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TEMPO    Editorial

Escolhemos como tema aglutinador desta edição da 
Tempo, a democracia e os direitos humanos.
O étimo da palavra democracia remete-nos para o governo 
do povo e para a conscientização da universalidade dos 
direitos humanos, que é uma questão civilizacional.
É no âmbito educacional e cultural que percebemos 
a intencionalidade e substantividade do respeito pelo 
Outro.
OUTRO que não é, não pode ser uma abstração, tem de 
ser um EU, concreto, sujeito de valores perenes e direitos 
consagrados em texto de aprovação universal.
Outrossim, importa olhar mais para o estrutural e não 
apenas para o quotidiano das espumas dos dias que 
passam. Obriga-nos a saber o que se quer e o que cumpre 
fazer.
A Escola Portuguesa de Díli constitui um espaço 
privilegiado de formação das crianças e dos jovens que 
a frequentam e, complementarmente, tem-se afirmado 
como forte núcleo de aprofundamento da língua e da 
cultura portuguesas, na sua visão mais polissémica de 
respeito pelos valores inerentes a um viver democrático. 
E porque procuramos dar cumprimento a uma obrigação 
basilar, inscrita inclusive na nossa Carta de Missão, 
lançámos o desafio às Escolas CAFE de participarem nesta 
edição, que conta com o apoio da Delegação da União 
Europeia em Timor-Leste.
Dos 1000 exemplares de edição normal, passámos a 
8500, que nos permitem chegar a todos os alunos que 
frequentam as Escolas que em Timor-Leste aprendem 
a língua de Camões, de Pessoa, de Mia Couto, de Luís 
Cardoso e de muitos de nós.
Cumpre-se o desiderato de tornar a Escola Portuguesa 
de Díli – CELP – Ruy Cinatti num espaço de referência da 

língua e da cultura portuguesas, exigente nos propósitos, 
qualificante e qualificadora dos recursos humanos, tendo 
como objetivo estratégico contribuir para a formação 
socioeducativa dos recursos humanos, proporcionando-
lhes uma formação de base cultural portuguesa.
A língua portuguesa é um dos valores culturais e políticos 
mais relevantes do nosso tempo, sendo a língua oficial de 
inúmeros países (CPLP) que, no seu conjunto, envolvem 
cerca de 260 milhões de pessoas. É, portanto, uma 
língua global que se projeta em todos os continentes, 
aproximando-nos!
Ora, esta proximidade, que junta pessoas tão diferentes 
e diferenciadas num mundo por vezes tão distante, 
encontramo-la no espírito da lusofonia enquanto espaço 
democrático de partilha linguística e cultural.
Pensar em democracia e direitos humanos recoloca-nos 
no pensar estratégico dos principais desafios colocados à 
Escola Portuguesa de Díli, tais como, o reforço da língua 
portuguesa em diferentes setores de Timor-Leste (de que 
esta publicação é um exemplo), a melhoria e expansão 
das instalações físicas e arquitetónicas da Escola, para 
melhor responder aos desafios pedagógicos que se nos 
colocam, bem como a afirmação do Centro de Formação 
de Professores como centro de excelência na formação 
dos docentes timorenses.
A difusão da língua e da cultura portuguesas em Timor-
Leste e o aprofundamento das relações com as Escolas, 
com as quais partilhamos a língua, tem constituído uma 
forte aposta. Com mais e melhor educação, ajudaremos 
a construir uma cidadania mais responsável, num espaço 
com uma qualidade democrática e humana, plasmada na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Democracia 
versus Direitos Humanos

Por Acácio de Brito
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TEMPO    Embaixada de Portugal

No passado dia 13 de outubro, foi inaugurada no Centro 
Cultural da Embaixada de Portugal, a exposição “Direitos 
Humano: Eu Tenho um papel”
Esta iniciativa integrou-se nas celebrações do 70º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e teve como objetivo sensibilizar para a importância 
que cada pessoa tem no cumprimento dos princípios aí 
consagrados. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita em 
1948, constitui hoje um dos acordos internacionais mais 
profundos e de maior alcance do mundo. Escrita após II 
Guerra Mundial, que tantos horrores trouxe, também a 
Timor, pretende que todos, em todos os lugares, decidam 
pela defesa da dignidade humana e pela Paz, através do 
diálogo e do entendimento entre os povos. 
A Declaração estabelece que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
Proclama direitos inalienáveis para todas as pessoas, 
independentemente da cor, religião, sexo, língua, opinião 
política, nacionalidade ou condição social. 
Afirma que cada um de nós tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança. Direito à educação, a cuidados de saúde, 
habitação e boas condições de trabalho. Direito a 
expressar-se e a ser ouvido. Direito a estar livre de prisões 
arbitrárias, tortura e de ter um julgamento justo. 
Ainda que milhares de pessoas vejam respeitados os 
seus direitos, sabemos que em muitos lugares o ódio, a 
violência e a discriminação permanecem vivos. 
Para marcar o 70º aniversário da Declaração Universal, 
2018 é um ano de intensa e profunda reflexão sobre a 

importância contínua e vital de cada um dos 30 artigos 
contidos no documento.
É consensual a necessidade de conhecer, valorizar e 
defender estes princípios na nossa vida quotidiana. 
Os Direitos Humanos devem estar presentes na nossa 
casa, no nosso trabalho, nos bancos das escolas. É urgente 
a educação para os Direitos Humanos, para uma cidadania 
global que fortaleça o respeito pela diversidade cultural 
com base na solidariedade e nos direitos universais.
Cada menina e cada menino devem saber defender os 
seus direitos e os dos colegas, longe ou perto.
Foi com essa convicção que que se uniram os CAFES de 
Díli, Ermera, Aileu, Manatuto e Liquiçá, bem como a Escola 
Portuguesa de Díli para realizar 6 oficinas de ilustração. 
A iniciativa contou igualmente com o apoio da Fundação 
Oriente.
Cerca de 800 crianças e jovens foram convidados para 
pensarem sobre os Direitos Humanos e a construir, 
em papel, o seu autorretrato, como testemunho da 
singularidade de cada ser humano, acrescentando uma 
mensagem acerca do direito que mais prezam. 
Nas mensagens repete-se a educação, a saúde, a 
liberdade, mas também tantos outros valores como a 
direito à alegria, ao amor, a criar, inventar, a ter um nome, 
um amigo … que nos comovem pela simplicidade.
Esta exposição só foi possível com o empenho dos 
animadores e ilustradores Natalina  Cóias e Paulo  
Galindro,  que levaram este espírito de entrega e partilha 
para cada uma das oficinas realizadas.  

José Pedro Machado Vieira
Embaixador de Portugal em Timor-Leste

Exposição 
“Direitos Humanos: eu tenho um papel” 
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TEMPO    União Europeia 

Este ano celebrámos o 70° aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. A Declaração é o 
documento mais traduzido do mundo, disponível em 
centenas de idiomas e permanece tão atual e relevante 
como no dia da sua proclamação.
A União Europeia é uma organização criada em 1957 por 
seis países europeus (Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Países Baixos), aos quais se foram juntando 
outros, até aos atuais vinte e oito Estados-membros. 
Desenvolvemos muitas atividades em quase todos os 
domínios mas assinalo, nesta ocasião, uma que tem 
uma grande visibilidade externa: a cooperação para o 
desenvolvimento. A União Europeia e os seus Estados-
membros são o maior doador mundial de apoio ao 
desenvolvimento dos países menos desenvolvidos e a 
nossa maior prioridade é a diminuição da pobreza no 
mundo. 
Assim, em Timor-Leste e através dos nossos programas 
de cooperação, apoiamos os silvicultores para tirarem 
mais rendimento das florestas, fornecemos suplementos 
alimentares a dezenas de milhares de crianças e de 
mulheres grávidas para combater a malnutrição, 
sensibilizamos as populações para a gravidade da 
violência contra as mulheres, financiámos estradas 
e hospitais, alertamos sobre os riscos das alterações 
climáticas, apoiamos os governos e formamos deputados, 

70° aniversário da 
Declaração Universal
 dos Direitos 
Humanos

juízes, agentes da polícia e jornalistas, entre outros, para 
combater a corrupção.
Estes e muitos outros projetos que desenvolvemos em 
todo o mundo refletem os valores comuns dos povos 
europeus. Na União Europeia, a proteção dos direitos 
humanos é o fundamento das nossas políticas comuns, 
da democracia e da nossa própria essência. 
Há muitos Direitos Humanos e a cultura é um deles. Nesta 
ocasião, recordo e saúdo os participantes no Festival 
de Dança que organizámos com o Centro Cultural da 
Embaixada de Portugal em Setembro, para celebrar o 
Ano Europeu do Património Cultural e que envolveu 
professores e alunos da Escola Portuguesa Ruy Cinatti. 
Durante uma semana, centenas de pessoas de idades, 
profissões e nacionalidades diferentes deram as mãos e 
dançaram a um mesmo ritmo. A alegria e o entusiasmo 
com que decorreram as ações do Festival demonstram 
que a Cultura é um fator de aproximação, diálogo e 
entendimento entre os povos.
Por fim, felicito o Senhor Diretor da EPRC, Dr. Acácio de 
Brito, pela iniciativa de publicar um número especial da 
revista “Tempo” dedicado a um tema tão importante 
e alargado às Escolas da rede C.A.F.E e estou certo de 
que os alunos destes estabelecimentos de Ensino serão 
grandes defensores dos direitos humanos, da tolerância, 
do respeito mútuo, da paz e da preservação do meio 
ambiente em Timor-Leste. O vosso País também é jovem 
e construir-se-á com os vossos sonhos e o vosso trabalho 
- será, na verdade, o que os jovens quiserem fazer dele.
Desejo muitas felicidades e Boas Festas a todos os leitores 
e suas famílias!

Alexandre Leitão
Embaixador da União Europeia  
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

A Democracia é trabalhada desde muito cedo no contexto 
da primeira infância. Na rotina do grupo, as crianças 
têm oportunidade de fazer escolhas, brincar, participar 
nas conversas em grupo, de forma a dar a sua opinião e  
respeitar  a dos colegas, sejam eles meninas ou meninos, 
com diferentes capacidades, de qualquer nacionalidade 
ou religião.
É desta forma que as crianças têm o primeiro contacto 
com a vida democrática. De acordo com as Orientações 
Curriculares, “a vida no jardim de infância deverá 
organizar-se como um contexto de vida democrática, 
em que as crianças exercem o seu direito de participar 
e em que a diferença de género, social, física, cognitiva, 
religiosa e étnica é aceite numa perspetiva de equidade, 
num processo educativo que contribui para uma maior 
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, 

Democracia e Direitos Humanos 
no pré-Escolar

entre indivíduos de diferentes classes sociais, com 
capacidades diversas e de diferentes etnias.” (Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Ministério da 
Educação/DGE, 2016, p. 39.)
O papel do educador é promover a participação, a 
cooperação e a cidadania democrática, ouvindo as 
crianças e encorajando a liberdade de expressão, as 
atitudes críticas, a autonomia e a responsabilidade. 
As aprendizagens que as crianças adquirem têm 
como objetivo preparar os futuros adultos  para que a 
democracia seja respeitada ao longo das suas vidas. 
Aprender a “lidar com as diferenças sem as transformar 
em desigualdades é um dos grandes desafios da educação 
na atualidade.”(Orientações Curriculares para a Educação 
Pré-escolar. Ministério da Educação/DGE, 2016,pág 39.) 

