚĆ 
Dostarczam Ci tlenu, a ty mnie tak źle traktujesz.  
Niszczysz przestrzeń wokół mnie. Nie dbasz o dobro wspólne. Zapominasz o 
bezpieczeństwie. 

THOUGHTLESSNESS 
I am providing you with oxygen, and you treat me so badly. You are destroying 
the space around me. You do not care for the common good. You forget about 
security. 

Julia Furczyk, Olivia Dłubak, 11 y.o., Pszczyna (Poland),  
Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie 

Lilou Liauzu, Evalina Garcia De Arriba Barjole, Kristina  
Todorovic, 10 y.o., Grenoble (France), Ecole les Genêts

Zofia Dawczyńska, 13 y. o., Pszczyna (Poland), 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie 

Laura Pinto, Bruna Sousa, Matilde Vieira, Alexandre José,  
12 y.o., Almada (Portugal), Escola Básica D. António da Costa



18 19

 

                 Pt ItPt

Pt UaPt
MINHA VIDA 
A vida é como miopia seletiva, concentrando-se apenas no 
que queremos. 

MY LIFE 
Life is like selective myopia focusing only on  
what we want. 

LISNAVE 
O marco da indústria que faz parte da cidade. 

LISNAVE 
The landmark of the industry that is part of the city.

Maria Gonçalves, Bianca Ramalho, Santiago Costa, Tomás Pires,  
12 y.o., Almada (Portugal), Escola Básica D. António da Costa 

Students from IC Angelini, 12–15 y.o., Pavia (Italy)

Diogo Pessoa, João Filipe, Tiago Correa, 17 y.o., Almada  
(Portugal), Escola Secundária Emídio Navarro 

Анна Мохонько, 16 років, Івано-Франківськ (Україна),  
Коледж ПВНЗ Університету Короля Данила
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Pt ItPt  

Ua PlUa

AS CORRENTES E A FLOR 
Era uma vez uma flor, uma margarida bonita, que se encostou a um cadeado 
enferrujado para deixá-lo mais belo. Uma pessoa passou, atirou a flor ao chão e 
esmagou-a. A porta suja e abandonada continuou feia.

THE CHAINS AND THE FLOWER 
Once upon a time there was a flower, a beautiful daisy, which leaned against a 
rusty lock to make it more beautiful. One person passed by, threw the flower to 
the ground and crushed it. The dirty and abandoned door remained ugly.

OPOSIÇÃO
Dois objetos, opostos um ao outro, mas apesar disso, eles simbolizam unidade 
e resiliência. 

OPPOSITION 
Two objects are opposite, but despite this they symbolize unity and stability. 

Mariana Parrula (8 y.o.), Laura Marques (9 y.o.),  
David Batuca (8 y.o.), Almada (Portugal), Escola Básica №3 da  
Cova da Piedade 

Arianna Carioti, Daniele Limone, Matteo Zanini, 9 y.o., 
Pavia (Italy), Scuola Primaria Vallone

Вікторія Фученко, 16 років, Івано-Франківськ (Україна),  
Коледж ПВНЗ Університету Короля Данила 

Justyna Szweda, 15 y.o., Pszczyna (Poland), 
Szkoła Podstawowa №5 w Pszczynie
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Ua FrUa

Ua PtUa  

SEM PESO
Quando ficas num lugar por muito tempo e parece que cordas pesadas de metal 
te prendem com firmeza no chão. Quando não há hipótese de ascender ao céu. 
É o bastante, deseja fortemente e acredita que tu podes e tu vais voar. 

WEIGHTLESSNESS 
When you stand for a long time in one place and it seems to you that heavy 
metal cables hold you firmly on the ground. When there is no chance to rise 
into the sky. It will be enough for you to believe that you can, and you will fly.. 

NAVIO
Um pequeno navio navega no imenso mar. O capitão deste navio está muito 
chateado porque ele não sabe o caminho certo. Ele tem medo de piratas. À 
frente dele há um grande espaço. 

SHIP 
A small ship sails in the great sea. The captain of this ship is very upset because 
he does not know the railing route. He is afraid of pirates. In front of him is a  
very large space. 

Владислав Галенський, Володимир Шмагайло, 14 років,  
Івано-Франківськ (Україна), Українська гімназія №1 

Lucile Lagier, Inès Garcia, Thaina Mameri-Munoz, 14 y.o.,  
Grenoble (France), Collège olympique

Богдан Топольницький, 10 років, Івано-Франківськ (Україна),  
Простір домашньої освіти Невгамовні 

Sofia Morais, Rodrigo Oliveira, 8 y.o., Almada (Portugal),  
Escola Básica №3 da Cova da Piedade
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135 trípticos
França

Itália
Polónia

Portugal
Ucrânia

“Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de 
uma ausência.”

Clarice Lispector
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França
Fr Fr Pt

Fr Fr Pl

Fr Fr Ua

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

POMBOS E PESSOAS
Quatro pessoas estão a ver pombos. 
Os pombos voam para longe.
Três pessoas não gostam desses pássaros, 
porque eles sujam o parque todos os dias. 
Mas o quarto discorda: “Saiam pássaros! 
Eles estão felizes, eles são livres.

