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QUANDO A LUTA CONTRA O RACISMO SE
TORNA VIOLÊNCIA GRATUITA
Helena Castro
A 31 de maio de 2020 assistíamos estupefactos a uma cena de violência gratuita, sem
qualquer legitimidade, de um membro de uma
força policial contra George Floyd, um cidadão de cor negra. Independentemente do
contexto ou dos motivos, é sempre escandaloso, desumano e inqualificável tal ato, que
levou, aliás, a uma onda de protestos em
muitos países, contra o racismo e o abuso de
poder das polícias.
Tendo em conta o que sabemos da história
de luta pelos direitos civis dos negros nos
Estados Unidos da América e conhecendo a
força que têm os movimentos de extrema
direita, também nos Estados Unidos, muito
ligados, por sinal, ao tráfico de armas e à
promoção da violência, não admira que existam muitas pessoas a conceber agir de um
modo brutal perante outros seres humanos.
Começa logo pelo facto de que qualquer
pessoa pode comprar uma arma. Só por aí já
dá para imaginar o reservatório de violência
simbólica sempre latente numa cultura onde
convivem muito próximas a extrema riqueza e
a extrema pobreza. As lutas raciais e tantas
outras reduzem-se, por isso, a lutas por casa,
pão e trabalho com dignidade. Sem ingenuidade, sabemos e temos de estar conscientes
de que, mesmo na Europa, onde existem
políticas defensoras dos direitos individuais
bastante arraigadas, e até onde se começou
mais cedo a abolir diferentes formas de escravatura, ainda não chegámos ao patamar
da igualdade de oportunidades para todos.
Não falamos só das diferenças pela cor da
pele per si, falamos dos conceitos e preconceitos que foram calibrados pelas culturas ao
longo de séculos e alimentados de forma
quase inconsciente e acrítica. Mas poderíamos também falar do tráfico humano, da
escravatura de crianças em África, na Índia e
em tantos países…Há ainda muita crueldade
para limar num mundo cujo pressuposto de
que é possível considerar alguém menos
humano do que eu ainda não foi banido.
O que me deixou preocupada foi dar conta
nestes últimos dias que, na sequência das
manifestações contra o racismo, surgiram,
nalguns países, atos de vandalismo, no mínimo bizarros, que associaram grandes poetas,
descobridores, evangelizadores e até inspiradores da juventude, como Baden Powell, a
formas de racismo. Só consigo entender
estes atos se enquadrar a sua origem na
mente de pessoas ignorantes e com uma
visão da história completamente distorcida
por pseudoideologias sem qualquer fundamento. Explico-me melhor: como é que Baden Powell (1857-1941), britânico, pode ser
associado ao nazismo, quando a sua preocupação foi construir um movimento que contribuísse para ajudar os jovens a ser bons cidadãos, a respeitar os outros e a natureza? O
que é que de comum este movimento e o seu
fundador podem ter com o nazismo, movimento e regime político que a todos nos envergonha? Nada. Outro que também não

Foto: https://www.folhadelondrina.com.br/

entendo: em que é que o Pe. António Vieira
foi racista, já que el próprio era mulato? Será
que alguma vez algum destes vândalos se
deu ao trabalho de se informar sobre a importância do pensamento destas pessoas para a
melhoria das condições dos mais desfavorecidos da sorte? O Pe. António Vieira (16081697) foi um dos mais arrojados pensadores
da Europa. Enquanto evangelizador das Américas, defendeu os direitos dos escravos e
dos índios, denunciando os maus tratos que
recebiam e espicaçando as consciências dos
poderosos do seu tempo através de sermões
nesse sentido. Da obra dos Jesuítas
(comunidade religiosa a que pertenceu o Pe.
António Vieira) resultou a abolição da escravatura de índios em 1570, pelo rei D. Sebastião. Em 1595 foi decretada a abolição do
tráfico de escravos chineses. Em 1761 foi
abolida a escravatura de indianos e proibida a
importação de escravos negros e indianos,
das colónias para a metrópole. Portugal foi
dos países que mais cedo tomou medidas no
sentido da abolição da escravatura. Medidas
abolicionistas aconteceram no Reino Unido
apenas em 1833, só para termos possibilidade de comparar. Voltando ao Pe. António
Vieira, tenho publicado um artigo sobre uma
carta que este sacerdote apresentou ao Papa
S. Pio V sobre as prisões do tribunal da Inquisição, que levou o Papa a encerrar esse tribunal durante 7 anos em Portugal, onde é possível provar que na mente do Pe. António
Vieira, através da sua argumentação, podemos encontrar em germe as principais afirmações da Declaração Universal dos Direitos
Humanos só proclamada em 1948, após a 2ª
Guerra Mundial. A mim pareceu-me genial.
Quando os Holandeses invadiram o nordeste
brasileiro durante 24 anos foi o génio diplomático do Pe. António Vieira que devolveu
essa região do Brasil a Portugal, sem o recurso à violência. As cartas que o Pe. António
Vieira enviou ao rei português a desaconselhar a guerra como forma de resolver o problema valeram-lhe muitos inimigos, mas pou-

pou muito dinheiro e muitas vidas a Portugal.
E os esforços que ele desenvolveu para conseguir os apoios europeus foram verdadeiramente extraordinários, viajando de dia e de
noite para poder visitar as diferentes embaixadas europeias no mínimo tempo possível.
Um feito verdadeiramente admirável! Enfim,
basta fazer uma pequena investigação para
perceber a grandeza de alma do Pe. António
Vieira para enquadrar os atos de vandalismo
perpetrados na sua estátua como atos de
gente que não sabe quem é nem o que anda
a fazer neste mundo. Obviamente estas pessoas estão convencidas que a violência resolve o problema da violência, mas a história
humana tem mostrado exatamente o contrário
e o Pe. António Vieira também o provou com
a sua conduta. Deixo alguns conselhos a
estes fanfarrões dominados pela falta de boas
ideias: leiam mais, berrem menos; pensem
mais, critiquem menos. Saiam da casca da
sua ignorância e aventurem-se pelos caminhos do conhecimento. Leiam em fontes
fidedignas, aprofundem a informação que
hoje está disponível, para saberem melhor
como, onde, o quê e a quem criticar; tenham
a hombridade de reconhecer o bem que recebemos de tantas pessoas inspiradas ao longo
dos tempos; procurem compreender que
foram estas pessoas que permitiram a melhoria de condições de vida e a conquista de
direitos de que nos gabamos hoje; compreendam que os dinamismos da história são lentos até porque afinal estes vândalos são mesmo o exemplo de que ainda pode haver homens das cavernas, abrutalhados e impulsivos, nos dias de hoje. Porque o racismo bem
como outras atrocidades da alma humana só
se curam com informação, conhecimento, boa
fé, abertura de espírito para o outro e para a
verdade, humildade e compreensão profunda
do sentido da humanidade que está em cada
um de nós, tenham a coragem de recusar
ideias feitas em busca do sonho de um mundo melhor para todos.
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Covid-19 e as nossas crianças e jovens
Sandra Vidinha Carmo

E

screvi estas linhas porque,
para além de ser professora sou mãe e encarregada
de educação, tal como muitas/os de
vós. Não tem sido tarefa fácil conciliar
tudo... Nada fácil mesmo... Os que me
conhecem sabem que sou mãe de
uma menina fantástica de 8 anos. Os
que me conhecem melhor sabem que
não sou de fugir às dificuldades nem
de baixar os braços face às contrariedades.
Enfim, o que se passa, na realidade, é
que vi o vídeo que está acessível na
ligação abaixo e isto deixou-me inquieta. Muito inquieta mesmo e extremamente preocupada! Está em inglês e
por isso nem todos irão perceber o seu
conteúdo mas é a mensagem de um
pai em sofrimento e que perdeu um
filho devido ao covid-19. O seu filho
não foi infetado pelo vírus: o filho deste
senhor, uma criança de 12 anos, não
conseguiu lidar com o stress nem com
a frustração e as exigências do quotidi-