Ana Remédios, Diana Rebelo e Tânia Menino

Toda a criança tem o direito a brincar.
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TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

É de extrema importância o tema dos Direitos das Crianças.  
Foi em 1989 que as Nações Unidas adotaram a convenção 
dos direitos da criança. Os países que dela fazem parte 
devem assegurar a todas as crianças, sem distinção de 
raça, cor, sexo, língua, religião e origem étnica, o acesso a 
determinados direitos básicos.
Contudo, nos dias de hoje, nunca é demais relembrar 
alguns desses direitos. Foi por isso que as turmas do 1ºA e 
do 2ºA estiveram a trabalhar nesse âmbito. É fundamental 
que cada criança conheça os seus direitos, pois só assim a 
nossa sociedade pode crescer de forma mais humanizada. 
Todas as crianças têm direito ao amor e ao afeto, o direito 
a serem desejadas, o direito à sua identidade própria, 
o direito a uma alimentação adequada, à integridade 
física, ao vestuário, à habitação, à saúde, à segurança, à 
educação e também o direito ao lazer. 
Fazer com que os direitos sejam garantidos a todas as 
crianças é uma tarefa universal, que compete a cada um 
de nós.

Todas as crianças são iguais 
e têm os mesmos direitos, 
não importa a sua cor, raça, 
sexo, religião, origem social ou 
nacionalidade.

Todas as crianças têm direito à 
alimentação e ao atendimento 
médico. Antes e depois do 
seu nascimento. Esse direito 
também se aplica à sua mãe.

T o d a s 
as crianças têm direito a um 
nome e a uma nacionalidade.

Todas as crianças portadoras de 
deficiências, físicas ou mentais, 
têm direito a educação e 
cuidados especiais.

Todas as crianças têm direito a 
alimentação e a terem uma casa. 

Todas as crianças têm o direito a crescer dentro de um 
espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça 
entre todos. 

Carlos Carvalho e Sónia Pinto

“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a 
forma como esta trata as suas crianças.” 

Nelson Mandela

Direitos das nossas crianças



9

TEMPO    Línguas

Desde há muito que a escola em Portugal se tem 
preocupado  em inscrever no seu currículo  formação 
ligada aos valores da Cidadania.  As designações foram  
variando com o tempo (Educação Cívica, Formação 
Pessoal e Social, Educação para a Cidadania, entre outras), 
mas, indiscutivelmente, esta tem sido uma prioridade na 
conceção da escola  das últimas décadas.  Atualmente, 
nas escolas,  o conhecimento  não pode  estar dissociado 
dos valores humanos. A escola  do século XXI tem como 
grande objetivo preparar os alunos para lidar com os 
desafios do mundo que os rodeia e tem de ser capaz 
de formar jovens conscientes 
e capacitados para intervirem 
socialmente, para pensarem e 
para resolverem os problemas 
de um tempo presente e futuro 
repleto de exigências.  A escola 
tem de “preparar os alunos para 
a vida, para serem cidadãos 
democráticos, participativos 
e humanistas, numa época de 
diversidade social e cultural 
crescente, no sentido de 
promover a tolerância e a 
não discriminação, bem como 
de suprimir os radicalismos 
violentos.”1 

É com base nestes e noutros pressupostos que os vários 
departamentos da  EPD planificam e dinamizam as suas 
atividades, projetos e clubes. No que diz respeito ao 
Departamento de Línguas e, particularmente, nas aulas de 
português, os  temas ligados à cidadania são trabalhados 
a partir de textos diversificados que suscitam o debate 
de ideias sobre, por exemplo, os media,  a educação 
ambiental, os direitos humanos, a tolerância, a igualdade 

Um contributo para as novas gerações

A principal meta da educação é criar homens 
que sejam capazes de fazer coisas novas, não 
simplesmente de repetir o que outras gerações 
já fizeram. Homens que sejam criadores, 
inventores, descobridores. A segunda meta 
da educação é formar mentes que estejam em 
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 
o que a elas se propõe.  

Jean Piaget

de género, a interculturalidade, etc. 
A importância do contributo da EPD para a formação 
académica e cívica dos jovens timorenses é reconhecida 
pela respetiva comunidade, conforme referiu o Dr. Ramos 
Horta,  num breve discurso proferido no passado dia 5 de 
outubro, Dia Mundial do Professor, na nossa escola. Este 
reconhecimento / agradecimento, na voz de um prémio 
Nobel da Paz,  encheu-nos, a nós professores, de um 
enorme orgulho.

Isabel Salsinha

(1) https://www.dge.mec-Ensino - Educação para a Cidadania
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

Considerado um direito na Declaração Universal 
dos Direito do Homem, aprovada pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 
10 de dezembro de 1948, o direito à 
EDUCAÇÃO continua a ocupar hoje um 
lugar de destaque nas preocupações 
do nosso mundo.
Na sequência dessa preocupação, a 
EDUCAÇÃO ocupa igualmente uma 
posição central na Agenda 2030 e nos 
Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), adotados pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em setembro de 2015.
Recentemente, foi publicado o 
Relatório de Monitorização Global da 
Educação – 2017/181, por parte da UNESCO, intitulado 
“Prestação de Contas na Educação: Cumprindo 
nossos Compromissos”, no qual nos são dados a 
conhecer um conjunto de indicadores relativamente 
à situação da Educação a nível mundial, no âmbito da 
Agenda 2030.
Entre outros indicadores, são considerados o acesso 
à educação na primeira infância, habilidades para o 
trabalho, equidade, alfabetização, desenvolvimento 
sustentável e cidadania global e professores.
Relativamente ao acesso à “Educação na primeira 
infância”, esta não é considerada nos sistemas de 
educação em cerca de 30% dos países do mundo. 
Quanto à distribuição pelos diferentes países, esta 
também é muito desigual. Como refere o relatório, 
em muitos países, entre os anos de 2010 e 2015, 
para cada dez crianças de famílias de classes sociais 
mais elevadas que acederam à educação na primeira 
infância, apenas duas crianças de famílias de classes 
sociais mais baixas tiveram a mesma oportunidade. 
1 UNESCO. 2017. Accountability in education: Meeting our Commitments.
Global Education Monitoring Report. UNESCO. Paris

Estamos assim longe da universalização do acesso à 
educação na primeira infância. 
No que se refere às “Habilidades para o Trabalho”, 

cujo indicador se relaciona com competências 
digitais, observam-se enormes disparidades. Em 
muitos países, poucos são os que conseguem executar 
operações básicas nos computadores, tal como é 
referido no relatório da UNESCO “ (…), apenas 4% 
dos adultos no Sudão e no Zimbabué conseguiram 
copiar e colar arquivos” (p.172). Mesmo nos países 
mais ricos do mundo as disparidades existem, 
quando tomamos como referência operações mais 
complexas.
Quanto à “Equidade”, as metas da paridade de 
género ainda estão longe de ser alcançadas. É um 
facto que, em muitos países do mundo, a questão da 
paridade no acesso à escolarização já não se coloca. 
No entanto, em muitos países pobres, ou mesmo em 
famílias mais pobres de países mais ricos, a paridade 
entre rapazes e raparigas no que concerne ao acesso 
à escola, está longe de ser atingida. As raparigas 
veem o acesso à escola muito mais dificultado. O 
Relatório de Monitorização Global da Educação – 
2017/18, sobre este indicador, refere que “Apenas 

Direito à educação 
Um direito da Declaração dos 

Direitos do Homem

“Assegurar uma educação 
inclusiva, equitativa e de 
qualidade e promover 
oportunidades de aprendizagem 
durante toda a vida para todos”

Agenda 2030, Objetivo 4 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU)
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TEMPO    Centro de Formação

O ano de 2019 constituirá, para o Centro de Formação da 
Escola Portuguesa de Díli (CFEPD), um ano de consolidação 
e de continuidade das suas atividades de formação.
Importa salientar o trabalho positivo desenvolvido pelo 
CFEPD desde a sua acreditação, por parte do Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), 
em 2016. Na sequência desse “património”, é objetivo 
do CFEPD prosseguir esse trabalho e abrir novas áreas e 
novos rumos de atuação.
Neste sentido, o CFEPD procurará, num futuro próximo, 
apresentar um quadro de atuação e intervenção, quer na 
continuidade do trabalho já realizado no quadro interno 
da Escola Portuguesa de Díli, quer num quadro externo de 
colaboração e cooperação com instituições educacionais 
locais ou projetos conjuntos entre entidades portuguesas 
e timorenses. 
No Plano Interno, o Centro de Formação da Escola 
Portuguesa de Díli procurará concentrar as suas atividades 
de formação no quadro dos vetores estratégicos e nas 
prioridades definidas pelo Projeto Educativo da Escola, 
para o quadriénio 2016-2020.