GRAPHIC THEFT 
Estamos na prisão há três anos. Nós estamos 
sujos e deprimidos. Nós estamos sempre com 
fome e queremos beber. Podemos olhar para 
fora e ficamos tristes.
Um dia decidimos: todos juntos remover a 
estrutura. Nós tentamos, foi difícil. As nossas
 mãos estavam arranhadas. Nós conseguimos
e saímos! Os supervisores dormiam, não nos 
viram. Nós caminhamos em silêncio, juntos, 
todos nós agimos como um só. Um ano depois, 
encontramo-nos novamente e conversamos 
sobre o que eles fizeram na prisão quando 
estavam infelizes. Mas agora estamos livres !!!

MENINAS E CABELO
A menina no jardim tem um longo cabelo, 
cheio de sorrisos. Atrás dela estão as folhas, 
são árvores, ela é muito bonita.

França, alunos de 16 a 18 anos de idade

Alunos de 16 a 18 anos
Alunos de 12 a 15 anos
Alunos de 6 a 11 anos
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Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

Fr PtFr

DEUSA DO SOL
Não havia ninguém no corredor.
Eu cumprimentei as pessoas, mas ninguém 
respondeu, não consegui não ouço nenhum 
som, mas todas as lâmpadas foram 
ativadas. Eu passei até o fim do corredor. 
De repente Eu vi alguém com oito mãos! 
Os meus alunos universitários queriam 
fazer-me uma surpresa!! Eles riram muito!

MODELOS NO JARDIM
No jardim: duas meninas. Uma
a esconder-se, a outra quer fugir. Mas
eles não podem, porque são estátuas.
Da janela o rapaz olha para as meninas,
porque elas são fofas. A parede tem uma 
tatuagem. As árvores parecem nuas
e tristes.

A TERRA E O CÉU
O homem queria voar do chão até ao céu. 
Ele queria deixar a sua casa, uma casa 
construída há muito tempo. Um dia houve 
um terremoto. Os cães queriam mordê-lo. 
Ele queria deixar este lugar perigoso. Ele 
tinha medo de cair. O amigo dele não o 
ouve. Ele grita ... ele grita ... ele chora. 
Socorro!!

PAREDE DE AMIGOS
Amigos. Muito amor, eu lembro-me de 
todos aqui. Vejo árvores, edifícios, fonte 
na praça, eles estão à frente da fonte, todos 
estão engajados pelo seu negócio. Eles 
estavam juntos fortes, felizes, corajosos, 
alegres. Um dia eles vão divorciar-se, sim 
Infelizmente. Eles são meus amigos, fazem 
parte deste círculo, do meu coração. Espero 
que um dia eles se encontrem novamente. 
Talvez daqui a um ano, daqui a dez? Eu não 
sei, mas algum dia!

INDIFERENÇA, O HOMEM, QUE
ERRO COMPREENSÍVEL
Existem muitas mesas na nossa sala de aula,
duas pessoas, um rapaz e uma rapariga. 
A menina pensa sobre o teste que ela fez, 
precisa desistir, ela está com medo. O rapaz 
escreve na parede, com a tinta de uma lata 
de spray, a história da escola. Quando ele 
era jovem, ele não entendia nada, na escola
foi triste, porque ele não falou em francês. 
Todos os dias teve problemas com outras 
crianças. Ele queria abandonar a escola.

IMPERSONALIDADE
O meu pensamento está em harmonia. Em 
cima está ensolarado, em baixo há sombra. 
Existem milhares de janelas. Menina 
sentada no chão, com as mãos na cabeça, 
cabeça derrubada, ela sofre. Ela esconde a 
cara, ela está muito cansada.

França, alunos de 16 a 18 anos de idade França, alunos de 16 a 18 anos de idade
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Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

MUNDO
Amarelo como olhos dourados, Verde como 
uma montanha no verão, Da terra para a 
pedra, Uma ponte entre dois mundos.

SOMBRA E GUARDA-CHUVA
A sombra desce no gancho, na parede, 
até aos arbustos. O guarda-chuva protege, 
esconde, pinta, ilumina a natureza, a 
vida. Chuva no prédio, tristeza, a sombra 
desapareceu.

AS MUDANÇAS DO TEMPO
O céu está tão triste porque é que ele chora?
De manhã, a chuva desce pela parede.

CASA DE MADEIRA
Casa no jardim Com diferentes níveis
tem formigas, besouros ... Esta casa é 
construída de troncos cheios de aberturas. 
Esta casa de madeira é um refúgio para 
insetos, novos insetos, todos os dias, alojam-
-se lá como se fosse um hotel.

ALEGRAR, NÃO IMPORTA O QUÊ
Eles brincam, eles riem, apesar do tempo 
que voa. Metas quase atingidas, os edifícios 
combinam arquitetos, o sol está a voltar,
o céu iluminado. O edifício conta a sua 
própria história do passado, as cores trazem-
nos alegria, doce som de chuva no chão
e nos telhados!

ILUSÃO
Fechado, alguns anos depois estarei lá fora, a 
calma vem de dentro.