ano em tempo de confinamento. Esta
criança de 12 anos resolveu que queria
morrer e, num ato impulsivo, concretizou a sua vontade. Uma criança ou um
jovem desta idade não deveria estar
sujeito a tamanha pressão!
Esta é uma situação limite mas não
pude ficar indiferente nem deixar de
pensar na importância que a escola
assume para as nossas crianças e
jovens!
O pai que aparece no vídeo reconhece
que o seu filho não tinha estrutura para
lidar com a situação do confinamento
gerado pela pandemia e reconhece
também que, se o seu filho estivesse
na escola com outras crianças, nada
disto teria acontecido!
Se tem sido difícil para nós, que somos
adultos, imagine-se para eles! Chega a
ser cruel e apenas posso imaginar as
consequências emocionais disto tudo a
médio e longo prazo!
Pessoalmente, estou a observar alterações de humor e de comportamentos

na minha filha (que até tem pais presentes, com grau de escolaridade elevado, preocupados, com meios e bastante literacia digital) e que já me deixaram alerta. Expressões que não conhecia na minha filha tais como "não
consigo fazer", "estou muito triste por
não poder brincar com os meus amigos" ou as que ouvi recentemente como "às vezes penso que queria morrer"
e "isto tudo não é justo" deixaram-me
sem palavras... Foi como se levasse
um valente tombo ou um murro no
estômago e de repente acordasse!
Não quero nem vou deixar que a minha
filha tenha o mesmo destino daquele
menino de 12 anos! Não quero sentir,
novamente, a tremenda dor de perder
um filho! Não quero que os meus alunos se sintam ainda mais frustrados
por não conseguirem fazer melhor do
que aquilo que já têm feito!
Nos últimos tempos temos aprendido
muito mas perdemos muito também,
com o isolamento social.

Somos seres humanos e seres sociais
por natureza.
Não quero, acima de tudo, perder a
noção do que realmente importa. E o
que importa é estarmos cá e estarmos
bem. Tão simples!
Nas próximas duas semanas vou tentar tranquilizar os meus alunos e a minha filha. Vou tentar tranquilizar-me a
mim, aos meus, aos meus parceiros de
trabalho para podermos continuar a
estar presentes e a fazermos o nosso
trabalho, serenamente.
Estamos na reta final de um ano letivo
atípico e ainda nem sabemos como irá
ser o próximo mas adivinha-se uma
situação inicial semelhante à que vivemos nos últimos 3 meses.
Enfim... Não desanimemos nem baixemos os braços!
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1307700599426901&id=500
689923461310

Notícias de última hora sobre o COVID
-19...dadas pelos alunos d0 3º C
Coronavírus

Descoberta a cura para covid-19
8-5-2020
António Dourado

Cientistas reunidos nos laboratórios em França, asseguram
terem descoberto a cura para o vírus. Depois de 2 meses de
trabalho exaustivo, estes cientistas observaram a transformação
molecular de uma célula num morcego que pode ser revolucionária
para a investigação.
A vacina já foi testada em humanos contagiados, mas ainda
não foram divulgados os resultados desses testes.

A Direção Geral de Saúde, anuncia que em Portugal o número de mortes pelo o
Coronavírus tem estado a diminuir dia para dia, o que quer dizer que estamos no
bom caminho para recuperar desta pandemia.
No entanto, apesar de já podermos sair de casa, todos devemos manter algumas
das medidas anunciadas pelo Governo, para não haver mais casos de pessoas
infetadas pelo Covid – 19 que são: o isolamento social, usar máscara em locais
públicos, desinfeção das mãos, entre outras.
Sara Santos

COVID-19 A PANDEMIA DE TODO O MUNDO
08/05/2020
Diego Fernandes

Parecia ser uma “simples gripe” que afinal rápido se tornou numa pandemia
por ser um vírus que facilmente se espalhou pelo mundo todo.
O covid-19 veio mudar todas as nossas rotinas diárias.
Por ser um vírus que facilmente se transmite de uns para os outros, temos de
estar em casa sem termos contacto com mais ninguém, pois o vírus é invisível.
Uma das rotinas canceladas foi a ida às escolas, temos de ter as aulas em casa
e um dos pais não pode ir trabalhar para ajudar as crianças na “escola em
casa”.
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Sonhos
de abril
Naquele dia abriu-se um novo caminho.
Naquele dia nasceu um novo dia que deu início a tantos dias, pois os dias nunca
mais voltaram a ser os mesmos.
Naquele vigésimo quinto dia de abril, respirou-se liberdade e democracia nascida numa vontade de mudar o mundo.
Quarenta e seis anos depois, mesmo aguardando a chegada do dia em que
poderemos respirar em liberdade sem medo de sermos infetados pela pandemia
COVID19, mais do que nunca, todos voltámos a compreender o real valor da
liberdade. Mas, mesmo sem a total liberdade de sairmos de nossas casas, de
nos podermos encontrar, tocar e abraçar, ainda usufruímos da maior de todas as
liberdades – a liberdade trazida de Abril; a liberdade para nos expressarmos
livremente sem medo da censura.
E assim fizeram os alunos do 5ºC, 5ºD, 5ºE e do 6ºE da EB Ferreira Lapa e da
EBIFA, no Ensino à Distância, que em suas casas deram asas à sua imaginação. Em sincronia com a professora de Cidadania e Desenvolvimento e de Educação Tecnológica, em conjunto, uniram vontades, derrubaram a barreira da
distância e conseguiram construir um painel alusivo ao Dia da Liberdade. Um
milhão de sonhos vieram dos seus lares até à parede da casa da professora
onde os fragmentos de uma única vontade se uniram num painel colorido que
cantou o hino da liberdade e da saudade da chegada do dia em que todos poderemos nos voltar a reencontrar.
Mais do que imagens e palavras, este painel da liberdade construído à distância
representa o forte sentimento de afeto que a todos nos une.
A partir das memórias daqueles que num longínquo dia de abril conseguiram o
impossível, neste dia reinventamos a história abrindo um novo caminho de esperança.

Sandra Santos
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 Explicações do Ensino Básico ao
Superior

 Apoio ao Estudo
 Programas de Férias

Contactos

 Formação Profissional

Prof. Rosa Gomes: 967 065 027
Prof. Cláudia Pinto: 967 991 145
SATAOAFTERSCHOOL@GMAIL.COM
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“PÉS EM MOVIMENTO”
Utilizando materiais reutilizáveis e que tinham à mão, os alunos das turmas do
5ºC, 5ºD e do 5ºE trataram de por os “Pés em Movimento” através da construção de um mecanismo simples realizado na disciplina de Educação Tecnológica.
Sandra Santos

COVID19

Após as últimas semanas de ensino à distância, tornouse indisfarçada a necessidade de os alunos falarem
sobre o tema que está na ordem do dia. Então, Cidadania e Desenvolvimento tornou-se palco privilegiado para deixar que esses sentimentos assomassem materializados em trabalhos de expressividade escrita e gráfica polvilhados de sentimento. Vindos dos quatro cantos
do nosso concelho, vieram um milhão de ideias e sentimentos pelas mãos dos alunos do 5ªC, 5ªD, 5ªE e 6ºE
que nos contaram de um vírus que nos afastou fisicamente, mas que nos uniu num sentimento único de esperança.
Sandra Santos
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Dia Internacional da Família
Para celebrar o “15 de maio – Dia Internacional da Família”, derrubando barreiras e encurtando distâncias nesta época de
confinamento em casa, em Educação Tecnológica os alunos do 5ª C, 5ºD e 5ºE da EBFL e EBIFA, deram largas à sua criatividade criando molduras com materiais reutilizáveis, entre outros. Em Educação Visual complementaram o trabalho desenhando o retrato de família. Se os alunos estão de parabéns pelo empenho, também para os pais fica o agradecimento pelo
acompanhamento aos seus educandos ao longo desta atividade. Família é isto mesmo!
Sandra Santos
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dias; fizeram-se descrições, em Inglês, de um
parente especial; refletiu-se no modo como as
famílias se ajustaram a estes tempos de Covid19.
“Foi, sem dúvida, uma atividade muito bem
recebida por toda a comunidade. Num momento em que não há convívio social físico,
foi conseguido colocar toda estas pessoas
em contacto e a mostrar talento.