Escola Portuguesa de Díli  
Centro de Formação

No plano externo e no âmbito do trabalho específico 
da formação de recursos humanos, a intervenção e a 
disponibilidade do CFEPD, mais do que desejável, impõe-
se, não só, pela mais-valia que pode proporcionar a 
um conjunto alargado de instituições e organismos 
educacionais em Timor-Leste, mas também pelo papel 
que a Escola Portuguesa de Díli e o seu Centro de 
Formação podem desempenhar no âmbito dum papel 
mais vasto de cooperação, da preservação da língua e 
cultura portuguesas e das excelentes relações existentes 
entre Portugal e Timor-Leste.
As parcerias que possam ser aprofundadas e desenvolvidas 
com instituições e entidades educacionais locais e com 
projetos de parceria entre entidades timorenses e 
portuguesas, tal como o Projeto Centros de Aprendizagem 
e Formação Escolar (CAFE), devem ser o foco desta linha 
de ação do CFEPD. 
(texto adaptado do documento “Uma Estratégia Visando 
o Futuro”, Centro de Formação EPD)

Eduardo Fernandes

66% dos países alcançaram a paridade de género 
na educação primária, 45% no primeiro nível da 
educação secundária e 25% no segundo nível da 
educação secundária” (p. 184).
No que se relaciona com a “Alfabetização”, os dados 
apontam para uma melhoria global. Em relação aos 
adultos os valores da taxa de alfabetização entre 2010 
e 2015 passaram de 81,5% para 86%. No entanto, 
como em muitos outros indicadores, também na 
alfabetização existem enormes disparidades a nível 
mundial. Nos países africanos subsarianos, a taxa de 
alfabetização mantém-se inferior a 60%.
Quanto aos jovens, o relatório da UNESCO refere 
que “(…), há mais de 100 milhões de jovens que não 
sabem ler, incluindo mais de um em cada quatro na 
África Subsaariana e em países pobres” (p.202).
Relativamente ao “Desenvolvimento sustentável e 
cidadania global”, poucos são os países do mundo 
que integraram os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos currículos escolares, apenas 33% 

dos países o fizeram.
Quanto ao indicador “Professores” e considerando a 
formação recebida, o relatório indica que um grande 
número de professores não recebem a formação 
adequada para as suas funções, com as consequentes 
repercussões ao nível da qualidade da educação. 
Também neste indicador, existem fortes assimetrias 
a nível mundial. O relatório indica-nos valores 
percentuais de professores formados por nível de 
ensino, em diferentes áreas mundiais bastante 
díspares. Desde valores superiores a 90% na região 
asiática, em todos os níveis de ensino, até valores 
de 36% e 45% nas regiões africanas subsaarianas, 
respetivamente, na educação na primeira infância e 
no ensino secundário.
Estamos ainda longe de atingir os objetivos definidos 
na Agenda 2030 e no ODS. No entanto, muito tem 
sido feito na educação e muitos são os responsáveis 
pelo muito que se fez e pelo muito que há a fazer.

Eduardo Fernandes
.
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TEMPO    Matemática e Ciências Experimentais

O “mundo real” é cada vez mais reproduzido no mundo 
virtual, e a Internet é cada vez mais utilizada como um meio 
para a propagação de conteúdos e de discursos. A Internet 
permite variadas oportunidades para a promoção, para 
a defesa dos direitos humanos, contribuindo para a sua 
ampliação e garantia. Contudo, o bloqueio ou a divulgação 
imprópria e o controle excessivo ou ilegal de informações 
afetam diretamente a liberdade de expressão, ao mesmo 
tempo que restringem o direito à privacidade de cada ser 
humano.
A participação de jovens e adolescentes nos diversos 
ambientes virtuais é uma realidade cada vez mais intensa. 
Redes sociais como o Twitter, Facebook, Instagram, 
entre outras, são “espaços” virtuais que fazem parte 
do quotidiano dos jovens, influenciam as suas vidas, 
provocam alegrias e tristezas. 
Contemporaneamente, preparar jovens para estes novos 
desafios, num “mundo real” cada vez mais virtual, apela 
ao conceito de cidadania digital. A cidadania digital 
consiste na utilização da tecnologia de forma responsável, 
compreendida pelo sentido ético de como as pessoas 
se relacionam e compartilham as informações na era 
digital. A cidadania digital é composta por “cidadãos 
digitais”, utilizadores de tecnologias, e a escola tem um 
papel fundamental na preparação dos cidadãos para uma 
utilização segura e responsável das tecnologias.
Em todos os momentos, desde o surgimento da noção de 
cidadania, a educação foi e é sempre considerada como 
um pressuposto para o seu exercício pleno. A cidadania 
digital não é exceção, apelando à necessidade de uma 
educação digital para esse novo “cidadão digital”.

Neste âmbito, a Escola Portuguesa Ruy Cinatti procura 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico dando 
resposta a novos desafios do século XXI. Desenvolver 
atitudes responsáveis, comportamentos seguros e 
competências digitais adequadas são objetivos que, desde 
os primeiros anos de escolaridade, são gradualmente 
planeados, acompanhados e supervisionados de modo a 
proporcionarem aos alunos aprendizagens significativas, 
tais como:
reconhecer a importância/utilidade do computador e 
da Internet no processo de comunicação e partilha de 
informação;
identificar e reconhecer as principais ameaças e perigos 
na Internet;
adotar comportamentos seguros na utilização das 
ferramentas em ambientes digitais;
implementar comportamentos e hábitos responsáveis na 
utilização da Internet;
entender as regras para criação e utilização de palavras-
chave seguras;
desenvolver uma atitude ética relativamente ao uso e 
divulgação de informação;
analisar criticamente a qualidade da informação;
conhecer e utilizar as normas relacionadas com os direitos 
de autor e a necessidade de registar as fontes;
Estes são algumas das aprendizagens essenciais que 
fazem parte da disciplina de TIC, que se inicia no 1.º Ano 
do Ensino Básico, e que se desenvolvem por todo o Ensino 
Básico, visando responder aos desafios de uma nova era 
digital.                                                                     Filipe Couto

Educar para a cidadania digital  
Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos
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TEMPO    Reflexão

A Escola Portuguesa de Díli, enquanto centro de Ensino 
e Língua Portuguesa e tendo em conta o seu caráter 
internacional, não quis deixar de assinalar o dia 5 de 
outubro de 2018, de forma singela, mas singular, em 
Timor-Leste.
Se, por um lado, o dia 5 de outubro é relembrado pelos 
Portugueses, em todo o mundo, e evocado enquanto 
a data da implantação do regime republicano e a 
consequente destituição da monarquia constitucional em 
Portugal, acontecimento que restituiu ao 
país o seu prestígio em 1910 e colocou 
a nação na senda do progresso, por 
outro, esta data coincide, insolitamente, 
com a data proclamada pela UNESCO 
(United Nations Scientific and Cultural 
Organization), em 1994, para o Dia 
Mundial dos Professores. 
Neste contexto, foi promovida uma 
visita  à nossa escola do Ex-Presidente de 
Timor-Leste, Senhor Doutor José Ramos 
Horta e do Embaixador de Portugal em 
Díli, Senhor Doutor José Pedro Machado 
Vieira, ambos elementos representativos 
das relações diplomáticas entre Portugal e Timor-Leste. 
O momento alto da visita deu-se precisamente na sala de 
professores, lugar privilegiado diariamente pelos docentes 
para desfrutar dos seus intervalos e recarregar energias, 
um espaço onde a partilha de experiências vividas, dentro 
e fora da sala de aula, é uma constante e onde ocorrem 
breves convívios salutares entre os profissionais de 
educação desta escola.
Foi neste dia que o Nobel da Paz de 1996 recebeu, como 
oferta, por parte do Diretor da Escola, Senhor Doutor 
Acácio de Brito, o último número da revista Tempo, editada 
pela escola, assim como o projeto para a ampliação das 
instalações da Escola Portuguesa de Díli que permitirá 
melhorar as suas infraestruturas, a fim de continuar 
a servir esta comunidade educativa, em constante 
crescimento. Este projeto será mais um contributo valioso 
para Timor-Leste, pois como afirmou um dia Nelson 
Mandela, “democracia com fome, sem educação (…) para 

a maioria, é uma concha vazia.” Neste país do Sudoeste 
Asiático, onde afluem à costa milhares de conchas, quais 
dádivas do oceano, a nossa escola não pretende senão ser 
uma valiosa e poderosa concha repleta de substância para 
com esta nação.
No discurso proferido pelo Senhor Doutor Ramos Horta, 
salientam-se as palavras de agradecimento aos professores 
da escola, pela sua entrega à profissão, pela sua dedicação 
aos alunos e pelo profissionalismo no ensino da língua e 

da cultura portuguesas. Segundo o mesmo, os alunos de 
uma instituição do Ensino Superior em Díli, visitada por 
si, já comunicam fluentemente em português nas aulas. 
Tal deve ser motivo de orgulho para todos os envolvidos 
no processo de ensino e transmissão desta língua oficial 
em Timor. A língua portuguesa é parte integrante e 
substancial da poderosa “concha”. Esta tem navegado 
ao longo dos séculos entre os oceanos que, mais do que 
separam, unem Portugal a Timor. Ela não traduz apenas 
uma identidade linguística; é um instrumento singular na 
compreensão do mundo, o nosso e o do próximo. A língua 
aproxima pessoas e culturas e promove o enriquecimento 
cultural necessário neste mundo em grande e voraz 
transformação. Esta herança, mais que preservada, deve 
ser defendida como elemento unificador de laços que se 
têm vindo a fortalecer ao longo da história. 

Cláudia Sousa

Laços que fortalecem
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TEMPO    Serviço de Psicologia e Orientação

Para podermos indicar 
positivamente as estratégias e 
ações da Psicologia Educacional, 
no sentido de promover de 
forma crítica a democratização 
da escola e a defesa dos direitos 
humanos, é importante, à 
partida, afirmar que a escola é 
um espaço vivamente plural e 
interdisciplinar.  Verifica-se a convergência e o conflito 
de saberes dos professores, dos técnicos, dos alunos, 
dos pais, da comunidade e, frequentemente, de outros 
profissionais envolvidos na ação educativa.
Um dos problemas existentes nas práticas escolares é 
a inclusão/exclusão social e escolar.
A inclusão escolar constitui hoje um dos temas mais 
debatidos no contexto educativo. O caráter excludente 
da sociedade contemporânea, a situação da escolarização 
no país e as políticas educacionais, em relação à inclusão 
escolar das pessoas com necessidades educativas 
especiais, entre outros, têm constituído importantes 
elementos para incentivar as discussões sobre este 
relevante tema.
Na Declaração de Salamanca (1996), podemos ler: 
“O princípio que orienta essa estrutura (de ação em 
educação especial) é o de que as escolas deveriam 

Psicologia vs Democracia vs Inclusão

acomodar todas as crianças, 
independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas 
ou outras. Aquelas deveriam 
incluir crianças deficientes 
ou superdotadas, crianças 
de rua e trabalhadoras, 
crianças de origem remota 

ou de população nómada, crianças pertencentes a 
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de 
outros grupos inferiorizados ou marginalizados. Tais 
condições geram uma variedade de diferentes desafios 
aos sistemas escolares. No contexto dessa estrutura, o 
termo ‘necessidades educacionais especiais’ refere-se 
a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 
educacionais especiais se originam de deficiências ou de 
dificuldades de aprendizagem.” (p. 3)
O desafio com que se confronta a escola inclusiva diz 
respeito ao desenvolvimento de uma pedagogia centrada 
na criança e capaz de educar com sucesso todas as 
crianças, incluindo aquelas que possuam desvantagens 
severas. Ora, a exclusão social e escolar é compreendida 
como forma de violação dos direitos humanos e do ideal 
da democracia.                                                           

  Tânia Arraiolos
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TEMPO    Projetos