França, alunos 12-15 anos de idade França, alunos 12-15 anos de idade



32 33

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr PlFr

Fr UaFr

Fr UaFr

Fr UaFr

LUZ, REFLETIR
Rodeado por árvores, escorrega escondido,
cheio de cores, cego brilho de luz e água.

A MULHER FONTE
Cria uma fonte, Onde as ondas balançam, 
Como árvores ao vento.

À FRENTE DA GAIOLA
Árvore da vida verde e efémera rodeia-nos, 
limita-nos, força-nos desliza até à última 
paragem.

LABIRINTO VERMELHO
Labirinto de janelas vermelhas, Eles 
agarraram o navio, como os tentáculos de 
um polvo.

GRADES
Preso na eternidade neste túnel, eu congelei.
Só pensei em entretenimento, e agora estou 
preso para sempre.

UMA ÁRVORE QUE SE ESTÁ A 
TRANSFORMAR
A árvore esparguete primavera transforma-
-se em algodão doce. Flores suaves como 
cabelos de lã.

França, alunos 12-15 anos de idade França, alunos de 6 a 11 anos de idade
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Fr UaFr

Fr UaFr

Fr UaFr

Fr UaFr

Fr UaFr

Fr UaFr

TORNADO
O tornado de ampulheta leva
tudo no seu caminho.  O tempo flui como 
uma engrenagem, uma escada em espiral.

LÁGRIMAS DE PAZ
Uma mulher chora amargamente por África.
O cabelo dela está florescendo pela paz na 
Terra.

O FANTASMA NUM SKATE
Um fantasma no seu skate foge da casa mal-
-assombrada, mas cai nos tentáculos da teia, 
ao pé dos portões da sua prisão.

PÁSSARO DE AÇO
Pássaro de metal abre o bico para o céu e 
grita, porque não pode voar.

IMAGINA
Eu sonhei com uma árvore de música, o 
seu sumo era uma música, e as suas notas 
voaram como pássaros.

QUADRO DE JOGOS GIGANTE
No nosso jogo, somos peões. Cuidado ao 
jogar titãs que joguem ossos. O parque é o 
jogo deles.  Enquanto jogam, eles atiram
cubos para formar números, como dominós 
gigantes.

França, alunos de 6 a 11 anos de idade França, alunos de 6 a 11 anos de idade
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Itália
It It Fr

It It Ua

It It Pl

It FrIt

It FrIt

It FrIt

LUZES
A vida pode ser vista como uma mistura
de luz e sombra como nestas fotos; existem 
sempre momentos sombrios e tu tens de 
esperar e viver com o nível certo
de despreocupação.

NOVAMENTE
A mente ama o desconhecido. Ela adora
imagens com significados desconhecidos,
porque o valor do da mente é desconhecido.

PONTO DE VISTA
Não existe uma maneira única de influenciar,
aliás, uma pessoa é capaz de manipular a sua 
perceção e fazê-lo acreditar no que não quer. 
Liberdade é o que expressa esta foto.

Itália, alunos de 16 a 18 anos de idade

Alunos de 16 a 18 anos
Alunos de 12 a 15 anos
Alunos de 6 a 11 anos
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It FrIt

It FrIt

It FrIt

It FrIt

It FrIt

It FrIt

DESPEDIDA
Eu estava tão animado 
Mas desde que me deixaste 
A casa está a cair
Agora a tristeza está me envolve.
Luto com a sombra
Do dia para a noite,
E com esta geometria
Vou.

Três pombos num poste, um círculo,
desvio, linha vertical: figuras simples que 
transmitem a complexidade da confusão 
urbana. Tijolo, ferro, concreto - muito mais 
do que a soma de materiais; são elementos 
que são difíceis, combinam juntos, assim 
como as cidades felizes.

REALIDADE IMAGINÁRIA
Inúmeras vezes a realidade imaginária se 
repete, inalterada, como um círculo.

A água não tem forma, mas o canal limita
o seu curso de uma forma que parece natural 
e ao mesmo tempo artificial. Sentimentos, 
vida, histórias cidades são exibidas, elas são
abertas de cabeça para baixo.

Entre a parede e a cerca, apenas
uma planta. Mas cada quarto com filtros de 
luz, faz cada flor tornar-se um objeto.
Amarelo no jardim é como uma prisão
e ao mesmo tempo espero: Isso faz-nos 
respirar, faz o mundo respirar, Porque 
o mundo precisa disso, dessas cores 
Precisamos dos sorrisos das pessoas felizes.

CONVÉS COBERTO
O deck fechado é um dos mais antigos
edifícios de Pavia. Eu tinha a imagem 
impressionante do dia e da noite, por assim 
dizer, e tu juntaste-te a eles.

Itália, alunos de 16 a 18 anos de idadeItália, alunos de 16 a 18 anos de idade
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AMOR DE PRIMAVERA
Esta é uma flor rosa muito delicada: no meio 
de uma fusão de rosa flores como lavanda.
É um símbolo do futuro da primavera fresca.

PRISÃO PSICOLÓGICA
Continua a olhar para dentro
de ti mesmo e ficarás preso.

