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Semana Ubuntu de Empatia: 21 a 25 de fevereiro 

Vamos fazer uma revolução de EMPATIA no nosso Agrupamento! 

(https://www.semanaubuntudaempatia.pt/detalhes/calend%C3%A1rio-da-empatia) 

 

Lista de atividades inscritas na plataforma UBUNTU:  

 

1- CRASH de EMPATIA  

População-alvo*: comunidade escolar ESFROV, EBFL e EBIFA 

Breve descrição da atividade *: Afixação nos espaços escolares e na rede social da Associação de Estudantes de 

desafios que provoquem a empatia dos elementos da comunidade escolar. 

Dinamizadores da atividade *: Clube Ubuntu e Associação de Estudantes 

 

2- Being nice at school 

População-alvo (a quem se dirige) *: alunos do 1º Ciclo (3º e 4º anos) 

Breve descrição da atividade *: Durante a semana, nas aulas de Inglês, os alunos irão trocar elogios em Inglês 

(frases simples) com os colegas e com a comunidade escolar. 

 Dinamizadores da atividade *: professoras de Inglês do 1º CEB  

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Todas as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento. 

 

3- E tu, ajudavas? 

População-alvo (a quem se dirige) *: 9ºE 

Dinamizadores da atividade *: professora Catarina Almeida 

Breve descrição da atividade *: No dia 23/02, na aula da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos 

são desafiados a aprofundar o seu conhecimento sobre as pessoas que os rodeiam, refletindo sobre essa 

experiência social e a sua similaridade com a sua rotina, abrangendo a sua consciência sobre a realidade! 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 

 

4- Conhecer os Direitos Humanos para desenvolver a Empatia 

População-alvo (a quem se dirige) *: 7º ano 

Dinamizadores da atividade *: Diretores de Turma e professores de Educação para a Cidadania  

Breve descrição da atividade *: Visualização de um vídeo alusivo ao tema “Direitos Humanos” e debate sobre o 

mesmo. Elaboração de cartazes individuais alusivos ao tema. Exposição dos cartazes no espaço escolar. 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Escola Básica Ferreira Lapa e Escola Básica Integrada de 

Ferreira de Aves 
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5- Puzzle da Amizade  

População-alvo (a quem se dirige) *: Pré-escolar 

Dinamizadores da atividade *: Educadoras de Infância 

Breve descrição da atividade *: As crianças pintam uma imagem alusiva à amizade e cada uma diz o que 

significa para si. Posteriormente transformam essa imagem em puzzle de 4 peças e oferecem ao melhor 

amigo. Decoram também o papel onde foi embrulhado o puzzle em forma de presente com recurso a 

desenho livre. 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Jardim-de-infância de Lamas  

 

6- Cortina de Afetos 

População-alvo (a quem se dirige) *: Pré-escolar 

Dinamizadores da atividade *: Educadoras de Infância 

Breve descrição da atividade *: Através da picotagem de corações e posterior sobreposição dos mesmos são 

trabalhados os tamanhos e também são abordados os sentimentos de cada criança durante a realização 

das tarefas, apoiando e encorajando aquele(s) que se sente(m) meno(s) resiliente(s). É construído um 

caracol com os corações e ao centro, com recurso a registo escrito, fica uma mensagem para ser 

transmitida a todos. Também é construído um coração com um quadrado e um círculo para se registar a 

seguinte mensagem: “ o que nos torna felizes”. 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Jardim-de-infância de Lamas  

 

 

7- O que é para mim a amizade/amor 

População-alvo (a quem se dirige) *: 6ºE 

Dinamizadores da atividade *: Sandra Carmo (Diretora de Turma e docente de Português) 

Breve descrição da atividade *: Partindo de excertos da obra "O Principezinho" e do filme "The Little Prince" que 

servem para sensibilizar os alunos acerca da necessidade de valorizar todas e cada uma das pessoas, 

independente dos estereótipos, produzem-se textos de opinião nos quais se  explica aos colegas o que é 

para si a amizade e o amor. 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves 

 

 

 

8- Embaixadores da Empatia 

População-alvo (a quem se dirige) *: 6º C e respetivos Encarregados de Educação 

Dinamizadores da atividade *: Nadir Louro e Isabel Lopes (Técnicas Especializadas do Agrupamento) 

Breve descrição da atividade *: Os alunos assumem o papel de dinamizadores das atividades “Calçar os Sapatos 

do Outro” e “Libório” (previamente, experimentaram o papel de participantes) dirigidas aos pais e 

encarregados de educação, com vista à reflexão sobre a importância de desenvolvermos a nossa 

capacidade empática. No final, cumprido o papel de dinamizadores das atividades e de disseminadores da 

empatia, serão empossados Embaixadores da Empatia. 

Jardim de Infância/ Escola que propõe iniciativa *: Escola Básica Ferreira Lapa 
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