A conceção e elaboração de projetos e atividades 
educativas reveste-se de especial importância no seio 
escolar, promovendo intencionalmente o desenvolvimento 
de diferentes competências. Neste contexto, o Plano 
Anual de Atividades da escola apresenta-se como um 
dos principais instrumentos de planeamento pedagógico, 
tendo como referencial o Projeto Educativo que se 
constitui como documento orientador para a comunidade 
escolar.  
Realça-se, uma vez mais, que os projetos e as atividades 
contribuem para o desenvolvimento de valores e das 
aprendizagens dos alunos, permitindo-lhes responder a 
diversos desafios. Tentando contribuir para a formação 
de pessoas autónomas, responsáveis e cidadãos 
ativos e participantes na sociedade e no mundo global 
(competências patentes no Projeto Educativo da escola 
e inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória1 como áreas a atingir), induzindo à construção 
de uma cultura mais humanista.
A Escola Portuguesa de Díli está ciente destes desafios, 
apresentando diversos projetos, que procuram dar uma 
resposta educativa  “que irá proporcionar aos estudantes 
um leque pluridimensional de conhecimentos e contribuir 

1 O “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” é um documento que esta-
belece a matriz de princípios, valores e áreas de competência a que deve obedecer o 
desenvolvimento do currículo.

para a formação cívica e para o enriquecimento humano2”.
Assim, toda a comunidade escolar deve ser 
encorajada para a participação nas atividades, para o 
desenvolvimento  de  valores centrados na democracia, 
na cidadania e na equidade. Através das atividades, deve-
se procurar desenvolver uma cultura escolar pautada pela 
responsabilidade, pela inovação e pela liberdade, com 
vista ao progresso da democracia. 
A democracia e as questões a ela associadas são uma 
das preocupações mundiais, sendo “consensual que 
a educação, designadamente a escolar, constitui um 
pilar primordial de intervenção, no sentido de habilitar 
crianças e jovens com competências de participação, 
corresponsabilização e compromisso na construção de um 
mundo mais justo, mais livre e mais solidário3”.
Os projetos e as atividades da nossa escola promovem a 
educação para a cidadania e o desenvolvimento pessoal, 
interpessoal e de intervenção social, ao longo de toda a 
escolaridade obrigatória. 

Íris Navarro

2 Projeto Educativo, Quadriénio 2016-2020, Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cinatti, 
p.2.
3 Pinto T., et al. Guião de Educação, Género e Cidadania: 3º Ciclo, Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género. Lisboa, 2015.

Os projetos na nossa Escola...



16

TEMPO    Parlamento dos Jovens

O programa do Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da 
Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.0 e 3.0 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas 
do ensino público, privado e cooperativo do Continente, 
das Regiões Autónomas e dos Círculos da Europa e de 
Fora da Europa.
O programa culmina com a realização anual de duas 
Sessões Nacionais na Assembleia da República: uma 
Sessão destinada aos alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 
básico e uma Sessão destinada aos alunos do ensino 
secundário.
Constituem objetivos do programa:  educar para a 
cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica 
e política;  dar a conhecer a Assembleia da República, o 
significado do mandato parlamentar, as regras do debate 
parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, 
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; promover o debate democrático, o respeito 
pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação 
das decisões;  incentivar a reflexão e o debate sobre um 
tema, definido anualmente; proporcionar a experiência 
de participação em processos eleitorais;  estimular as 
capacidades de expressão e argumentação na defesa 
das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

Parlamento dos Jovens 2018/19
formação da vontade da maioria;  sublinhar a importância 
da sua contribuição para a resolução de questões que 
afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 
poder político.
A atual edição do programa Parlamento dos Jovens tem 
como tema comum o fenómeno das alterações climáticas; 
sendo que o ensino básico se irá debruçar, especificamente, 
sobre o seu impacto nos oceanos e o ensino secundário 
sobre o aquecimento global, suas causas, consequências 
e ações desenvolvidas para reverter e/ou minimizar os 
seus efeitos.
Mais uma vez, a Escola Portuguesa de Díli está empenhada 
e motivada para tratar a temática. Conscientes de que 
as grandes mudanças que podem salvar o planeta da 
destruição massificada dos recursos naturais passa, 
fundamentalmente, por um ainda maior investimento 
na educação ambiental, ir-se-á debater esta temática, 
promovendo-se uma participação democrática e eficiente 
de toda a comunidade escolar. Assim, teremos como 
mote inspirador “Pensar globalmente, agir localmente” e 
a esperança que desta metamorfose resulte um mundo 
melhor para todos.

Otília Paula Silva e Sofia Fernandes 
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TEMPO    Rádio

Com a invenção da democracia, nos finais do século 
VI a.C., na cidade-estado de Atenas, o poder passou 
dos aristocratas para todo o homem na condição de 
livre. Então, novos processos, métodos e instrumentos 
colocaram à prova o engenho e a racionalidade humana. 
As assembleias deveriam ser de vermelho-vivo na garganta 
livre dos homens; os debates foram enriquecidos pela 
paridade dos oradores e os discursos foram, mais tarde, 
conquistados pela retórica. 
Desta forma, a democracia, a comunicação e a posterior 
difusão das ideias passaram a coabitar num tempo 
interligado e numa simbiose vinculativa.
Também desde a sua invenção, a rádio passou, desde 
cedo, a ser usada como um meio democrático para a 
difusão da informação. Por assim ser, foi das formas 
privilegiadas pelas resistências sublevadas, existentes nos 
diferentes continentes, rostos e línguas. 
Na Segunda Guerra Mundial, a rádio ajudou a coordenar 
e a disferir a força da resistência pela Europa ocupada. Em 
Portugal, era usada não só, ou não tanto, para esse efeito, 
como também para, numa outra forma de se combater 
o regime, se conhecer o que era o mundo do pós-guerra 

nos países ocidentais e como se vivia nos mesmos, tudo 
escutado ao abrigo da luz e com cautela no volume.
Similarmente, em Timor-Leste, a rádio foi usada pela 
resistência timorense amotinada na montanha, para 
metodizar as suas atividades, mas igualmente para 
receber informações do mundo e das ações diplomáticas 
que nos diferentes palcos se iam realizando, na defesa da 
causa. A sua difusão era realizada em português, a língua 
adotada para resistir.
A rádio na comunidade é, como é fácil de entender, um 
instrumento que ainda é bastante valorizado e,  apesar 
de toda a tecnologia, dos diferentes suportes e aplicativos 
com que concorre, continua ainda a ter projeção na 
sociedade e democratiza a liberdade de expressão. 
Na escola, a Rádio EPD, sendo parte da comunidade e 
um reflexo dela, pode ser também um recurso não de 
resistência, mas de reflexão, para uma apropriação mais 
assertiva das aprendizagens, todas elas e quaisquer uma. 
E por ser um meio de democratização é também por ela 
que se pode exercer uma cidadania participativa.
Contribuam, participem.

Ana Chamorro, Pedro Afonso, Vítor Correia

A Rádio e a Democracia

“Vivemos sob a forma de governo que não se baseia nas instituições de 
nossos vizinhos; ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de 
imitar os outros. Seu nome, como tudo o que depende não de poucos 
mas da maioria, é democracia”

Péricles, Oração fúnebre, in Tucidides:A Guerra do Peloponeso, Livro II, 37

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI
RÁDIO
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TEMPO    Cinema

O cinema apresenta-se como um meio privilegiado que 
une educação, experiência lúdica, lazer e entretenimento 
com formação e reflexão. As obras cinematográficas 
podem constituir uma importante ferramenta pedagógica 
que possibilitam e estimulam o debate e a discussão de 
ideias, contribuindo para aprimorar o sentido crítico e 
novos olhares sobre o mundo. Para além desta ampliação 
de espaços de debate e discussão, a sétima arte cumpre 

DIA MUNDIAL DO CINEMA

segunda-feira
05 de novembro de 2018

18h30

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CENTRO DE ENSINO E LÍNGUA PORTUGUESA - RUY CINATTI

VIAGEM PELA HISTÓRIA DO CINEMA:

- Projeção dos primeiros filmes da história;

- Cena do filme “O Circo” (Charlie Chaplin) 

com música ao vivo

- Projeção do filme “Cinema Paraíso” de 

Giuseppe Tornatore

campo de jogos
Escola Portuguesa de Díli

Democracia, Direitos Humanos e Cinema

ainda um papel importante na luta pela efetivação da 
democracia e dos direitos humanos, tendo, ao longo dos 
anos, denunciado e internacionalizado violações destes 
direitos, contribuindo para  que ocorram transformações 
nas diferentes sociedades, pessoas e imaginários. Por ter 
este poder interventivo, o cinema é mais uma estratégia 
que contribui para a formação de uma nova mentalidade 
coletiva, para o exercício da solidariedade, do respeito 
pelas diversidades e da tolerância.
Temas como a democracia, os direitos humanos, 
convivência com as diferenças e multiculturalismo 
podem e devem ser trabalhados em sala de aula, a partir 
da exibição de um filme, atribuindo desta forma mais 
significado às aprendizagens.   
O Plano Nacional de Cinema (PNC) na escola poderá 
desempenhar um papel importante na consciencialização 
e reflexão sobre temas enunciados, revelando aos jovens 
outras formas de entenderem o mundo, proporcionando 
experiências que os sensibilizem e os consciencializem, 
que os levem a pensar nos mais diferentes valores, na 
ética e estética que certas histórias transmitem. Neste 
sentido, o PNC tem procurado promover atividades 
que se articulem com as diversas disciplinas, celebrar 
datas históricas e participar noutros projetos em que a 
escola está envolvida, como é o caso do Parlamento dos 
Jovens, cujo tema, neste ano, se reporta  às  “Alterações 
Climáticas: reverter o aquecimento global”. 
É nosso intuito continuar a desenvolver uma partilha de 
filmes que estimulem nos alunos novas perceções, visões 
e perspetivas acerca da realidade, levando-os a refletir, 
de forma a que se tornem cidadãos mais conscientes e 
críticos perante o mundo.