FLOR DA PRISÃO
A vida desta flor termina entre as grades, 
iluminado o sol da prisão.

PÉTALAS DE MARÇO
As suas cores - branco e rosa -
transmitem alegria e pesar.

HARMONIA MUSICAL DA NATUREZA
A foto representa a alegria da primavera,
porque o sol está forte e atribui-lhe 
importância e valor.
Uma flor inocente transmite Harmonia, é 
transparente e cega, adoro música.

ERIKA
Como a flor da Érica em rosa,
este roxo oriental, o sino adquire uma 
sensação de solidão. 
Nunca percebi de imediato, escondido e 
quase sozinho.

Itália, alunos de 12 a 15 anos de idade Itália, alunos de 12 a 15 anos de idade
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SNOWFLOWER FLOWER
Tiramos-lhe uma foto, porque
a sua cor chamou à atenção.
O céu ao fundo chama a
atenção e torna a flor mais bonita.

VIGAS DE LUZ
Está tudo escuro
Ele fica ali como uma parede. 
O vento sopra nas folhas 
E a aurora boreal brilha.

AZUL MÉDIO
Esta foto apresenta
o centro, a terra de ninguém, onde tudo é
permitido, e coisas sem propósito
 tornam-se uma obra de arte.

NATUREZA URBANA
Natureza urbana ou uma cidade exuberante?
É melhor olhar aqui ou ali?
A natureza dá fôlego,
A cidade desperta pensamentos.
Melhor primeiro ou melhor agora?
O mundo decide por si mesmo.

AQUELES QUE ENTRARAM NAS CORRENTES
Como adultos, muitas vezes nós percebemos que somos 
limitados num determinado espaço, limitados a certas 
possibilidades de ação. As pessoas dizem-nos o que temos 
de dizer e o que fazer. Eles são nós,  eles dizem o que 
podemos e não podemos, eles dizem que precisas fazer 
isto e quem deves ser. Eles metaforicamente acorrentam-
te e forçam-te a ser quem são, tu não queres ser e eles vão 
transformar a tua vida numa grande escuridão. Está vazia 
uma masmorra que vai crescer no teu coração. 
Queríamos que esta foto dissesse a todos o que tu podes 
quebrar, quebrar as correntes pelas quais as pessoas que 
te enganaram para ficar preso, onde estás, e tu serás capaz 
de seguir o teu próprio caminho e propósito, porque tu és 
poderoso, e nada te pode magoar faz o que fizeste nasce.

COISAS DE OUTRO MUNDO OVNI
No céu claro.
De outro planeta
Chegou um estrangeiro.

Itália, alunos de 12 a 15 anos de idade Itália, alunos de 6 a 11 anos de idade
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LAPOZAVR
Pata natural,
Que oferece comida,
Pata, nascendo
Folha após folha.

O MELHOR INIMIGO
Bola de pelo Cachorro-quente macio,
Um carro que está sempre em movimento,
Uma pulseira que nunca está acabada.
Um amigo que está sempre pronto
Corra para o resgate
Ou combata!

PRISÃO DE STOVBUR
E a mão fica lá a envelhecer, como uma fisga 
sem elástico.
Numa armadilha geométrica
Não há escapatória.

OLHE PARA DENTRO
Há algo a bater Bem perto de mim,
eu sinto algo Mas não sei o que é.
Eu penso e penso novamente

DO PÉ À CABEÇA
Eu vi uma folha de relva,
Do nada,
Era primavera,
O que dormia no berço.

ENTREVISTA COM UM LOUCO
Eu sou um homem ou talvez uma mulher.
Eu uso bigode e até saia,
Eu tenho uma casa de papelão,
Eu sou engraçado e não tenho graça.
Sou muito generoso,
E para ti, eu torno-me quatro,
Eu também sou um pouco ganancioso
Para pizza e chocolate,
E eu nunca engordei!

Itália, alunos de 6 a 11 anos de idade Itália, alunos de 6 a 11 anos de idade
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TODOS SOMOS ÚNICOS
Objetos e pessoas não seriam
idênticos sem o seu par.
Eles teriam um papel completamente 
diferente.

JANELA PARA O MUNDO
Olhe à volta e pensa
e então verás que o que tens
agora é necessário.

A VIDA PASSA
Anos sem pecado são transformados
pela a queda da vida. A criança sonha
em ser mais velha, e o velho sente falta
de ser jovem.

Polónia, alunos de 16 a 18 anos de idade

Alunos de 16 a 18 anos
Alunos de 12 a 15 anos
Alunos de 6 a 11 anos
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INACESSIBILIDADE
Muitas coisas impedem-nos de alcançar os 
nossos objetivos, algo importante na nossa
vida. Faz-nos sentir desamparados.

MARAVILHOSA SOLIDÃO
Às vezes, uma pausa da multidão Faz-nos 
felizes.
Isso torna o interior possível de plenitude, 
puxando-nos para fora de um mundo 
sobrecarregado.

SER DIFERENTE
Um recurso que permite identificar.
Um detalhe que mostra beleza.

CASAS ABANDONADAS
A vida costumava zumbir neles.
Hoje eles estão solitários e abandonados.
A vida viverá neles novamente?