Na

semana de 11 a 15 de maio, os
alunos do 2º ciclo da EBFL e
EBIFA foram convidados, pelos professores, a
assinalar o Dia Internacional da Família, que
se celebra a 15 de maio, desde 1993. Este dia
promove a reflexão e a discussão acerca do
conceito de família nas sociedades do mundo
inteiro e serve, também, para refletir sobre os
problemas económicos, sociais e culturais que
afetam as famílias.
Cada professor teve o cuidado de preparar as
aulas e as tarefas a enviar, com o objetivo de
levar os alunos a refletir na importância da FAMÍLIA na sociedade, sobretudo em situações
anómalas como a que vivemos, neste momento. Foi uma semana de PARTILHA de emoções, de trabalhos, mas sobretudo, de TEMPO
com os seus familiares.
O feedback que se obteve ultrapassou muito
as expectativas iniciais, pois nesta modalidade
de Ensino á Distância, é muito difícil gerir e
orientar os alunos. No entanto, com a ajuda
dos familiares e a articulação (ainda que digitalmente) entre professores e alunos, o objetivo foi claramente atingido. Resultaram trabalhos lindíssimos que poderão ser, mais uma
vez, apreciados no blogue https://
observarrefletiragir.wordpress.com/ e na página da escola na rede social Facebook https://
www.facebook.com/EBIFLA/.

Página 8

Houve pais a cantar com os filhos; avós em
dueto com os netos; entrevistas lindas aos
avós, presencialmente e ao telefone; dramatização de histórias com a ajuda dos familiares;
plantação de árvores e batismo das plantas lá
de casa; construção de molduras e desenhos
da família; caminhadas em família por sítios
lindíssimos; fizeram-se contas para calcular as
quantidades de ingredientes a usar na confeção de um bolo; pesquisou-se como viviam as
famílias antigamente e fez-se uma análise das
diferenças encontradas com as dos nossos

O ensino/aprendizagem, a motivação, a autoestima, o sentido crítico, a criatividade e a
felicidade passam muito por estas coisas.
Esta é verdadeiramente uma Escola de
“flexibilidade curricular”. Parabéns a todos,
professores, alunos e familiares por esta
grande capacidade de adaptação.“
(Coordenador de Estabelecimento da EBFL
– José António Gomes)

Texto de:
Sandra Figueiredo
Ana Cristina Rebelo
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Poema para o Dia da Família

A família

A família é uma casa
Com pai, mãe e irmão
Onde existe muito amor

A família é um lar
Onde existe muita energia
Desde o nascer do dia
Até o sol deitar.

A família é uma casa
Onde existe confiança
E nunca morre a esperança.
Martim , 6º A

e união.

A família é onde a vida começa
e onde o amor nunca acaba,
a família é como um ramo da árvore,
crescemos todos em diferentes direções
mas temos as mesmas raízes.
Numa casa existe família,
com pessoas diferentes
há espaço para todos
quantos lá querem habitar.
A minha família
é constituída assim:
pai, mãe e irmão
todos no meu coração.
A família é a raiz de quem somos
Representa o amor que recebemos
E a alegria do que vivemos,
Esteja eu onde eu estiver,
O meu coração estará sempre com
eles.
Eu gosto da minha família,
Eu gosto da minha mãe,
Do meu pai e do meu irmão,
Nem sei como tanta gente
Cabe no meu coração.
No meu coração
Todos moram aqui
Família querida
Que eu amo sem fim.
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A família é uma casa
como as pessoas têm
só que é diferente,
só que tem espaço
para todos quantos
nela querem entrar
com a terna alegria
de quem a vai habitar.
A família gosta de acordar
para ver as crianças a brincar
todos a sorrir
e os sonhos a acordar
dentro da cabeça
de quem não deixa de sonhar.

Família
pode ser completa
e até complicada
Acaba por ser toda igual
mas a minha é a mais especial!
É um privilégio da vida
ter uma bonita família
é o bem mais valioso
e eu faço parte de algo maravilhoso!
Há famílias diferentes

É uma casa de sons,
que por vezes parecem música,
embora sejam apenas palavras,
palavras simples e belas,
palavras pintadas por aguarelas

em género, número e cor.

A Família tem uma casa
toda feita de pessoas
que podem ou não morar,
que podem fazer rir e chorar
que podem te ajudar
e que podem te aconselhar

O que une uma família

Mas isso não importa,
o importante é o amor!

não são os laços de sangue
mas sim os laços de amor
que nos fazem sentir
muito aconchego e calor.

A família dá nome
aos que não têm nome
àqueles que acabaram de nascer
como o sol do dia
que acaba de aparecer
A família vai à escola
ver a criança a entrar
um sorriso na boca,
um abraço,
uma boa sorte para desejar
e de um tempo como este,
eles se consigam lembrar.
Rita Arrais, 6º B
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PEQUENOS POETAS (à semelhança de…)
No estudo do Texto Poético, os alunos aprendem a ser poetas, imitando os autores que vão conhecendo. A partir de um pequeno poema de
António Mota, “Cobra”.
Aqui estão os seus textos. Será divertido adivinhar “quem é quem”…
A professora de Português, Isabel Almeida

Tenho cores garridas
sou um animal singular
que repito
com um eco
o que ouço pronunciar!
Quem sou eu?

Não sou o animal
mais antigo do mundo
Mas ainda sou
a preto e branco!
Quem sou eu?

Ando muito lentamente
mas os muros sei trepar
tenho uma carapaça
somente uma carapaça
vulgar.

Guilherme

Ana Rita

Zzzzzzzzzzzz!
Barulhenta
voa pelo ar
com o seu fato
amarelo e preto
e cuja família
é aos milhares.

Simão

Mariana

Ão, ão, ão!
Alegre
corre
pelo chão
com o
rabinho
a abanar
e as orelhas
sempre no ar.
Rodrigo

O que é, o que é:
É verde e não é planta,
Fala e não é gente?
Lara

Uh! Hahaha!
Gosto de brincar
Sou muito brincalhão
Não perco tempo
Sou fã de diversão
A saltar e a trepar
Vou a todo o lado
Sempre muito feliz
E nunca chateado.

Grrrrrrrrrrrrrr
tem a juba
grande
e castanha.
É rápido
como o vento
e é o rei
da savana.
Eva

Marcos Vinícius

Muda de cor
a cada sítio que passa.
Quando não sabe
onde se pôr
Parece que faz magia,
mas é tudo uma farsa
Maria

Miau
manchada,
é um animal
doméstico
é terrestre
está presente
em todas as estações do ano.
Matilde
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DAS NOSSAS JANELAS…
No âmbito das atividades do 3º período, na disciplina de Português, os alunos do 6ºC e D foram desafiados a descrever o que viam das suas janelas ou varandas.
Nestes tempos de permanência forçada em casa, foi mesmo assim que a maior parte de nós pôde sentir, cheirar, escutar a Natureza, sair sem sair… Na ausência do trânsito
e do seu ruído habitual, foi mais fácil perceber os sons com que insetos e aves nos brindam, de dia e de noite, convidando-nos a entrar nos seus pequenos/grandes mundos.
Deixamos aqui alguns textos e excertos, mas poderão ler estes e outros trabalhos no Blogue das turmas, na página do Agrupamento, (separador do PAA), ou através do
link http://dac5satao.blogspot.com/
A professora de Português, Isabel Almeida

Verde, verde, verde, verde e o céu azul!
Bem, acho, ou melhor, tenho a certeza de
que vou ter que vos dar mais pormenores,
para não ficarem com a descrição a meio,
certo?
Começando pelo meu vasto e belo jardim
coberto de relva, posso dizer que há muitas
palmeiras que fazem sombra para um belo
piquenique, vejo que é dividido por um passeio de paralelos que vos leva até mim, ou
melhor até à porta de minha casa.
Por fora do gradeamento que circunda a
minha casa, só vejo árvores e arvorezinhas,
flores e florzinhas, arbustos e arbustinhos,
plantas e plantinhas e algumas casinhas.
Bem, se tu vives no meio de uma cidade,
não estás habituado a esta descrição, mas
podes crer que é maravilhoso e todos os
outros adjetivos semelhantes a este. (…)
Leonor