Ana Teixeira e Nuno Barreira
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TEMPO    Yoga

O Yoga parece ter origem na Índia.  Sabemos que é uma 
prática milenar, de eficácia comprovada cientificamente, 
beneficiando o corpo e a mente dos seus praticantes.
Hoje, esta modalidade é bastante conhecida também 
no mundo ocidental, sendo praticada por todas as faixas 
etárias, todos os estratos sociais e por qualquer religião 
ou cultura. O que realmente é importante e significativo 
são os benefícios que o Yoga traz para a construção de 
uma vida equilibrada e obrigar os jovens, nem que seja 
por um instante, a viver o momento presente, num século 
em que estes estão cada vez mais expostos ao universo 
de informação dos adultos, mergulhados em telemóveis, 
internet e na pressão dos trabalhos escolares.
O dia 21 de junho é o dia internacional do Yoga. Foi 
proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
devido ao reconhecimento dos benefícios desta prática 
milenar e da sua compatibilidade com os princípios e 
valores da própria organização.
Acredita-se que o Yoga é uma ferramenta de transformação 
social que, de uma forma positiva, desenvolve o potencial 
do jovem como um todo, facilitando a descoberta de si 
mesmo e de como se relacionar de forma saudável com 
o outro e com o mundo. Vai para além da prática de 
posturas, ajuda a descobrir novas formas de vivermos 
melhor connosco e com os outros, qualidades tão 
importantes para a arte de viver em Democracia.
Por vezes, a própria atividade afasta muita gente. As 
posições difíceis assustam. No entanto, esta é uma 
atividade que pode ser praticada por todos. Não faz 
discriminações, porque tem vários níveis que podem ser 
praticados por todas as pessoas, independentemente da 
sua força, idade ou habilidade.
Trabalhar Yoga com jovens é como lançar as sementes à 

terra. Esta semente vai germinar, em algum momento, e 
talvez a vejamos dar frutos. 
O Yoga pode apresentar vários benefícios para o seu 
praticante, porque promove o equilíbrio entre o corpo e a 
mente, assim como o bem-estar geral: 
- aumenta a coordenação, desenvolve a habilidade motora 
e fortalece os músculos e os ossos; 
- favorece um melhor equilíbrio emocional e psíquico 
para enfrentar as situações de stress diário; 
- possibilita a vivência de uma atividade não-competitiva,  
de autoconsciência e autoconhecimento; 
- favorece a auto-estima e a força de vontade, contribuindo 
para o desenvolvimento da atenção, concentração e 
memória; 
- favorece o bem-estar físico, mental e emocional e ajuda 
a concretizar o sucesso escolar.
O Yoga é um estado de consciência e não apenas uma 
prática física, em que a reflexão se alia ao movimento 
corporal (Asanas) e aos exercícios respiratórios 
(Pranayamas), tornando o jovem mais equilibrado e, por 
conseguinte mais feliz. 

Nélia Melo

Yoga, Educação e Democracia
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TEMPO    Teatro

Imaginemo-nos na antiga Grécia, no alvorecer da 
democracia e do teatro. Imaginemos os homens-livres 
a tomar a palavra numa ordem sem hierarquia, pois 
a nenhum dos oradores era permitido sobrepor-se 
aos demais, e, através dessa palavra, a servir a causa 
comum. Nesse tempo, tal como os cidadãos da ágora, 
também Téspis, o primeiro dramaturgo 
e ator europeu conhecido, servia a 
causa comum, dando vida às suas 
personagens, através da voz e do gesto, 
diante de um público ávido de sentir 
o terror e a piedade para se purificar 
de sentimentos (e comportamentos) 
contrários à ordem estabelecida. 
Imaginemos, pois, o espetáculo teatral 
como um lugar onde se refletem e se 
condensam, através da representação, 
todas as pulsões humanas, grandiosas 
ou ridículas, e onde a injustiça ou a 
tirania encontram sempre, nem que seja na última cena, a 
punição merecida. Um lugar onde os atores, ao darem voz 
às personagens, encarnam no momento da representação 
um poder regulador – ainda que não coercivo - sobre a 
sociedade, diante do olhar cúmplice do espectador. Visto 
dessa forma, a resposta à pergunta formulada no título 
deverá ser afirmativa: o teatro afigura-se-nos como a mais 
democrática de todas as artes, uma vez que o desejo de 
repor a ordem perdida no início da peça resulta de uma 
espécie de harmonização de vontades - a do público e 
a das personagens representadas em cena – em prol do 
bem comum. Neste contexto, o próprio ato ritual de ir 
ao teatro institui, ainda que momentaneamente, uma 
espécie de microcosmos social em que cada indivíduo 
assume tacitamente o seu papel, em harmonia com os 
demais.
Mesmo depois de Brecht e os seus seguidores terem 
posto em causa o conceito aristotélico de catarse, ao 
pretenderem criar um efeito de distanciamento entre 
o que se passa em cena e o espectador, certo é que o 
objetivo de levar esse público a refletir sobre a sua vida 
e, em função disso, a tomar decisões tendo em vista a 
reposição de uma certa ordem, continua a ser o grande 
papel do teatro na sociedade. Ou seja, mesmo que, a longo 
da história, a linguagem estética tenha sofrido inúmeras 
alterações e os géneros teatrais se tenham diversificado 

ao sabor da liberdade criativa dos autores e encenadores, 
ainda hoje parece existir, entre o público e o que acontece 
no palco, uma espécie de pacto ético visando a ordem e a 
harmonia da comunidade. E isso tem que ver com o que 
é representado e representável através desta linguagem 
artística: a vida em todas as suas dimensões. 

Tal como o teatro evoluiu, também o exercício da 
democracia não se faz hoje da mesma forma: os cidadãos 
delegam noutros o poder de os representar, acreditando 
que esses são os seus representantes legítimos, 
mesmo sabendo que os seus interesses poderão não 
ser completamente representados. A analogia entre o 
espetáculo teatral e o sistema democrático continua a 
ser possível, pois os espectadores delegam nos atores 
(e encenador) o poder de dar voz a personagens que 
os representam e, dessa maneira, eventualmente os 
transformam.
Mas as histórias que se desenrolam em cena – sabemo-lo 
nós – não são a vida, senão uma imitação ou simulação 
desta: uma espécie de “faz-de-conta verdadeiro”, na 
medida em que o espectador reconhece e descodifica, na 
ficção apresentada no palco, os símbolos que representam 
a sua própria realidade ou os mitos da sua tradição cultural. 
Por isso, o teatro continua a ter uma grande influência 
pedagógica sobre o ser humano, mesmo que os contextos 
sociais em que este se insere sejam diferentes. Assim, tal 
como as crianças aprendem a compreender o mundo – 
e a inserir-se nele – através da imitação e da simulação, 
também o espectador aprende com o que vê no palco, 
mesmo sabendo que não é real. Esta ilusão consentida é 
o grande motor do teatro, pois é ela que o legitima e lhe 
dá continuidade. 

“Não é possível que uma personagem 
venha (…) demasiado à frente e que 
se sobreponha às demais, invadindo 
a cena. É preciso mantê-las todas num 
quadro harmonioso e representar o que 
é representável!”

(Luigi Pirandello, in: Seis Personagens à Procura de um Autor)

Será o teatro a mais democrática das artes?
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A escola, como microcosmos da sociedade, pode colher 
grandes benefícios ao promover junto dos alunos a prática 
do teatro, pois a formação e o desenvolvimento do gosto 
por esta forma de arte enquadram-se, sem dúvida, não 
apenas na formação dos valores inerentes à cidadania 
mas contribuem também para a aprendizagem do exercí-
cio democrático dessa cidadania. Como público, os alunos 
podem ser levados a refletir sobre o que veem em cena e, 
com isso, alterar certos comportamentos. Como atores, o 
simples facto de simularem um ser-outro, pela represen-
tação, permite-lhes exercitar a empatia necessária para o 
entendimento do ser humano na sua multiplicidade. As-
sim, o ato ritualizado de 
observar ou representar 
a “persona” – ou más-
cara – contribui para a 
formação plena da per-
sonalidade individual e 
da consciência coletiva. 
Além disso, como o tea-
tro é “um lugar onde se 
brinca a sério” (Pirande-
llo, idem), a sua práti-
ca na escola concretiza 
uma das estratégias de 
aprendizagem mais pro-
dutivas.
Na Escola Portuguesa de 
Díli, temos desenvolvido 
com alguma regularidade a prática desta forma de arte 
através da criação de um Clube de Teatro, que tem 
contado com a colaboração de vários professores e 
alunos. Em 2011, a partir de textos de José Eduardo 
Agualusa, Fernando Sylvan e Miguel Torga, entre outros, 
apresentou-se a peça “Daqui em diante, os dragões somos 
nós”, através da qual foram criados quadros em que se 
estabeleceram paralelismos entre o passado e o presente, 
entre a poesia e o quotidiano, entre a realidade e a ficção, 
a propósito de várias fases da história de Timor-Leste. Em 
2013, revisitando o momento histórico do encontro entre 
Portugal e Timor, foi criada e apresentada a peça “Por 
mares nunca dantes navegados”. Em 2016, foi encenada 
uma pequena alegoria da escrita, através do encontro 
de personagens de histórias tradicionais portuguesas e 
timorenses, na peça “Vento Norte”. Em 2017 encenou-se 

o tema da violência doméstica, na peça musical “Raquel 
e o Leão”. Em 2018, foi representada a peça “A Caixa”, a 
propósito do problema do lixo que polui os nossos mares. 
Quer para os alunos que vestem a pele das personagens 
quer para o público, cada espetáculo tem constituído uma 
experiência marcante.
A filosofia subjacente à criação e encenação das peças por 
parte do Clube de Teatro tem sido sempre a de motivar 
o envolvimento dos participantes, através da exploração 
de temas passíveis de reconhecimento no contexto em 
que os alunos se inserem, com o objetivo de provocar 
a reflexão. Por isso, em vez de se representarem textos 

canónicos, ou outros já publicados, tem-se considerado 
mais útil, para esse fim, que as peças nasçam do trabalho 
colaborativo desenvolvido durante os encontros do grupo 
e da reflexão sobre comportamentos sociais. 
Deste modo, tem-se desenvolvido na Escola Portuguesa 
de Díli uma prática de teatro que pode ser entendida 
como popular e democrática e, por isso, formadora 
daquilo que existe de mais profundamente humanista 
em cada um de nós: a capacidade de nos colocarmos no 
papel do outro e entendermos esse outro não apenas na 
sua individualidade, mas também como parte de um todo 
social que se deseja harmonizado.           

 Helena Barrinha

Será o teatro a mais democrática das artes?
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TEMPO    Eventos
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TEMPO    Música

O Dia Mundial da Música1 comemora-se anualmente, 
desde 1975, no dia 1 de outubro, uma data instituída 
pelo International Music Council (IMC), parceiro oficial da 
UNESCO, fundado em 1949.
O IMC dedica-se à promoção do valor da música na vida de 
todas as pessoas, defende o acesso à música para todos e 
estabelece direitos musicais fundamentais que devem ser 
respeitados em todo o mundo, são eles:
todas as crianças e adultos têm direito a expressar-se 
musicalmente em plena liberdade; a aprender linguagens 
e competências musicais e a aceder a vivências musicais 
através da participação, audição, criação e informação.
A comemoração do Dia Mundial da Música é uma das 
atividades que o IMC promove para a divulgação e 
concretização destes direitos fundamentais – para a 
democratização da arte musical em todos os setores da 
sociedade, em consonância com os ideais da UNESCO no 
que respeita à paz e harmonia entre os povos, partilha de 
experiências e valores estéticos.
Porque acreditamos e respeitamos estes princípios, 
a comemoração do Dia Mundial da Música na Escola 
Portuguesa de Díli é já uma tradição. Ao longo dos 
anos, não só promovemos internamente atividades 
1 Foi criado como “Dia Internacional da Música”. Em 1981, em França, foi ins-
tituído o dia 21 de junho como “Fête de la musique”, também chamado “Dia 
Internacional da Música”, o que tem gerado dificuldades na uniformidade das 
nomenclaturas. O IMC faz realçar o facto de a música ser festejada duas vezes, 
independentemente da terminologia. 