TRANSCIÊNCIA
Cada dia é um bocado da história;
ninguém é capaz de dizê-la até o fim.

CIMENTO DE COMBATE
Às vezes, quando queremos construir algo 
novo, temos que lutar contra a velha guarda, 
e às vezes é mesmo forte como cimento.

Polónia, alunos de 16 a 18 anos de idadePolónia, alunos de 16 a 18 anos de idade
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A TERRA NÃO ME LIMITA
Homem, ramo, sol, livro, medo, gravidade, 
árvores, infância, adrenalina, alegria.

TRÊS FORMAS DE FELICIDADE
Três caminhos, floresta, mistério, 
dissimilaridade, o dom da natureza, garfo, 3 
em 1, início comum unidade, compromisso 
comum.

OLHOS QUE VEEM TUDO
Mesmo com a ampla abertura os olhos de 
pedra que tu vês, únicos segredos, algo que 
não podes ver com o olho humano.

O QUE OS OLHOS NÃO PODEM VER
Atrás das finas palhas de madeira ainda a 
vida é visível.
Nos bastidores da vida vive a morte.

À ESPERA DE PESSOAS
Está tudo pronto, nós cobrimos a mesa, 
silêncio, paz, natureza, apenas convidados, 
mas não são suficientes.

NATUREZA PARA VER TUDO
A porta de entrada para o mundo 
desconhecido, olho da agulha, vista de longe, 
túnel invisível.

Polónia, alunos de 12 a 15 anos de idadePolónia, alunos de 12 a 15 anos de idade
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OVELHA
O rebanho espera e observa ansiosamente
os filhotes. Eles são uma família.
Um rebanho fica próximo das árvores,
descansa e pensa.

NÃO FUME
Nós usamo-los para ser saudáveis.
Podemos respirar profundamente, quando 
não sai fumo de prédios altos.
Afinal, o ar limpo tem impacto na nossa 
saúde.

TERRA SELVAGEM
Betão, família de mais de cinco, planos,
inundado de sol, família na sombra, natação, 
ciência, natureza viva, cantando.

UM SKATER VIVEU
Havia um patinador. Equitação sobre os 
patins, ele admirava as vistas bonitas. Dele
não há mais nada além do chapéu, em vez 
do gelo do ringue de patinação - apenas um 
lago de nuvens.

DESPORTO PARA OS DETERMINADOS
Andar na neve, andar na relva. Para aqueles 
que querem um desporto de verão no 
inverno e desportos de inverno no verão -
Isso não é um problema.

ONDE ESTÁS SOL
Assim que veio novamente, sobe e assim por 
diante e de novo. Às vezes esconde atrás das 
lojas, atrás da casa, e às vezes desaparece, de 
repente, nalgum lugar à noite quando está 
apenas por um momento liberta-o da vista.

Polónia, alunos de 6 a 11 anos de idadePolónia, alunos de 12 a 15 anos de idade
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SILÊNCIO ANTES DA TEMPESTADE
Nada está a acontecer, ainda nada aconteceu, 
pacificamente, mas tu sentes tensão. A 
Natureza pode surpreender-nos, não temos
de influenciá-la.

NO BURACO
Uma pessoa ou uma bola podem estar nele.
É um pequeno buraco no chão ou outro na 
superfície.
Dizemos que estamos nele quando temos
mau humor.

BELEZA ANTIGA
Lugares antigos, mas bonitos, cheios de 
histórias, segredos, mistérios, glória e 
fracassos. Paredes abandonadas que viram 
decisões políticas importantes e muito 
sangue, dor e morte.
Eles ficam em silêncio ao lado do glamour,
riqueza, altos e baixos.

AS COISAS SÓ NÃO DESAPARECEM
Mesmo se tu perderes algo ou recusares, a 
natureza tomará conta, cuida de ti,
vai abraçar e agarrar-te ao coração.
A natureza dará a todos um novo lar.

TRADUÇÃO
Dois tubos formadores invisíveis da letra “T” 
está ao lado do teu prédio de apartamentos. 
Eles precisavam não só para manter as coisas 
limpas, mas também para entretenimento 
infantil.

CHUVA DE SONHOS
Podes proteger-te contra a chuva e 
acompanhá-los na jornada.
E em países grandes e distantes, e em lugares 
muito próximos.

Polónia, alunos de 16 a 18 anos de idadePolónia, alunos de 16 a 18 anos de idade
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O RIO 
“Um rio tocante, de um lado uma zona 
degradante, do outro uma área linda.”

O CÉU
Através deste lindo céu,
Com uma infinidade de cores,
Posso criar muitas histórias.
E no final, eles são todas nossas.

AS LUZES DA CIDADE
Há muitas luzes
Isso eu posso ver pela minha janela.
Muitas histórias para contar, muitas vidas 
para viver
Essas luzes são como um guia
E todos elas me levam até ti.

Portugal, alunos de 16 a 18 anos

Alunos de 16 a 18 anos
Alunos de 12 a 15 anos
Alunos de 6 a 11 anos
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O RIO 
“Um rio tocante, de um lado uma zona 
degradante, do outro uma área linda.”