Olá!
Eu sou o Rafael e estou a trabalhar no meu
computador, no meu quarto, precisamente
na minha cama.
Pela minha janela eu vejo os terrenos do
meu avô, as vinhas e muitas flores, como as
rosas. Também há árvores de fruto, como
laranjeiras e outras…
Eu escuto muitos barulhos diferentes: ouço
os cães a ladrar, uns ladram mais alto e
alguns mais baixo e com som mais fino.
Ouço os tratores e os passarinhos a cantar:
alguns mudam de melodia, mas com outros
é sempre a mesma coisa.
Da minha janela, eu cheiro o ar puro da
natureza.
Eu sinto-me melhor ao ver a Natureza da
minha janela do que ao ver construções
artificiais.
Rafael
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Estou no meu quarto! O tempo está ameno,
não está chuva nem sol, mas está nublado.
Da minha janela, vejo o meu jardim e, um
pouco mais longe, uma floresta cheia de
árvores, Ouço os passarinhos cantar, o vento
a passar e as árvores a abanar.
Penso no quanto este mundo era feliz sem
poluição no nariz, de quantas pessoas já cá
viveram e que pretendiam um futuro adorável.
Também relaxo e penso no dia de amanhã,
de hoje e de ontem e no meu avô e muitas
outras pessoas, que estarão lá em cima a
olhar por mim e por todos nós para que este
mundo continue saudável como no tempo
dos nossos antepassados, e não como agora. Depois de terem chegado estas tecnologias, a população tornou-se preguiçosa, habituou-se às máquinas (que agora fazem quase
tudo)!
Sinto-me bem ao estar na brisa do vento e a
refletir sobre todos os erros que cometemos.
Para ajudar a mudar!!
Lara

O dia, lá fora, está maravilhoso, com o sol
envergonhado a espreitar entre as nuvens
brancas e as nuvens cinzentas. Está um dia
ameno, parece mesmo a primavera.
Da minha varanda, tenho a vista de uma
maravilhosa paisagem natural: consigo ver
pinheiros, castanheiros, o rio Sátão, terrenos, onde as pessoas andam a trabalhar, e
uma aldeia mais distante.
Ouço o chilrear dos pássaros, o som da
água a bater nas rochas, o coaxar das rãs e
os patos que andam felizes no campo.
Admiro e penso como a natureza é bela.
Este silêncio e esta paz que me transmitem
ajudam-me a meditar e a perceber como é
importante ser preservada. Sinto-me feliz
por poder apreciar tudo o que me rodeia, ter
essas maravilhas, sinto-me uma rainha.
Esta é a fantástica paisagem que aprecio da
minha varanda. Por tudo isto, sou uma
privilegiada!
Érica
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Domingo, 10 de maio de 2020

Querido diário!

Escrever um diário é uma forma de desabafar o que sentimos, o que nos vai na alma. O
diário, muitas vezes, é o nosso companheiro, o nosso amigo eterno, pois é ele que espera por nós,
aquele que nos compreende e que nos ouve.
Esta é a minha primeira vez que escrevo um diário, e escrevo-o para desabafar o que
tenho sentido nestes últimos tempos, dizer o que me vai na alma e acho que a melhor maneira de
o fazer é escrevendo um diário.
Então, vou falar sobre a razão pela qual estou a escrever este diário e a razão para que
todo o mundo esteja fechado em casa.
Devido a uma pandemia chamada Covid 19 (Coronavírus), o mundo inteiro está fechado
em casa sem poder sair. Esta pandemia tem causado muitas mortes e muitos infetados, o que
causa grande tristeza e grande preocupação.
(…)
Em relação às escolas, já não vamos ter aulas presenciais no 3º Período, o que me deixa
triste, porque já tenho saudades da minha escola: de comer na cantina, de passear pelos corredores, de correr pela escola, de ver os professores e de poder abraçar os meus amigos.
E assim passo mais um domingo, que na verdade já nem parece um domingo, pois já não
estou reunida com a minha família, mas vai passando.
Então, aqui termino a minha primeira página do diário que já vai longa.
Eva, 6. º C

Neste momento quero começar por admitir-te que já não me sinto bem dentro deste cubículo a que chamo casa. Acho que não sou a única que se sente assim, visto que estamos há quase
dois meses em casa.
A cada dia que passa fico mais confusa, não sei se me hei de preocupar, por conta do fim do estado de emergência ou se isso é um sinal de que tudo está a ficar bem.
Até agora ainda não dei em maluca ou algo do género, mas vou ser sincera: já não aguento
ficar em casa mais um mês. Gostava de ter um superpoder ou dois, o primeiro para conseguir
arranjar a cura para o vírus, o outro seria para que todos lhe fossem imunes.
Mas enquanto estou em casa, acho que nada mudou, apenas as saudades do meu pai. Até
agora tudo tem continuado igual, a escola tem sido desgastante, por vezes, mas se for a pensar
pelo positivo, aproximei-me das pessoas com quem moro, principalmente da minha mãe e do meu
irmão.
Só me tenho preocupado com a possibilidade de alguém da minha família ou grupo de
amigos vir a ser infetado. São quem mais amo e não quero perder ninguém para o vírus.
Ainda nem te falei da escola… estou ansiosa, uma nova fase de escolaridade, quero aproveitá-la como nunca, mesmo que muito provavelmente venha a mudar de turma. Até pode ser
bom, mas acho que vai ser complicado adaptar-me aos professores e disciplinas novas.

Bom dia, querido diário.
Hoje faz 3 meses que estou em casa.
Esta quinta-feira apetece-me ir ver os meus amigos, pois estou com muitas saudades deles, mas
devido ao coronavírus não posso.
Ainda bem que tu és de papel, ao menos não tens de estar “à seca” como eu. Como agora estou a
ter aulas online, já me vou distraindo um pouco, mas não te preocupes que eu não vou parar de
escrever para ti sobre os meus dias.
Tem sido “uma seca” cá em casa. Tínhamos de ficar de quarentena logo no ano que eu ia fazer
uma “festa de pijama” com as minhas amigas, mas por causa do Covid-19 não posso. E logo este
ano que também ia conhecer a terra onde a minha mãe nasceu...
Sabes, diário, vou-te contar um segredo, mas não podes contar a ninguém!!! Sabes, acho que
nunca quis tanto ir para a escola como agora. Sinto falta dos meus amigos, das nossas palhaçadas, dos professores, dos auxiliares e das aulas presenciais, mas mais uma vez o coronavírus não
deixa.
Por agora é tudo o que tenho para te contar, querido diário. Quando houver mais novidades,
aviso-te.
Até logo.
Beijinhos da Maria.

Enquanto a mesma não começa, vou tentando guiar-me com as matérias dadas a cada
disciplina, pelo computador, com trabalhos, videoconferências, apresentações e com a ajuda do
meu irmão, acho que pelo menos assim não fico um zero à esquerda na escola.
Bem, não tenho mais nada para te contar ou desabafar. Não vou mentir... eu comovi-me
ao escrever esta primeira página, mas até foi bom dizer-te o que sinto, obrigada por me ouvires!
Filipa, 6ºC

Maria, 6ºC
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Criando histórias a partir de Leituras…
Nas aulas de Português (DAC), os alunos do quinto ano leram a obra “A Aldeia das Flores” de António Mota. No entanto, quatro alunos do 5ºB, insatisfeitos com o final
apresentado pelo escritor António Mota”, decidiram continuar a história. Acreditamos que o próprio autor da obra ficaria encantado com este novo desfecho, criado pelos
alunos do 5ºB.