Dia Mundial da Música

Se a música é o alimento 
do amor não parem de 
tocar.

William Shakespeare
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especiais para este dia, mas também e, com o apoio de 
outras instituições, temos conseguido trazer à escola 
vários músicos profissionais que nos têm proporciodo 
experiências riquíssimas em estilos musicais muito 
diversificados:
música portuguesa, com o músico João Rocha; música 
brasileira, com o músico Gilberto Gasparetto e com a 
banda MixBrasil (apoio da Embaixada do Brasil); música 
clássica, com o maestro Simão Barreto e o seu quarteto de 
cordas e flauta; música e dança timorense, com o grupo 
Timor Furak e música e danças europeias, com os músicos 
e bailarinos Leónia, Matias, David e Vicente (apoio da 
União Europeia e Instituto Camões). 
Para além da atividade musical que temos durante todo 
o ano letivo, o Dia Mundial da Música e estes concertos 
são sempre momentos especiais: conseguimos fazer um 
pouco mais pelo direito universal de acesso à música e 
à cultura e pela divulgação e consciência da diversidade 
cultural no mundo. Através do contacto com outras 
práticas, com novas sonoridades e, portanto, com novos 
conhecimentos, contribuímos para a construção de 
um conceito de música e de referências culturais mais 
alargados e assim para o desenvolvimento de um espírito 
crítico mais esclarecido e mais apurado.

O caráter expressivo da música vem da intenção com que 
é concebida e também das múltiplas interpretações que 
a mesma permite a quem a ouve e a quem a vive;  só 
um espírito crítico, cada vez mais desenvolvido, possibilita 
estas múltiplas interpretações – da arte e da vida. 
Acreditamos que pessoas com formação musical e com 
sensibilidade artística, são pessoas mais criativas; mais 
tolerantes; mais sensíveis e atentas ao Outro e àquilo que 
as rodeia; são pessoas mais completas e esse é um dos 
objetivos da Escola Portuguesa de Díli: formar pessoas, 
cidadãos do mundo, cidadãos melhores.

Catarina Andrade
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TEMPO    Desporto Escolar

Como é do conhecimento público, o desporto é uma 
realidade inquestionável do nosso tempo. São escassas 
as ofertas de serviços desportivos de que dispomos 
atualmente na sociedade timorense, sendo residual a 
existência de associações e clubes que apresentem um 
leque de opções válidas onde as crianças e jovens possam 
promover o seu desenvolvimento desportivo. 
A capacidade que essas instituições poderão ter em 
inovar e a qualidade dos serviços que podem oferecer são 
argumentos muito importantes no momento da escolha 
das crianças, no entanto, esta falta de opções, “obriga” 
a que a Escola Portuguesa de Díli seja também uma 
referência nesta área. 
Neste sentido, a Escola assume um papel de excelência 
na oportunidade que tem de promover e valorizar uma 
educação desportiva, a par com a formação cognitiva, 
visando o desenvolvimento de valores pessoais e sociais, 
de acordo com os interesses dos estudantes, com as 
motivações dos professores, com os anseios e expectativas 
dos encarregados de educação e da comunidade escolar 
em geral (Santos, 2017). A disciplina de Educação Física 
e as atividades desportivas desenvolvidas em meio 
escolar, nomeadamente o Desporto Escolar, constituem 
a garantia de acesso de toda a população à prática de 
atividades físicas e desportivas,  que em grande parte dos 
casos é a única, tornando-a um caso único e exemplar de 
Democracia. 

Como tal, torna-se necessário a instituição “Escola” 
preocupar-se com aquilo que pretende, no que se refere 
ao futuro dos seus alunos, pois “como se sabe, o futuro do 
desporto depende da maneira como se oferece e é vivido 
pelos mais jovens” (Bento, 1999).
A Escola Portuguesa de Díli, ao nível de recursos, está à 
altura dos desafios, apresentando no seu corpo docente 
mais-valias e fazendo transparecer para a sociedade civil 
indicadores de boa qualidade, quer educacional quer 
organizacional, principalmente quando se trata de educar 
e formar desportivamente os alunos que participam nas 
atividades do Desporto Escolar.
O Valor Educativo do Desporto Escolar
Sendo a Escola, por excelência, uma entidade de 
referência social, ela deve ser um veículo de promoção 
de comportamentos e valores socialmente relevantes 
(Mota, 2001), tais como a prática de atividades físicas e 
desportivas e os valores democráticos. 
A Escola desempenha deste modo, um papel relevante 
na consciencialização dos seus alunos para os benefícios 
decorrentes da prática desportiva, implementando 
programas desportivos extracurriculares que despertem 
o interesse por essas práticas e afastem os jovens de 
determinados perigos da sociedade. Por sua vez, a prática 
de exercício físico na escola, nomeadamente no que diz 
respeito a atividades extracurriculares, como é o caso 
do Desporto Escolar, pode envolver os alunos, ajudá-los 

O valor educativo do 
Desporto Escolar



27

a identificarem-se mais com a comunidade educativa 
e, deste modo, levá-los também a obter resultados 
académicos mais elevados (Sobral, 1996).
O Desporto Escolar produz dinâmicas de grupo em 
ambiente educativo que poderão ser claramente 
potenciadoras do desenvolvimento de valores como: o 
humanismo, a verdade e a honestidade, a solidariedade, 
o respeito, a lealdade, a disciplina, a coragem, o exercício 
da liberdade, a tolerância nas relações humanas, o 
acatamento da regra e da afirmação do primado do 
direito do árbitro. 
São vários os autores que nas suas publicações fazem 
referência ao valor educativo do Desporto Escolar. A 
escola, através da disciplina de Educação Física e do 
Desporto Escolar é por vezes, o único veículo difusor e 
promotor da oferta de atividades físicas a muitas crianças 
e jovens da nossa Escola.
É também por isto, que é  inestimável o valor do 
contributo prestado com as atividades desenvolvidas 
pelos professores, as quais contribuem sobremaneira 
para o enriquecimento curricular, pessoal e académico 
dos alunos da EPD.

Gustavo Alves e Bruno Torres
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TEMPO    Biblioteca Escolar

Efetivamente, até que ponto as bibliotecas contribuem 
para a ideia da democracia e fomentam os direitos 
humanos?
O ato de ler é, sem dúvida, uma porta aberta para o que 
nos rodeia; quem lê, mais facilmente conhece o mundo e 
os outros. Ademais, as bibliotecas, ao serem depositárias 
de um vasto leque de informação das mais variadas 
temáticas, locais abertos a todos os que as queiram 
frequentar, são, por si só, um espaço democrático. Por 
isso, a biblioteca é indissociável da ideia de democracia e 
dos direitos humanos.
Ao contrário do que habitualmente se pensa, a biblioteca 
não é apenas um depósito para armazenar  livros. Além 
de  favorecer o acesso à   informação e de criar condições 
de difusão do conhecimento é, ou deve ser, um espaço 
dinâmico de convivência cultural. 
Para que tal efetivamente aconteça, as bibliotecas deverão 
ser mais do que uma coleção de títulos e documentos, 
deverão ser um ambiente de informação, porque só desta 
forma é reconhecido o caráter geral da intencionalidade 
político-social da biblioteca, os sentidos pelos quais uma 
biblioteca deve existir e atuar. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama 
no ponto 2, do seu artigo 26º que “a educação deve visar à 
plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos 
(...)”,  acrescentando no ponto 1, do artigo 27º que 
“toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente 
na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
participar no progresso científico e nos benefícios que 
deste resultam.” Que instituição ou espaço reunirá em si 
melhores condições para que isto aconteça do que uma 
biblioteca, tendo em conta as suas caraterísticas? É que, 
de facto, sendo um espaço aglutinador de temáticas e 

possibilidades onde se cruzam pessoas e disciplinas é 
um espaço privilegiado para que estes direitos se tornem 
uma realidade. A biblioteca deve funcionar cada vez mais 
como agência educadora, laboratório de informações e 
território de inclusão.
A Biblioteca Escolar, em particular, estando aberta a todos 
os membros da comunidade escolar, a despeito de idade, 
raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e situação 
profissional e social, tem um papel fundamental em 
habilitar os estudantes para a aprendizagem ao longo da 
vida e desenvolver a imaginação, preparando-os para viver 
como cidadãos responsáveis, promovendo serviços de 
apoio à aprendizagem e oferecendo-lhes a possibilidade 
de se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da 
informação, em todos os formatos e meios. 
Assim sendo, a missão primordial da Biblioteca Escolar é, 
sem sombra de dúvida, a de permitir o acesso ao mais 
vasto leque de informação, conhecimento e experiências 
a seres humanos em plena formação e, por isso mesmo, 
particularmente significativas na construção do seu eu.
Neste sentido, a Biblioteca Escolar da Escola Portuguesa 
de Díli pretende, com o enriquecimento do seu fundo 
documental e as atividades promovidas ao longo da 
sua existência, no presente, tal como no passado e no 
futuro, fomentar e proporcionar ao seu público-alvo, mais 
especialmente aos alunos, a abertura e a apropriação de 
conhecimento que lhes permita uma plena consciência 
social, fornecendo-lhes condições para que, em liberdade 
e com honestidade, façam as suas escolhas, não 
esquecendo que uma criança que lê será um adulto que 
pensa.

“Se a informação é a moeda da democracia, as bibliotecas 
são os seus bancos.” (Wendell H. Ford)

Ana Falcão e Carla Vaz 

A biblioteca é a mais democrática 
de todas as instituições, porque 

ninguém em absoluto pode dizer-
nos o que ler, quando e como.                                                                                                                                            

                                                    Doris Lessing

Biblioteca 
e Democracia
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TEMPO    CAFE Aileu

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
proclamada pela Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas, a 10 de dezembro de 1948, enuncia os 
direitos fundamentais, civis, políticos e sociais de que 
devem gozar todos os seres humanos, sem discriminação 
de raça, sexo, nacionalidade ou de qualquer outro tipo, 
qualquer que seja o país que habite ou o regime nele 
instituído.

O que são os Direitos Humanos?

ADIVINHAS 
1. - Qual é o direito, qual é ele, que Timor-Leste recebeu 
na forma de Prémio Nobel, há anos atrás? 

2. - Qual é o direito, qual é ele, que é desenvolvido nas 
escolas e transforma o Mundo? 