O NADADOR DE BORRACHA

O REFÚGIO
Um refúgio de abrigo.

VER E AMAR A CIDADE 
Crescemos na humilde margem sul com vista 
para uma cidade que nos faz querer evoluir. 
A vida faz mais sentido quando realmente 
vemos e amamos o que nos rodeia.

OS PENHASCOS
Os penhascos são comuns nas costas e 
ao longo dos rios. Através dos olhos, isso 
simboliza a transição para a liberdade.

PELO CAMINHO DO TEJO
Pelo caminho do Tejo encontra-se a arte 
proibida em belas pinturas clandestinas que 
moram dentro de todos nós.

Portugal, alunos de 16 a 18 anosPortugal, alunos de 16 a 18 anos
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O DRAGÃO AZUL
Há uma rapariga que tem medo do escuro
e do que há dele, à hora de dormir, fica 
sempre com medo e sozinha só com a 
companhia do seu ursinho de peluche.

A CIDADE DESCONHECIDA
O cheiro a maresia refresca a nossa cidade, 
desperta a alegria junto da ponte da 
Liberdade, une a nossa cidade a uma cidade 
desconhecida.
Com um sorriso falso não se via a destruição, 
mas lá no fundo, esta cidade tem um 
coração.

UMA MENINA QUE ADORAVA BARCOS
Era uma vez uma menina que adorava 
barcos. Mas ela nunca teria andado, em 
nenhum.
Então sentou-se no rio, pegou no barco e 
ficou a observá-lo.
É pena que a menina era uma pintura ...

HARMONIA E PAZ
A harmonia e a paz representadas numa 
imagem Crianças a brincar e no fundo,
azul, como o mar.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
Três mãos emergiram da terra, para criar 
um lugar melhor. As mãos juntaram-nos e 
tornaram-nos pessoas melhores.

CAIS
Harmonia dos três ambientes, ar, terra e 
água.

Portugal, alunos de 12 a 15 anosPortugal, alunos de 12 a 15 anos
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CIDADE
A união do campo e da cidade.

O PALACETE DO PRESIDENTE
O Presidente, antes de ir dormir, vai à janela 
do palacete para respirar ar fresco e puro.

OESTE
O pôr do sol espreita sobre o rio.

A PORTA DO SENHOR AMERICANO
A porta de madeira partida, velha, foi 
destruída há muito tempo atrás por um 
senhor americano que já não gostava da casa.

CRISTO REI
A grandeza paira sobre a cidade.

PESSOAS PÁLIDAS A ESCALAR
OS SEUS SONHOS
Pequenas pessoas a escalar seus sonhos 
felizes para saírem deste mundo pálido,
sem cor.

Portugal, alunos de 6 a 11 anosPortugal, alunos de 12 a 15 anos
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GUERRA TERRÍVEL
Há pouco tempo, cinco crianças deitadas em 
cima das sombras na madeira, tinham sido 
mortas numa guerra terrível.
Os buracos da guerra estão na parede 
cinzenta.

7 KM ATÉ AO DESTINO
Dois viajantes estão a viajar numa estrada,
a pé e ainda faltam 7 quilómetros até ao 
destino.
As suas pernas estão doridas.
Então, tiveram uma ideia ...

JANELA DO TERROR
À janela da guerra, tudo está intoxicado,
porque houve uma grande destruição:
árvores mortas e intoxicadas, sombras de
queimaduras, vidros partidos, pedras 
destruídas – lixo.
Quero um tapete voador
do futuro para ser futurista.

FÁBRICA SEM SAÍDA
Ruínas sem saída,
Cilindros muito antigos,
Uma rua abandonada, grafites coloridos.
Numa fábrica velha tinta espalhada,
nas paredes abandonadas.

A PRAIA MAIS PERIGOSA
Num dia de sol, estavam duas pessoas na 
praia a ver o rio passar.
O lixo na areia fê-los sentir-se mal.
Jaime e Gabriel não estavam nada contentes 
por ver aquele areal completamente poluído.

OS SAPATOS VELHOS DO 
DESCONHECIDO
Os sapatos velhos do desconhecido 
descansam no fundo do barco desfeito pelas 
ondas.
Gostava de me sentar no barco, calçar os 
sapatos velhos e remar até Lisboa.

Portugal, alunos de 6 a 11 anosPortugal, alunos de 6 a 11 anos
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A CASA DA NOSSA HISTÓRIA
O tempo muda sempre a história.

A PRIMAVERA ESTÁ INVISÍVEL
A primavera passa despercebida, e deixa-nos 
impercetivelmente. E com ela, brilhante e 
quente, vai deixar o sentimento no coração.

A ESTRADA DA VIDA
A vida é como um trilho: o fim não está à 
vista, mas ele existe.

Ucrânia, alunos de 16 a 18 anos de idade

Alunos de 16 a 18 anos de idade
Alunos de 12 a 15 anos de idade
Alunos de 6 a 11 anos de idade
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ALCANCE PARA O CÉU
Cada uma de nossas ações está a aproximar-
nos do céu.
Alguém está a aproximar-se mais rápido,
alguém - mais tarde, e alguém nunca vai lá 
chegar.