A Aldeia das Flores
II parte
Após a inauguração da fábrica, a Aldeia das Flores mudou completamente: ninguém saía de casa, ninguém ia à pesca, ninguém ia
aos cafés conversar uns com os outros...
Os meninos da escola estavam muito tristes com a morte da truta
Finória.
- E se nós fôssemos ao rio para relembrar os momentos agradáveis
que vivemos com a truta Finória? - perguntou o Tónio, entristecido.
- Boa ideia! - disseram todos.
Quando chegaram ao lago, fecharam os olhos e recordaram as
memórias que tinham da truta Finória… até que ouviram uma voz,
muito fininha:
- Ela está viva na nossa mente para sempre!!!
- Quem é que falou? - perguntou Clara, assustada, com a voz misteriosa.
- Sou eu, o filho da truta Finória.
- Como é que consegues falar? - questionou Alberto, muito admirado.
- Agora isso não importa!!! O importante é conseguirmos terminar o que a minha mãe começou: filtrar os tubos da fábrica
para travarmos a poluição.
- O que é que queres que nós façamos? - inquiriu o Tónio, um pouco confuso.
- Todos sabem nadar? - questionou a trutinha.
- O Tó e eu sabemos! – afirmou, euforicamente, a Clara apontando para o Tónio.
- Então, vamos lá acabar com esta poluição! – exclamaram todos.
Os meninos e a trutinha foram até aos tubos da fábrica. Com os conhecimentos que tinham adquirido com o professor,
numa visita a uma ETAR, os meninos conseguiram atingir o objetivo principal.
Nesse mesmo dia, quando chegaram à aldeia, viram pessoas na rua, uns a pescar e outros a conversar.
Finalmente, os meninos e a trutinha conseguiram terminar a missão que a truta Finória não conseguiu acabar … pôr fim à
poluição da aldeia.
A.C. nº 2
F.S. nº 6
M. A. nº 13
M. P. nº 16
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Há histórias apenas com
imagens e há imagens que
ajudam a contar histórias.
A narrativa visual baseia-se
na capacidade que uma
imagem tem de contar histórias, que podem ser interpretadas de diferentes formas
de acordo com o ponto de
vista do leitor.
Desta forma os alunos das
turmas 5ºC, 5ºD e 5ºE, a
partir de uma imagem incompleta, criaram narrativas
visuais com o objetivo de
transmitir uma mensagem,
isto é, contar uma história
através de imagens que
podem levar-nos a um mundo de fantasia e aventura,
deixando a imaginação voar
sem limites.
Sandra Santos
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EMRC/E@D: refletir a partir da música
No âmbito da disciplina de EMRC e da unidade letiva: Política, Ética e Religião, fomos convidados pelo professor a ouvir algumas músicas (“Confía en Dios”, das Siervas, “Quanta vita”, de
Sunlight Project feat Gen Verde, “Turn it Up”, do Gen Verde, e
“Resta Qui Con Noi” do Gen Rosso, uma edição de uma live stream) e a refletir sobre elas. Gostei bastante de cada uma das músicas, quer pelo ritmo, quer pelos videoclipes, quer pela mensagem que cada uma deixa (que eu acho que são importantíssimas)
e, apesar de todas me terem tocado, gostaria de fazer um comentário especial sobre duas delas.

A primeira é “Confía en Dios”, cujo videoclipe transmite, de uma forma especial e fantástica, a mensagem que a letra da canção nos deixa. Sensibilizou-me ver a criança atenta aos
problemas dos outros com esperança de que se
resolvessem e ele mesmo por vezes a tentar
ajudar. No início parecia que as coisas só pioravam, mas depois surgiu uma espécie de luz, as
coisas começaram a ficar bem e até mesmo o
menino teve uma surpresa. Isto é uma representação das nossas vidas. Muitas vezes passamos por fases menos boas em que parece
tudo correr mal mas o que devemos fazer é
encarar as dificuldades como o menino, sempre
com esperança e, tal como nos lembra a música, confiando sempre em Deus, ele terá sempre
reservada para nós uma luz, quando menos
esperarmos, e as coisas ficarão bem. É muito
importante que continuemos a pensar assim,
sobretudo nos tempos por que passamos agora. Outro pormenor que achei interessante no
vídeo foi o facto de o menino trazer na sua mão
um super-herói. Penso que, de alguma forma
ele acreditava que podia resolver as coisas com
ele, e achei muito bonito o facto de, no fim, ele
o ter oferecido à rapariga e tê-la feito feliz. Todos podemos ser como o menino, todos podemos ser super-heróis, todos podemos ajudar os
outros e fazê-los felizes, todos podemos seguir
o exemplo do grande super-herói que foi Jesus!
A segunda sobre a qual gostaria de falar é
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“Turn it Up”. Esta música deixa uma mensagem que eu acho muito importante e que toda a
gente deveria seguir, e é, ao mesmo tempo,
também muito adequada a momentos que se
vivem recentemente relacionados com o tema
do racismo e discriminação. A canção apela a
que defendamos as nossas ideias, a elevarmos
a voz por causas justas, a “aumentarmos o volume” para que possamos escutar as vozes que
lutam por mudança, por um mundo melhor, e
que também nos juntemos a elas. Tantas e tantas pessoas torturadas por defenderem a sua
liberdade ou simples direitos que lhes são privados, ou então porque não se podem defender e
não têm que “levante” a voz por elas. Pessoas
discriminadas pela cor que têm ou por simples
diferenças. George Floyd é um exemplo dessas vítimas, mais um entre tantos outros. E por
isso há vozes que se levantam, e cada vez
mais, com desejo de justiça, igualdade, paz. É o
momento de escutarmos essas vozes, de nos
juntarmos a elas, quer por esta quer por outras
causas que precisam ser defendidas (“Now is

the time to let the true come out, all we need is
a voice”, e, volto a repetir, cada um de nós pode
e deve ser essa voz). É o momento de transformar o mundo, como diz na música, construir o
mundo de paz em que queremos viver. É tempo
de tomar tudo isto em conta. Deixar de lado as
guerras, os conflitos, as diferenças e tudo o que
prejudica o bem estar de toda a humanidade. É
tempo de nos unirmos, de nos aceitarmos e
respeitarmos, de formarmos então esse mundo
de paz que queremos.
Tanto estas músicas como as restantes são
muito úteis para refletirmos na importância de
viver a vida de uma maneira feliz, aproveitá-la
bem, tendo sempre esperança e confiando em
Deus, e também ajudar os outros nessa atitude.
Unidos é mais fácil alcançarmos os nossos
objetivos, alcançar felicidade, justiça, paz, e
tantos outros bens preciosos. Tomemos então
todas estas mensagens em conta e lutemos por
tudo isto!
Jéssica Fernandes, 10ºA
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De Volta a Taizé...
Numa iniciativa da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, entre os dias 22 de fevereiro e 01 de março, dezoito alunos do
secundário e dois professores do nosso Agrupamento estiveram
em Taizé.
Da Diocese de Viseu, mais de 500 alunos chegaram à colina
de Taizé, uma pequena aldeia da Borgonha, onde durante a
II guerra mundial Roger Schutz começou a acolher fugitivos
e a criar uma comunidade onde todos eram bem-vindos
não importava a sua denominação cristã de origem.
Taizé é uma Comunidade Ecuménica fundada pelo
Irmão Roger, para quem era essencial criar um espaço
“onde a bondade do coração e a simplicidade estivessem no centro de tudo”. Jovens dos quatro cantos do mundo são desafiados a viver uma semana
fundada no Evangelho, através da vida em comunidade, simplicidade, oração e silêncio.
Foi uma semana que exigiu um desprendimento do materialismo e das distrações. Nos
primeiros dias todos estavam a descobrir o
lugar, as rotinas e a simplicidade. A oração e o silêncio pareciam ser uma novidade, mas cada um, ao seu ritmo, encontrou o seu espaço e deixou que o
pouco conduzisse ao essencial. Esta
semana tocou cada um de modo
diferente e suscitou uma experiência pessoal e transformadora.
Carlos Sales
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Aprendizagem ativa
no contexto do E@D

Maria Piedade
Silva
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Neste contexto de confinamento, os professores tiveram de se superar e de se adaptar a
uma realidade para a qual não estavam preparados para poderem
responder eficazmente aos dilemas que se lhes deparam, tomarem decisões
informadas e agirem para solucionarem os desafios num contexto de ensino aprendizagem totalmente diferente. Este contexto caracterizado por muito como ‘anormal’ ou
‘excecional’, não é mais do que a característica da ‘normalidade’ dos tempos em que
vivemos: tempos de desafios e possibilidades.
Como a maioria dos professores, aproveitei as várias oportunidades de debate, de
formação e de partilha de práticas com colegas e especialistas sobre
metodologias de ensino a distância (E@D), com o objetivo de aprender mais e fazer
melhor. É neste quadro, que venho partilhar convosco a experiência de aprendizagem
que tive a oportunidade de realizar no âmbito da Oficina de
Formação para Formadores sobre Estratégias de Aprendizagem Ativa com recurso às TIC
promovida pela Direção-Geral da Educação.
Antes de passar à prática, foi necessário fazer revisão
da literatura sobre o tema para responder à questão
lançada “ O que é aprendizagem ativa” e redigir um
artigo sobre o tema que passo a partilhar.
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Aprendizagem ativa vs. aprendizagem passiva
A aprendizagem ativa consiste numa abordagem
pedagógica em que o aluno, enquanto ser histórico e