3. - Qual é o direito, qual é ele, que cuida do bem-estar 
físico, mental e social dos cidadãos? 

SABIAS QUE… 
Malala Yousafzai é uma jovem paquistanesa que sofreu 
uma tentativa de assassínio, mas sobreviveu. Sem medo, 
começou uma campanha mundial pelos direitos das 
crianças à educação. Recebeu o Prémio Nobel da Paz, em 
2014.
Mahatma Gandhi foi um reconhecido ativista indiano (1869 
- 1948) que desenvolveu um método de manifestação 
não violento, conhecido como Satyagraha. Gandhi foi 
um incansável defensor dos direitos das mulheres e o 
seu pensamento influenciou intensamente as gerações 
seguintes.
Martin Luther King (1929-1968) foi um americano que 
lutou contra a discriminação racial e se tornou um dos 
mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos 
civís dos negros, nos Estados Unidos. Recebeu o Prémio 
Nobel da Paz, em 1964.

CAFE Aileu
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TEMPO    CAFE Ainaro

A questão dos direitos humanos é uma temática 
trabalhada diariamente, no CAFE de Ainaro, através de 
práticas educativas formais e não formais. O respeito 
pelo outro e pela diferença está subjacente às demais 
atividades e reflexões que marcam o nosso quotidiano.
É nosso entendimento que os Direitos Humanos são 
premissas fundamentais para a existência da pessoa 
humana, constituindo-se como regras mínimas essenciais 
à dignidade coletiva, no sentido de se estabelecer 
uma convivência harmoniosa entre todos. Assim, os 
alunos refletem diariamente sobre a sua interação com 
a diversidade, seja ela de ordem social, económica, 
religiosa, de género ou na sensibilização para a aceitação 
da deficiência. Por isso, ao longo do ano, proporcionam-
se aos alunos diversas iniciativas pedagógicas acerca do 
tema da inclusão, tais como, visualização de filmes e 
promoção de diálogos e debates. Contudo, a nossa maior 
intervenção, no âmbito da valorização dos direitos da 
pessoa humana, ocorre através dos estímulos diários que 
proporcionamos aos nossos alunos, para que estes apoiem 
os seus pares, através de uma dinâmica pedagógica que 
permita, por um lado, a superação das dificuldades, e, 
por outro, a aceitação das diferenças individuais, no 
sentido da promoção de um estímulo positivo das suas 
potencialidades. 

Paralelamente, promovemos iniciativas coletivas, com 
recurso a trabalhos de grupos mistos, onde são valorizadas 
temáticas como a justiça social, a tolerância e os valores 
para a convivência, através de práticas democráticas, onde 
todos têm direito a dar voz às suas ideias, experiências e 
anseios.
No CAFE de Ainaro, promovemos, todos os dias, a inclusão 
e a igualdade de acesso à escola e às oportunidades 
educativas, garantindo o desenvolvimento particular 
e pessoal do indivíduo, independentemente das 
singularidades de cada um. Ensinar as crianças a aceitar 
alguém diferente, é ensiná-las a relacionarem-se com 
os outros, diversificando contactos e experiências que 
estabeleçam e reforcem os valores da igualdade, da 
identidade e da solidariedade. 
Neste sentido, a educação para o desenvolvimento 
humano é uma aspiração que marca, tenazmente, o 
trabalho que desenvolvemos, no âmbito das iniciativas 
socioeducativas, uma vez que a promoção destes direitos 
fundamentais constituem-se como fatores determinantes 
na formação intelectual, afetiva e psicológica dos nossos 
jovens alunos. Entendemos que só assim conseguirão 
construir um futuro livre de preconceitos, em que o alento 
se renova numa vontade transformadora da realidade. 

CAFE Ainaro

Direitos Humanos – Inclusão e 
respeito pelo outro
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TEMPO    CAFE Baucau

O artigo 26º, ponto 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, refere que “Toda a pessoa tem direito à 
educação(...)” e ainda “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 
Homem(...)”.
Em consonância com este artigo, o CAFE de Baucau tem vindo a promover um conjunto de atividades, em parceria 
com a comunidade educativa e autoridades locais. Destacamos as seguintes: limpeza das praias; limpeza das ruas; 
preparação de sopa; dia mundial da criança e confeção de sacos de pano.

Os Direitos Humanos vividos 
no CAFE de Baucau

Sobre esta temática, demos a palavra aos nossos alunos. 
Começamos, claro está, pelo registo de uma história:
“Era uma vez um mundo onde não havia Direitos 
Humanos. Era um mundo triste e feio.
Nesse mundo ninguém tinha educação, nem saúde. As 
pessoas viviam doentes, pobres e ignorantes.
As crianças não sorriam nem brincavam.
Os adultos não tratavam das crianças, não lhes davam 
alimentos, nem carinho.

Nenhuma criança tinha nome nem nacionalidade. As 
crianças também não tinham futuro nem alegria.
As pessoas com deficiência esperavam a morte, não 
tinham esperança.
Este é o mundo que nós não queremos. Esta é a história 
de que nós não gostamos. Nesta história não há Direitos 
Humanos. 
Vamos fazer tudo para melhorar o mundo e para que esta 
história nunca seja verdadeira.”   

5º ano, Baucau

Um Mundo Sem Direitos Humanos

Os mais pequeninos falaram assim:

“É importante cuidar do ambiente, pois 
assim prevenimos doenças e construímos 
um futuro com saúde. Todos os seres 
humanos têm direito a viver num mundo 
limpo, saudável e bonito.”

“Alimentarmo-nos bem é muito impor-
tante. Assim, crescemos e aprendemos 
mais facilmente.”

“Neste dia, refletimos sobre aquilo que 
é importante para nós. Temos direitos, 
também temos deveres!”

“Estamos tão habituados ao plástico que 
nem tínhamos pensado que ele prejudi-
cava o nosso ambiente. Aprendemos a 
fazer sacos de pão, em tecido (lipas). Foi 
divertido e contribuímos para um mundo 
mais bonito.”

“Foi bom fazermos isto. Nós e as outras 
pessoas que nos viram fazer este trabalho, 
ficamos a pensar que uma rua limpa é 
mais saudável e muito mais bonita”
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TEMPO    CAFE Díli

Pensando sobre o que é um Direito, nós, o Grupo dos 4 
anos, conversámos sobre diferentes situações de vida 
e sobre a importância de nos exprimirmos face ao que 
sentimos.
Para participar na Oficina “Direitos Humanos…Eu tenho 
um papel” decidimos apresentar o “Direito a ir à escola 
para aprender”.
Dando continuidade a este trabalho, que foi representado 
por alguns dos nossos colegas, visitamos a exposição no 
Centro Cultural de Díli e, posteriormente, cada um de 
nós teve a oportunidade de construir uma figura humana 
dando-lhe voz sobre algo que gosta, deseja ou tem direito. 

Grupo dos 4 anos B, Educadora Mariana Gomes

O que é um Direito?

O Certo dia, quatro meninos estavam a brincar no parque 
de Lecidere. Esses meninos chamavam-se António, 
Francisco, Pedro e Simão.
Por lá, ia a passar um menino chamado José que andava 
a vender frutas. 
Os quatro meninos ao verem o José disseram-lhe:
- Vem brincar connosco!
O José respondeu-lhes:
- Não posso, tenho que vender as frutas para ganhar 
dinheiro e sustentar a minha família.
Os quatro meninos ficaram a imaginar como seria a vida 

O menino vendedor de frutas
do José, pois eles andavam na escola e o José, mesmo 
com idade para estudar, já trabalhava. Ficaram a pensar 
na sorte que tinham em poder estudar e brincar, mesmo 
sabendo que isso é um direito que todos devem ter.

Guizete, 6ºA
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TEMPO    CAFE Ermera

Nesta igualdade de dignidade e de direitos, assume-se, muitas vezes, a estrita 
igualdade de tratamento como sinónimo de justiça.
Particularmente, em educação, esta noção de igualdade é perversa, impondo 
a necessidade de posicionar, de comparar e de rotular, em detrimento da 
apreciação das diferenças e das especificidades individuais.
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais”! Como tal, nascem todos 
diferentes! E é nessa diferença que reside a sua enorme riqueza! 
Enquanto educadores, o nosso caminho é entender e trabalhar com a diferença, 
não como um problema, mas como uma oportunidade de enriquecimento 
para todos. 
Assim, conseguiremos “agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade” e de igualdade em dignidade e direitos.

VIVA VOZ

Falam-nos em Direitos Humanos
E tanto haveria a dizer
Estarão eles certos, pensamos
Porém, não nos podemos esquecer
Que a cultura é o nosso viver
E dela não podemos fugir.
Apraz-nos saber que existem
Sonhamos todos com a igualdade
Mas mitos e crenças persistem
Na teia da nossa sociedade
Que por fim vive em liberdade
Tão dolorosa de conseguir.
Queremos um dia poder
Mudar certa mentalidade
Ser livres de poder escolher
Com cabeça e maturidade
Casar por amor e lealdade
Viver em paz e a sorrir.
Sabemos e temos noção
Que este modo de pensar
Será alvo de incompreensão
Mas se a lei nos salvaguardar
Nossos ideais terão que acatar
Os direitos terão que cumprir.
Não podemos estagnar no tempo
O mundo está em constante mudança
O que vivemos neste momento
Não passará de uma lembrança
E no futuro reside a esperança
Da escolha e do poder intervir.
Somos parte de uma nação
Ainda jovem, sabemos disso
Mas com o acesso à educação
Assumiremos o compromisso
De todos em uníssono
O país evoluir.
Lutemos pela nossa dignidade
Temos direito à vida e à segurança
Apelemos ao espírito de fraternidade
Mantenhamos a perseverança
De que fazemos parte da mudança
Um ideal comum iremos atingir.

CAFE de Ermera

“Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência 
e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de 
fraternidade.”

Art.o 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
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TEMPO    CAFE Liquiçá

A ouvir outras opiniões.
A dar a minha opinião!
A viver com segurança no meu país.
A perguntar o que não sei!
A ter uma escola com boas condições para aprender.
A participar na vida da comunidade.
A desenvolver os meus talentos e competências.
Mas também tenho direito a que respeitem as minhas 
dificuldades.
A defender e exercer os meus direitos!
A ter direitos e responsabilidades.
A viver num mundo mais justo e livre.
Eu tenho direito de lutar por aquilo em que acredito!
A ser respeitado pelos outros.
Tenho direito ao futuro.
Tenho direito a dizer NÃO!

3º ciclo

Eu tenho Direito…

É urgente espalhar que
é urgente conhecer e aprender os DIREITOS HUMANOS.

É urgente acabar com
a escravatura, a pobreza, a tortura e a injustiça,
algumas vinganças,
muitas desigualdades.