ONDAS
Aprecie cada momento da sua vida e a todos 
na sua vida, porque tudo nas nossas vidas é
tão rápido quanto o fluir desta água.

NÃO É TÃO DIFÍCIL COMO PARECE
Não importa aonde tu vás, não importa quão 
pesado e espinhoso é o teu modo de vida, sê
positivo e futuro será o melhor.

CARROSSEL SOLITÁRIO
O silêncio não é vazio, é completo de 
respostas.

A PRIMEIRA RESPIRAÇÃO DA 
PRIMAVERA
A primavera adiciona vida nova e beleza 
nova em tudo o que está em cada país e em 
cada cidade.

RUA MISTERIOSA
Ela ficou quieta, observando esta pequena 
rua.
Esperando profundamente que alguém a 
encontrasse. Mas ela sabia que todos vão e 
vêm. Quem ela procura, nunca irá passar 
nesta rua.

Ucrânia, alunos de 16 a 18 anos de idadeUcrânia, alunos de 16 a 18 anos de idade
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CASA VERMELHA
NA CIDADE ESCURA
Pôr-do-sol roxo ilumina, na névoa, uma 
cidade escura.
A caixa é brilhante, colorida cor vermelha 
no escuro.

MAJESTOSO
Imagem da majestosa cidade -
é algo que foi preservado desde os tempos 
antigos e majestosa cultura. Sem o majestoso 
nós não sentiremos a verdadeira alma da 
cidade, o seu amor.

MULTIDÃO
Na multidão, as pessoas têm um cérebro
para todos. Há pessoas na multidão, não 
consigo pensar. Porque eles guardam os seus 
cérebros numa “caixa” e pensam como todos 
os outros.

TORRE
Quando sais do escuro da floresta, percebes 
que na primavera o sol ilumina, ainda mais 
brilhante, um dos lados da torre. Rosa pastel,
a cor agrada aos olhos.
Assemelha-se à Torre da Rapunzel.
Parece que uma princesa está prestes a
A baixar as suas tranças até o chão.
E quando estou à frente da torre, então, eu 
entendo que nada é mais bonito 
Eu nunca vi.

BARCOS
Os comboios são como os barcos no mar. 
Um comboio, um caminho, duas paragens 
- estações.
Apenas comboios antigos alcançam a 
atmosfera de uma longa jornada. No nosso 
tempo, as pessoas escolhem conforto, e 
comboios em barcos preto e branco.

TEATRO DE DOIS MUNDOS
No mundo dos jogos e ilusões a única coisa
que permanece verdadeira - a harmonia da 
natureza. As suas leis não foram alteradas.
A sua grandeza é inegável.
A sua beleza é majestosa.

Ucrânia, alunos de 12 a 15 anos de idadeUcrânia, alunos de 12 a 15 anos de idade
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MÍSTICA
ANTECIPADAMENTE
Ao longo da nossa vida nós aprendemos 
muitas novas informações. No entanto, nós
não percebemos o tamanho do esforço que 
nós fazemos. Às vezes é normal haver névoa 
no caminho para a escola durante a infância, 
e às vezes há alguma dificuldade no trabalho. 
Apesar de  disso, não devemos esquecer 
como adquirimos o nosso conhecimento 
para lhe dar mais valor.

SALA DE ESTAR DA RUA
Lugar aconchegante. Lendo.
Em reflexão.

PONTO DE TOQUE
A minha cidade não tem apenas casas.
Esta é a memória das pessoas que eu amo.
E quando estou onde fomos felizes juntos, eu 
sinto a presença deles como se estivessem
aqui comigo.
Mesmo que eles não estejam por perto 
agora ...

OPOSIÇÃO DE LUZ E ESCURIDÃO
Lindo céu noturno, escuro, em casa. A luz 
combate a escuridão.

DECISÃO
Nada vai mudar se apenas ficas parado.
Para chegar à outra margem,  precisas entrar 
no barco e remar.
A tua hora é hoje!
O sol é a tua sinalização.
Levanta-te! Vai! Ação!

TRÊS BAILARINAS
Três bailarinas estão a dançar. A luz está a 
sair da janela. Flores metálicas brilham ao 
sol. Estamos fascinados, bailarinas e luz.

Ucrânia, alunos de 6 a 11 anos de idadeUcrânia, alunos de 12 a 15 anos de idade



74 75

Ua PtUa

Ua PtUa

Ua PtUa

Ua PtUa

Ua PtUa

Ua PtUa
TODOS OS DIAS
Todos os dias quando vamos a algum 
lugar nós,  geralmente, temos pressa e 
não reparamos na beleza à nossa volta. As 
pessoas são autossuficientes, são pouco 
sorridentes. Se não começarmos a aproveitar 
a vida e cada minuto, então ficaremos tristes, 
mal e sombrios e todos aqueles ao nosso 
redor ficarão assim. Pessoas, divirtam-se!

PODER
Quanto mais te sentes confortável, melhor o 
resultado. Quando atiras uma pedra à água,
 podes ver uma grande explosão.

VIDRO E ESCADAS
A nossa vida é como subir e descer as 
escadas numa floresta de vidro.