social, pessoa que comunica, aprende comunicando e
sente, é estimulado a participar de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, através da interação
com os seus pares. Neste paradigma educacional,
centrado na pessoa do aluno e na coconstrução dos
saberes, as suas opiniões, as suas experiências e os
seus conhecimentos prévios, são valorizados e constituem o ponto de partida para a construção do saber e
o desenvolvimento de competências (Diesel, et. al.,
2017: 271). Dessa forma, o aluno assume o papel de
agente primordial e torna-se corresponsável pela sua
aprendizagem, tornando-se gradualmente mais autónomo.
Esta perspetiva contrapõe-se à aprendizagem
passiva, que assenta num ensino predominantemente
expositivo de transmissão de conteúdos compartimentados, em que é o professor que domina o espaço
discursivo em sala de aula, para transmitir conhecimentos, relegando o aluno para uma postura de passividade, para ouvir, assimilar e reproduzir conteúdos.
Neste contexto de aprendizagem, em que o modo
dominante da interação em sala de aula é a interação
professor-aluno, são raras as oportunidades para o
aluno manifestar os seus pontos de vista. Esta abordagem, que assenta na uniformização dos métodos e
das aprendizagens, resulta numa atitude de indiferença, apatia e aborrecimento para muitos alunos, tendose revelado ineficaz para muitos.
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Os princípios da aprendizagem ativa
Um estudo sobre as principais teorias de aprendizagem, defensoras da aprendizagem pela interação
social e do ensino centrado no aluno, permitiu-nos
destacar os contributos de: John Dewey (1916); Carl
Rogers (1953, 1960), David Ausubel (1963); Jerome
Bruner (1966), Lev Vygotsky's (1978); Paulo Freire
(1986 e Albert Bandura (1989/ 1996).
No quadro dessas teorias que suportam o paradigma da aprendizagem ativa dos estudos de Brainerd e Piaget (2003), Cooperstein e KocevarWeidinger (2004), Barnes,1989 e Diesel e colaboradores (2017) e do pensamento do filósofo e sociólogo
francês Edgar Morin (2009 e 2011), enunciamos os
seguintes princípios:
Relevância: as tarefas têm de ir ao encontro dos interesses do aluno, e conducentes à compreensão ativa, apropriação, construção e partilha de saber.
Pensamento Crítico: o professor ensina o aluno a
pensar e não o que deve pensar. Deve "provocar,
desafiar ou ainda promover as condições de construir, refletir, compreender, transformar, sem perder
de vista o respeito, a autonomia e dignidade deste
outro". (Diesel, 2017: 278)
Interação social: é fomentada através da aprendizagem cooperativa e colaborativa, aa interação entre
alunos, como prática social de mobilização para a
construção colaborativa do conhecimento e permite
melhorar a compreensão dos outros e o respeito pelas ideias dos outros.
Autonomia: Ajudar o aluno a ser independente, promovendo atitudes de perseverança e resiliência para
que consiga superar seus desafios como ser humano
e cidadão.
Reflexão: o professor favorece a postura proativa e
reflexiva do aluno em relação à sua aprendizagem.
Tolerância ao erro: “deve-se valorizar o erro enquanto instrumento de aprendizagem, pois não se conhece algo sem primeiro cair nos equívocos ou nas ilusões” (Morin, 2009).
Desfragmentação dos saberes: Partir dos conhecimentos e experiências prévios e interliga-los com
novos conceitos e organizar tarefas que integrem
várias áreas do conhecimento (Morin, 2011).
Aprendizagem ao longo da vida: Mais do adquirir
conhecimentos que rapidamente se tornam obsoletos, as crianças e jovens devem aprender a aprender
ao longo da vida.
Os princípios acima elencados deixam-nos antever
os principais benefícios da aprendizagem ativa, nomeadamente na promoção das aptidões, capacidades e competências que são consideradas essenciais no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (PA). Metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, por exemplo, facilitam a abordagem transdisciplinar preconizada pelo Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho, fomentando a compreensão
ativa e problematização da realidade.
A relevância da aprendizagem ativa na conjuntura
educativa atual

Em Portugal, há atualmente um reconhecimento
generalizado a toda a sociedade que “[o]s alunos
precisam de ir muito para lá do conhecimento enciclopédico" (João Costa, Secretário de Estado da
Educação, in Visão online, 04/06/2017) e de que
compete às escolas garantir as condições para uma
educação inclusiva e adequada, que prepare os jovens para fazer face aos desafios da atualidade caracterizada pela complexidade e pela incerteza. Nesta linha, é apresentado pelo Ministério da Educação
(2017), no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, um conjunto de aptidões, capacidades e
competências que são consideradas essenciais para
os jovens deste milénio que só poderão ser desenvolvidos através da aprendizagem ativa.
Na aprendizagem ativa, o professor adota o
papel de facilitador, ativador e mediador entre o conhecimento e o aluno, organizando situações de
aprendizagem favoráveis ao envolvimento e participação ativa do alunos e progressiva autonomia, tendo por base os seus interesses, as suas experiências
e os seus conhecimentos prévios, facilitando a sua
mobilização em situações novas de aprendizagem,
instigando-o a aprofundar os conhecimentos e desenvolver competências, e prestando o auxílio necessário, mas sem deixar de o estimular a encontrar a
solução por si próprio.
No contexto da aprendizagem ativa, o professor
cria um ambiente propício ao pensamento autónomo
e à interação genuína. Esse ambiente dialógico, onde
cada um é estimulado a expressar as suas ideias,
sentimentos inibidores de aprendizagem como a ansiedade e a frustração, causadas pela baixa autoestima e experiências de insucesso, são reduzidos, enquanto a autoconfiança e autoeficácia dos alunos são
promovidas.
A aprendizagem ativa preconiza a diferenciação
pedagógica e é, por isso, nitidamente mais inclusiva
do que o modelo de aprendizagem passiva do onesize-fits-all.
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Estando os formandos munidos dos conceitos essenciais, partimos para a prática através da planificação
de atividade(s) de Aprendizagem ativa e sua implementação em contexto de E@D. Estas atividades
ajudaram-me a orientar o trabalho de E@D com as
turmas do 10º ano. A oficina de formação culminou
com a partilha das experiências de implementação
que foi uma mais-valia pois
tivemos a sorte de ver trabalhos excelentes que nos
poderão inspirar em futuras
atividades.
A título de exemplo deixo o
relato, em vídeo, da minha
experiência de implementação de estratégias de AA ao
qual poderão aceder através
do QR code ao lado.
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Dia Mundial da Criança
No Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, nas aulas de Português, os alunos leram textos poéticos e, inspirados, criaram
algumas quadras. A inspiração foi tal que houve quem quisesse ilustrar os seus trabalhos.

Ser criança é brincar
Aprender e estudar
Ter direito a amar
e ter alguém para ajudar.
Ana
Beatriz

Ser criança é brincar
As crianças têm o direito de se feliz
E serem amadas pelos pais.
Têm o direito de brincar
Com amigos fenomenais.
Francisca

Criança feliz
É aquela que tem um lar
Comida na mesa e
Amor e carinho a sobrar.

Toda a criança tem o direito a ser feliz
independentemente de raça ou cor.
Infelizmente, no mundo e no nosso país
existe muita criança que nunca recebeu
amor.

As crianças têm o direito
de viver em harmonia
Sem nenhuma violência
e com muita alegria.
Lara

Mafalda

Martim Almeida

Matilde Amaral

Crianças precisam
Precisamos de um nome
de carinho e atenção,
e amigos para sonhar,
de serem protegidas e
brinquedos coloridos
amadas,
E brilho no olhar!
de livros e canetas na mão.

Sou criança, sou feliz
trago os sonhos na minha mão,
vivo a vida a sorrir
cheia de alegria no coração!
Maria Rebelo
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Histórias aos quadradinhos
A banda desenhada (BD) é considerada a nona
arte. É uma narrativa apresentada em quadradinhos (vinhetas), com balões de texto no seu
interior.
Os alunos das turmas 5ºC, 5ºD e 5ºE foram
desafiados pela disciplina de EV a conciliar
imagem com texto criando narrativas visuais de
temática livre.
Resultaram trabalhos de grande criatividade,
como se pode ver nestas pequenas histórias
aos quadradinhos.
Sandra Santos
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A União Europeia no Combate à
Desigualdade de Género
A desigualdade de género é
uma das maiores injustiças
da nossa época e um dos
maiores desafios dos
direitos humanos que
enfrentamos.
A União Europeia (UE) tem lutado, desde o Tratado de Roma de 1957, contra
a discriminação de género e, na Europa,
têm-se visto melhorias significativas na
diminuição das assimetrias entre homens e mulheres no que diz respeito às
oportunidades do trabalho, quer em
termos de salário quer na criação de
condições para que exista um equilíbrio
entre trabalho e vida privada. Atualmente, é um dos lugares mais seguros e
íntegros do mundo para as mulheres, o
que não significa que a luta contra a
proteção dos seus direitos deixe de ser
necessária.
As mulheres deveriam ter igual oportunidade de chegar aos cargos de decisão
na esfera política e no mundo empresarial sem os entraves associados ao facto de serem mulheres, esposas e/ou
mães ou prestadoras de cuidados. No
entanto, há muito caminho ainda a percorrer. O sucesso académico das mulheres não lhes garante melhores condições no mercado de trabalho, nem em
termos de salários, nem no que diz respeito a uma taxa de desemprego menor
e a desigualdade continua a existir. As
estatísticas mostram, por exemplo, que
as mulheres estão sub-representadas
nos cargos de decisão na esfera política
e no mundo empresarial e que continuam a ganhar, em média, menos 16% do
que os homens em toda a União Europeia.
Em 2017, a UE apresentou um plano de
ação para reduzir as disparidades sala-
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riais entre homens e mulheres. O plano
aborda questões como os estereótipos
e o equilíbrio entre a vida profissional e
a vida privada, e apela a governos,
empregadores e sindicatos a tomarem
medidas para assegurar que os salários
das mulheres sejam determinados de
forma equitativa. Porém, continua a ser
difícil assegurar a correta aplicação das
medidas em todos os Estados-Membros
A UE criou também um conjunto de
diretivas incluídas no Pilar Europeu dos
Direitos Sociais que passam pela participação no mercado do trabalho, pelas
condições de emprego e pela progressão na carreira. Simultaneamente, introduziu e reforçou direitos que incluem a
licença de paternidade, a licença parental e a licença para prestação de cuidados, bem como regimes de trabalho
flexíveis para progenitores e cuidadores.
Através do Fundo Social Europeu, a UE
apoia as mulheres a entrarem no mundo
do trabalho com medidas de requalificação e melhoria das competências e a
voltarem ao trabalho após uma interrup-

ção na carreira. Esta iniciativa, apresenta igualmente medidas contra o despedimento de trabalhadoras grávidas e
garante a proteção de pessoas em licença familiar. Além disso, proporciona
acesso ao financiamento para criação
ou expansão das suas empresas através da plataforma WEgate. Também
está a tomar medidas para aumentar a
participação das mulheres no setor digital com a criação, em 2018, da European Network for Women in Digital (rede
europeia das mulheres no setor digital)
e reduzir as disparidades entre os géneros na investigação e inovação, promovendo o Programa Horizonte 2020 e
atribuindo o Prémio da UE para Mulheres Inovadoras, que distingue as que
são empresárias de sucesso.
A luta promovida pela UE contra a violência de género e assédio tem de ser
generalizada ao resto do mundo. É verdade que o velho ditado “entre homem e
mulher ninguém mete colher” ainda
vigora em vários países e a religião
também é um fator de discriminação,

principalmente nos países em desenvolvimento, onde o papel das mulheres na
sociedade é muito desvalorizado.
Com a Convenção de Istambul, a campanha “NON.NO.NEIN”, o Tribunal de
Justiça, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género e outras organizações
da sociedade civil, a UE pretende incentivar homens e mulheres a lutarem contra a violência de género e a igualdade
de direitos. De forma coerente, a UE
aplica estes princípios a todos os trabalhadores das suas instituições e reconhece as mulheres que lutam pelos
seus direitos em todo o mundo. Atribuiu
o Prémio Sakharov às ativistas Malala
Yousafzai, Nadia Murad e Lamiya Aji
Bashar.
Apesar das várias iniciativas apontarem
para uma mudança, em muitos países a
mentalidade é retrógrada e as mulheres
sofrem uma diferença de tratamento,
porque muitos dos seus direitos não são
efetivados.
Alunos do 11ºC
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Estudo levado a cabo pelo 8º C
analisa estereótipos de género
O estudo foi realizado em Cidadania e Desenvolvimento. O relatório foi elaborado na
disciplina de Português; apresenta os resultados do inquérito por questionário realizado
junto dos alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Sátão,
que teve como objetivo conhecer a opinião destes quanto à igualdade de género, nomeadamente estereótipos e discriminação.
O questionário foi respondido exclusivamente via web com recurso à plataforma Formulários Google, entre 27 de maio e 1 de junho de 2020, tendo sido recolhidas 265 respostas completas.
Perceção sobre a Orientação sexual
Os valores obtidos foram extremamente
claros: 92,1% é de opinião que não se
deve discriminar as pessoas que optem
por uma orientação sexual diferente dos
modelos considerados normais, enquanto 1, 9% afirma o contrário e 6% não tem
opinião.
Constata-se uma mudança nas mentalidades, mas ainda assim há quem acredite na “diferença” entre pessoas. Além
disso, ainda há aquelas que não têm opinião, o que mostra o seu desinteresse por esta questão.
Como é possível perceber, existe ainda um caminho a percorrer para se conseguir alcançar uma
mudança perfeita.
Diferenças de comportamento entre rapazes e raparigas
considera que é normal uma rapariga praticar e ter melhores resultados em desportos do que os rapazes; 82, 6% acha que é normal
uma rapariga preferir comprar
roupas largas ao invés de roupas
justas que favoreçam o seu corpo;
81,1% um rapaz interessar-se por
moda; 76,6% uma rapariga cortar o
cabelo muito curto; 64,9% um
rapaz ter uma mochila cor de rosa; 54% um rapaz maquilhar-se por “passatempo” e/ou profissionalmente.
Observamos que a maior parte das pessoas considera “normais” as afirmações apresentadas.
Temos consciência de que a nossa maneira de ver cada situação tem vindo a mudar ao longo dos
tempos. Se fizermos as mesmas perguntas a alguém que tenha mais idade, sem dúvida que as
respostas seriam diferentes. No passado, o facto de um homem se maquilhar seria uma ideia completamente censurada… Hoje em dia, muitos homens maquilham-se, e devem continuar a fazê-lo
se isto os faz sentir bem consigo mesmos.
A partir destes parâmetros reconhece-se uma posição inesperada e não discriminatória, reveladora
de uma mudança de mentalidades.
Desempenho cognitivo por género
Verificou-se que 64,9% dos Alunos
considera que são, geralmente, as
raparigas as melhores da turma.
Os resultados mostram que as
raparigas tendem a empenhar-se
mais a nível escolar, o que não quer
dizer que não aconteça o mesmo
com os rapazes.

Género e escolha da área de estudos
Quase metade dos indivíduos que responderam ao questionário não tem opinião formada em relação ao futuro dos jovens ao nível das
profissões, mas ainda há bastantes
pessoas que associam o Curso de
Ciências ao sexo masculino. O item
“não tenho opinião” foi o mais votado
(47,9%). Podemos assim concluir que
grande parte dos indivíduos não tem
uma opinião formada ou então não

Género e escolhas profissionais: o exemplo do(a) eletricista
A opinião dos Alunos distribui-se equitativamente
pelos respondentes. Fica o registo de que, segundo os Alunos (43,4%), a profissão de eletricista é uma profissão desempenhada tanto por
homens como por mulheres.
Neste gráfico encontra-se representado uma das
maiores questões da sociedade, a aceitação de
ambos os géneros no mercado de trabalho e em
empregos específicos. Desde sempre houve a
distinção de tarefas entre homens e mulheres
(que geralmente ficavam em casa). Quando estas começaram a exercer atividades lucrativas, ocorreu uma grande mudança nesta distinção. Podemos concluir que apenas as nossas capacidades
interessam, que hoje podemos trabalhar onde quisermos, desde que estejamos aptos para fazer o
que temos que fazer e que o género já não é o maior “obstáculo” para o nosso desenvolvimento
profissional.
Género e escolhas profissionais: os cargos de topo na gestão empresarial
Numa apreciação global, verifica-se que
41,1% dos Alunos concorda com o facto
de os grandes cargos superiores nas empresas sejam ocupados por homens, havendo 38,1% que não concorda. 20,8%
corresponde aos inquiridos que não têm
opinião.
Podemos perceber que grande parte das
pessoas concorda que são os homens que
ocupam os cargos mais elevados, enquanto que as mulheres conseguem cargos mais baixos. Ainda assim, alguns indivíduos não têm opinião sobre o assunto, o que mostra, novamente, algum
desinteresse por estes temas.
Apesar de hoje em dia se assistir a um maior número de mulheres a ocupar cargos, manifestando
ideias mais criativas, continua a associar-se os homens aos cargos mais importantes e superiores.