O OLHO DA NATUREZA
Observamos os pesos, onde estamos. É 
necessário cuidar das árvores, por causa 
delas temos a capacidade de respirar.

FOLHAS FALHADAS
Eu realmente gosto de observar como as 
estações mudam.
Notei que as folhas que caíram na Primavera 
não desaparecem em qualquer lugar. Assim
não parece tão bonito, porque está debaixo 
dos pés.

RUÍNAS
As pessoas podem fazer algo durante muito 
tempo, construir e depois destruí-lo.
E deixar para trás um monte lixo. As crianças 
não devem limpar o lixo dos adultos.

Ucrânia, alunos de 6 a 11 anos de idadeUcrânia, alunos de 6 a 1 anos de idade
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TURMA 6°8

Afonso Pereira
Afonso Rendilheiro
Alexandre Paulino
Ana Silva
Artur Serrano
Beatriz Teixeira
David Castilho
Érica Costa
Gonçalo Lamy
Gonçalo Rodrigues
Isaac Ocante
João Gouveia
Laura Silva
Mafalda Santos
Manuela Furtado
Marta Confraria
Matilde Martins
Rodrigo Carvalho
Rodrigo Oliveira
Sara Moustarhafir

TURMA 6°12

Alexandre José
Arthur Buss
Bárbara Adriano
Bianca Ramalho
Bruna de Sousa
Eliana Domingos
Henrique Sousa
Bernardo Tavares
LauraPinto
MariaAmaral
Maria Gonçalves
Maria João Moisés
Matilde Vieira
Matilde  Melo
Rafael Suana
Ricardo Marques
Rita  Silva
Rui Rodrigues
Santiago Costa
Tiago Amado
Tomás Pires
Valéria Polido

TURMA 2ºB

Afonso da Costa
Armando Alvarez
Artem Voloshyn
Bianca Fernandes
Carolina Sarmento
Clara Sarmento
Clarisse Amaral
Daniel Manuel
David Batuca
Diana Viana
Diogo Ruela
Edgar Lopes
Filipe Correia
Geovana Nascimento
Júlio Costa
Laura Marques
Leonor Penetra
Madalena Ramos
Mariana Verde
Mariana Parrula
Miguel Amaral
Rodrigo Oliveira
Sara Teixeira
Sofia Morais
Sofia Guerreiro
Sofia Martins
Sofia Fragoso

TURMA 11°LH

Ana Azevedo
Ana Peralta
André Salvador
António Santos
Camila
Catarina Penha
Diana Lopes
Diogo Pessoa
Inês Reis
Inês Quaresma
Joana Batista
João Cascalho
João Filipe
João Rendilheiro
Loane Jesus
Margarida Rato
Mariana Conceição
Raquel Cardoso
Rita Casqueiro
Rúben Conceição
Tiago Martins
Tiago Batista
Tiago Lourenço
Tiago Correia
Vasco Martins

ALUNOS ENVOLVIDOS NO PROJETO EM PORTUGAL 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO NAVARRO
Ano Letivo 2018/2019

Escola Básica 
D. Antonio da Costa

Escola Secundária
Emídio Navarro

Escola
EB NO. 3 Cova da Piedade



78 79

FRANÇA
Julien-Benjamin Grasset 
Adeline Butel  
Alexandra Bini  
Fatma Ghiloufi  
Leslie Michau 
Marielle Avezou-Djigo 
Perrine Mezin  
Sophie Ricou 

ITÁLIA
Franca Bottaro 
Caroline Maggipinto 
Eleonora Salvadori 
Carlo Marconi  
Davide Podavini  
Ennio Milani  
Giancarlo Costantini  
Gipo Anfosso  
Lidia Acquaotta 
Marco Iadicicco 
Marco Greppi  
Maria Pirrottina 

FRANÇA
Delphine Balley 
Bertrand Stofleth 
Alexis Berar 

ITÁLIA
Simone Ludovico 
Simone Leddi 

POLÓNIA
Tomasz Kuliga 

PORTUGAL
Lígia Andrade 
Mauro Gentile 

UCRÂNIA
Anton Kuba

www.pixelsontour.com

POLÓNIA
Klimek-Kowalska Renata  
Strzelec Justyna  
Czernek Michał 
Hellwig Beata 
Jaworska Alina 
Pszonak Joanna 
Sopot-Zembok Barbara 
Wciślak Arkadiusz 
Zalas Monika 

PORTUGAL
Ana Pereira
António Barreiros
António Neves
Duarte Neto
João Mouro 
Marina Neves
Pedro Campos 
Rui Baltazar 
Sónia Oliveira 

UCRÂNIA
Наталія Вишневецька 
Сергій Єрьомін 
Аліна Касілова 
Аліна Мирошниченко 
Інна Данилюк 
Ліля Крикун 
Людмила Остафійчук 
Наталія Мельник 
Наталія Павлюк 
Наталія Тунтула 
Тетяна Сергієнко 
Юрій Пахомов 

COORDENADORES, PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM PROJETOS

FOTÓGRAFOS-PROFESSORES DO PROJETO 
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