Género e tarefas domésticas
Como se pode verificar no Gráfico 7
apenas 3,8% dos Alunos acha que
as tarefas domésticas devem ser
realizadas por mulheres.
Apesar de ser um número baixo,
esta percentagem denota ainda uma
mentalidade conservadora.
Este gráfico é dos mais importantes.
A ideia de que são as mulheres da
casa que devem realizar as tarefas
domésticas é um assunto que já vem de há muito tempo e que pode gerar grande discussão. Analisando este gráfico, podemos perceber que, atualmente, esta ideia já não é tão aceite, já que a
maioria discorda completamente. Apesar de tudo, ainda existem pessoas que concordam com esta
afirmação, havendo ainda quem não tenha opinião.
As mentalidades mudaram e é bom testemunhar que na generalidade as pessoas não associam as
mulheres às tarefas domésticas.
Género e aprendizagem por imitação: o caso do consumo de álcool
Um dado muito interessante recolhido
nesta fase do trabalho é o de que os
Alunos têm consciência que os jovens
do sexo masculino revelam maior tendência para imitar os comportamentos
relativos ao consumo de álcool dos
colegas.
Os resultados a esta pergunta indicam
que a maioria das pessoas que respondeu a este inquérito vê os jovens do sexo masculino imitar os
comportamentos dos colegas relativamente ao consumo de álcool e a ter necessidade de se igualar
e assemelhar aos amigos.
Muitas pessoas ainda relacionam os vícios negativos ao homem. No entanto, sabemos que todos
estamos sujeitos a estes problemas, independentemente de sermos rapaz ou rapariga. Hoje em dia
é normal encontrarmos um homem ou uma mulher num bar, por isso essa discrepância relativamente ao género não se coloca.
Em conclusão
Face aos resultados obtidos no questionário, pode concluir-se que ainda existem alguns traços
reveladores de uma mentalidade conservadora. Por outro lado, constata-se que muitos dos estereótipos que se julgavam incutidos na mentalidade dos jovens, e na sociedade em geral, se encontram
transfigurados, uma vez que os paradigmas ditos não normais são agora tidos como comuns, triviais.
Após esta apreciação, resta-nos agradecer a colaboração dos Alunos que responderam ao inquérito.
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Em tempos de pandemia, os alunos tiveram de desenvolver estratégias para uma rápida adaptação ao seu ‘novo’ contexto de aprendizagem em confinamento, e assim fazer face aos desafios da Educação a Distância. Assim, foram progressivamente desenvolvendo a sua autonomia, conseguindo terminar com sucesso as atividades propostas no âmbito dos Domíde Educação para nios de Autonomia Curricular (DAC). Foi o caso com o projeto sobre o tema dos Direitos Humanos,
concluído através do trabalho interdisciplinar e articulação curricular sobre o tema dos Direitos Huos Direitos Humanos manos.
No 10ºA, partindo de um trabalho de análise de cartoons que versavam sobre o tema, realizado na
de Português no final do segundo período, os alunos prepararam, na disciplina de Inglês
Parte II: O projeto disciplina
no final do terceiro período, a sua apresentação oral em formato de vídeo para ser partilhada com os
parceiros do projeto eTwinning. Além disso, e como estavam a estudar os meios de comunicação
eTwinning “Dreams social e a questão da literacia para os media, fizeram uma análise crítica de diferentes artigos de
jornais digitais, à sua escolha, que apresentavam exemplos de violação de direitos humanos. Nas
turmas de Inglês do 10ºB e D, os alunos pesquisaram sobre ativistas e defensores dos direitos humanos portugueses como Carolina Beatriz
Ângelo, Maria Veleda, Aristides de Sousa Mendes e António José Serzedelo e criaram pósteres e uma apresentação. No dia 8 de junho, jogaram, numa sessão de videoconferência com os parceiros, um jogo interativo sobre a Declaração dos Direitos Humanos e os ativistas dos países parceiros. O Jogo que foi criado colaborativamente a partir da informação partilhada pelos alunos no Twinspace do projeto, cujos resultados podem aceder através deste QR-code.

DAC: Um projeto

Quanto ao projeto iniciado, na disciplina de Inglês, no segundo período
Europe Writing Blog “The Asia-Europe Writing Blog project
on SDG and AI for Gender Equality”,
project on SDG and a propósito dos temas curriculares
sobre a tecnologia e o seu impacto na
AI for Gender vida das comunidades e os jovens
num mundo global, a turma foi dividiEquality” da em dois, de acordo com as escolhas dos alunos relativamente aos
temas a trabalhar em grupo. Mais de metade da turma, organizada em três diferentes equipas, tomou a decisão de continuar, apesar do
distanciamento social imposto, o seu projeto de desenvolver uma app, confirmando a sua participação na 6ª edição do programa Apps for
Good, um programa que visa estimular o espírito criativo e empreendedor dos jovens para Cuidar da Casa Comum e tornar a vivida no
planeta mais sustentável. Inspirando-se nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, as três equipas identificaram um problema
social ou ambiental que estudaram aprofundadamente para desenhar uma solução digital. Conseguiram submeter os seus protótipos, a
Reapp, a AbuseNoMore e a ePatrol (ilustradas no pósteres de apresentação criados pelos alunos), a concurso, tendo sido selecionadas
para o Encontro Regional Norte que se concretizará virtualmente no dia 1 de julho e em que apresentarão as suas ideias perante um júri
que irá selecionar as melhores ideias para a final.
Podem ver as ideias desenvolvidas pelas nossas equipas, acedendo ao link através do código QR.

O projeto “The Asia-

A outra metade da turma concluiu os seus trabalhos sobre a Inteligência Artificial (IA), tendo redigido artigos sobre o tema e produzido um conjunto de produtos. Transformaram os conhecimentos adquiridos sobre o tema da Inteligência Artificial em jogos didáticos interativos como o jogo da forca, palavras cruzadas, um quis, entre
outros e um friso cronológico apresentando a História da I A aos quais podem aceder através deste Código QR.
A utilização de ferramentas de interação e comunicação e de colaboração da Google como o Meet, o Slides e o Docs, assim como ferramentas de produção como o
Quizizz e o learningapps permitiram encurtar distâncias e motivar os alunos a participarem e colaborarem à distância nas tarefas propostas a cada aula. Ainda de salientar o interesse e empenho dos alunos, que estiveram sempre à altura dos desafios que lhes fui propondo e que quero felicitar publicamente, na esperança de em
breve podermos voltar ao são convívio de proximidade de que todos sentimos falta e que nos faz falta.
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A teenager diary in lockdown (alunos do 8ºano)
Para ajudar os alunos a compreender e enfrentar o isolamento social em contexto de pandemia COVID-19 e consciencializá-los
para a necessidade de criar e manter hábitos saudáveis durante a quarentena, estes foram desafiados a descrever um dia em
confinamento, de uma forma criativa e divertida em tiras de banda desenhada, utilizando a ferramenta MakeBeliefsComics.com

Houve aqueles que preferiram expressar-se
através de um poema, como fez a Jéssica do
10º A, que criou uma letra para o cover da
canção 'Sugar, Sugar' dos Archies.
Home, Home
Home, oh we are at home
So much time to use
And a lot of laziness too
Home, oh we are at home
So many things to do
More than one can imagine, you
Catch up on the series and the many movies
to see
(I became a Potter’s fan)
Draw or paint, cook or even write a song
(I found my artist vein)
But this is not the time for an excuse to be
sitting
(We have to move ourselves)
I do sport with my family in video calls
(It is really exciting)
Helping mom with chores, I can’t get away
from it
(or taking care of my little sis)
Home, oh we are at home
Don’t let yourself go down
Do the best you can
To keep your mind busy
Brighter will the days become

Poderão aceder a mais diários no formato de
texto, vídeo ou banda desenhada, acedendo
ao link através do código de QR
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