É urgente reconhecer os erros, 
multiplicar as cores para viver em paz.
É urgente dizer não à discriminação,
É urgente ser amado e respeitado.

É urgente o conhecimento.
É urgente o futuro.

 8ºB

É urgente
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TEMPO    CAFE Lospalos
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TEMPO    CAFE Maliana

Somos a nova geração,
somos o futuro da Nação.

Na Escola CAFE de Maliana aprendemos e vivemos, 
como lutar pelos Direitos Humanos.

Por isso temos valores de tolerância, de respeito…
Temos identidade, valores universais.
Somos todos diferentes mas também somos iguais! 

Queremos viver em liberdade,
ter cadernos, revistas e livros na mão!

Somos a nova geração,
somos o futuro da Nação.

Se não tivermos liberdade, 
Se não tivermos acesso à educação,
como é que será o futuro da nossa Nação?

Selviana, Valência, Rosena com algumas ajudinhas 
Da Eugéia e Leonilde – 8º. Ano B

DIREITOS HUMANOS

As crianças do pré-escolar também se envolveram nas 
atividades sobre os Direitos Humanos. Aprenderam que 
têm direito a uma nacionalidade e direito a um nome. 

Pré-Escolar CAFE Maliana
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Falar dos direitos humanos? Tanto se pode dizer e sempre ficará uma ponta solta… Por isso, o melhor será ver estas 
coisas pelos olhos das crianças e escutá-las nos corações dos mais pequenos, talvez seja a forma mais genuína, límpida 
e generosa de entender o mundo e de ter esperança que as coisas poderão mudar. 
Aqui damos a Vez e a Voz ao Futuro…

«Todas as pessoas têm direito a ser iguais.» (3º ano)
«Os Direitos Humanos são para todos.» (4º ano)
«Os Direitos Humanos são direitos das pessoas mas, às vezes, as pessoas não têm esses direitos.» (4º ano)

«Ter religião diferente não faz mal.» (7º ano)
«Há meninos que morrem por causa de ter outra religião.» (5º ano)

«No mundo, há tantas pessoas que não têm comida, eu tenho muita…» (8º ano) 
«Há o direito à vida, mas muitas pessoas morrem à fome, porquê?» (5º ano)
«Os meninos pequeninos quase morrem todos, porque não há comida para comer.» (5º ano)  
«Todos têm direito a uma família.» (5º ano)                       
«Todos têm direito a ter pai que não bate na mãe.» (4º 
ano)
«Não se pode bater nos outros, isso está mal… Quem bate 
não gosta.» (2º ano)
«Tantos meninos que não têm pai, porque morreu na 
guerra, eu já tenho…» (6º ano)

«Em Timor, a escola já é para todos, mas alguns meninos 
não vão…» (4º ano)
«Muitos meninos não vão à escola, porque têm que 
vender ovo na rua…» (8º ano)
«Que sorte eu tenho de ter a professora e a escola para 
aprender e brincar…»  (3º ano) 

«Todos têm direito a ter remédios, mas muitos meninos e 
meninas não têm… e morrem.» (7º ano)
«As mães também podem trabalhar no serviço.» (4º ano)
«As meninas também têm direito de jogar à bola, como os 
meninos.» (7º ano)
«Que bom que já posso ser timorense e viver no meu 
país: Timor-Leste!» (8º ano) 
«Há direito a uma nacionalidade, mas as pessoas têm de 
fugir para outros países.» (5º ano)
«Há meninos que não têm direito de viver, porque as 
pessoas matam a vida desses meninos.» (4º ano)
«Porque prendem e matam pessoas por falarem o que 
pensam?» (8º ano)

TEMPO    CAFE Manatuto

Direitos Humanos 
Pelo direito a ter Direitos…
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TEMPO    CAFE Oecusse

Nos nossos debates sobre aos Direitos Humanos, surgiu 
um assunto que nos está a preocupar. Na nossa região, 
existem alguns problemas que não conseguimos resolver, 
relativos à juventude, principalmente, às nossas jovens 
mulheres.
Por falta de informação, de planeamento familiar e de 
uma política de educação sexual, muitas das jovens 
timorenses perdem o direito a estudar e a exercer a sua 
vida com dignidade. 
O governo timorense defende que, depois de engravidar, 
as mulheres podem continuar a estudar, defende o direito 
à igualdade, mas nem sempre isto acontece.
Em Oecusse, a maioria das raparigas, quando engravida, 
é expulsa da escola e deixa de ter direito a frequentar 
as aulas, enquanto os rapazes continuam a ir à escola 
livremente. Conhecemos vários casos de amigas e 
vizinhas.
Porque razão isto acontece com as jovens grávidas a 
estudar, se a percentagem de mulheres no parlamento 
timorense é uma das maiores do mundo?
Nos municípios e nas áreas rurais, o governo não apoia as 
mulheres na sua educação depois de constituírem família? 
A percentagem de mulheres no parlamento timorense 

Um pedido...

não será apenas para mostrar ao mundo que Timor-Leste 
está a lutar pelos direitos das mulheres, mas que defende 
a igualdade de género em todos os contextos.
Gostaríamos que o governo fizesse uma reflexão sobre 
este assunto e que estas jovens fossem apoiadas pela 
sociedade timorense. Dando um exemplo ao mundo e 
tornando estas jovens na força que Timor precisa para 
continuar a sua luta na defesa dos Direitos Humanos.
Finalizamos, demonstrando que A EDUCAÇÃO é, 
fundamental para abrir mentes e desenvolver um país. A 
Luta pela defesa dos direitos humanos é de todos nós.

  9.os anos
As crianças têm direito a brincar.
As crianças não podem trabalhar, porque ainda não 
acabaram a escola. Elas têm que ir à escola e depois é que 
podem trabalhar. Eu quero ajudar os que não têm escola e 
peço a todos que ajudem quem não tem comida, não tem 
escola, não tem calças, não tem lápis, não tem cadernos, 
não tem cama para dormir e casa para viver. Eu quero 
ajudar aqueles que não têm comida e água para beber.

CAFE Oecusse
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TEMPO    CAFE Same

No CAFE de Same, decidimos tomar como referência as 
palavras, em epígrafe, de Nelson Mandela. Reforçamos o 
valor destas palavras na nossa jovem nação que ainda tem 
tanto para aprender sobre a educação cívica e os valores 
de cidadania.
Consideramos que as escolas são, sob muitas formas, um 
espelho da sociedade em que vivemos. A diversidade da 
nossa sociedade encontra-se também refletida na nossa 
comunidade escolar. No entanto, as escolas também 
podem ser poderosos agentes de mudança e dar novas 
formas à sociedade. 
A nossa escola tem quase seiscentos alunos e temos 
consciência de que somos uma escola “diferente” no 
conjunto de escolas do nosso município. As crianças da 
nossa escola chegam e partem, maioritariamente, de mota 
ou de carro ao invés dos colegas das escolas vizinhas que o 
fazem a pé. A nossa escola serve duas merendas todos os 
dias. A nossa escola disponibiliza recursos para podermos 
trabalhar com cartolinas, papel, lápis de cor e outros 
materiais. Temos biblioteca, podemos requisitar livros 
para ler em casa, vemos filmes e documentários na escola. 
Temos um campo de petanca, um campo de voleibol e um 
campo de futebol. Temos um jogo de xadrez em tamanho 

real. Participamos em muitas e diversas atividades, 
desde experiências científicas a videoconferências com 
astronautas. Promovemos a nossa primeira associação 
de estudantes. Somos, verdadeiramente, privilegiados. 
Na nossa escola, não obtemos apenas conhecimento, 
desenvolvemos também competências, boas atitudes 
e comportamentos. Isto será determinante na maneira 
como iremos interagir com os outros, para o resto das 
nossas vidas. Por isso é da máxima importância que todos 
os alunos de Timor-Leste se sintam tão privilegiados 
como nós; sintam que irão desempenhar um papel 
fundamental na sociedade em que vivem e isso só será 
atingido se for criado um ambiente de aprendizagem mais 
inclusivo, com menos discriminação e bullying, realçando 
as relações entre estudantes, professores e funcionários. 
Uma escola que adote e alimente o pensamento crítico e 
as capacidades de liderança dos seus alunos. Uma escola 
onde todos sintam o direito de reclamar os seus direitos 
e defender os do próximo. Uma escola onde todos sintam 
que podem contribuir para mudar o Mundo!

9º ano, CAFE Same

“A educação é a arma mais poderosa 
para mudar o mundo”

 Nelson Mandela
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TEMPO    CAFE Suai

Eu nasci em Timor-Leste,
É este o meu país!
E hoje posso dizer
que aqui sou muito feliz!
       
Invasões, massacres e mortes…
Aconteceram com frequência.
Não havia segurança nem proteção,
Nem igualdade nem consciência.

A Declaração dos Direitos Humanos
Foi escrita há 70 anos.
E nela está representado
Tudo aquilo que passamos.

Hoje existe liberdade,
Proteção e reconhecimento.
Mas para chegarmos aqui
Houve muito sofrimento!

Todos temos direito à vida,
À expressão e à opinião.
E foi com muita coragem 
Que Timor se fez nação!

Finalmente fez-se justiça!
Respeita-se a nacionalidade!
Todos temos direito à Educação,
Ao Respeito e à Liberdade.

A Democracia foi uma conquista
Que muito custou a alcançar,
Por isso é muito importante
Que se continue a respeitar!

Vida, Liberdade, Segurança,
Igualdade, Justiça, Proteção,
São direitos a ser respeitados
Aqui e em qualquer Nação!

São Direitos e são de todo o mundo!

CAFE Suai
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TEMPO    CAFE Viqueque

As crianças são o futuro de Timor-Leste e o artigo 26, 
ponto 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
refere que “todo o ser humano tem direito à instrução”. 
Na Declaração Universal dos Direitos das Crianças diz mais 
ainda “a Criança tem direito de ir à escola”.
O CAFE de Viqueque não tem escola própria e partilha as 
instalações com a Escola 01 e Mamulak, que se encontram 
muito degradadas.
Sendo que todas as crianças têm direito a uma instrução 
de qualidade e se deve proporcionar as condições mínimas 
para que a mesma aconteça, no CAFE de Viqueque, um 
dos nossos desafios deste ano consistiu precisamente em 
criar e melhorar as condições físicas desta escola. 
O envolvimento da comunidade educativa e local foi 
muito importante.
Recuperámos edifícios, espaços interiores e exteriores.
Criámos uma biblioteca, que não existia e melhorámos 
as salas de apoio; recuperámos os campos de jogos; 
reorganizámos a sala de professores e a horta escolar e 
construímos também caixotes do lixo e vedações para os 
animais não sujarem o recinto da escola. 
Crescemos! Foi um ano de desafios vencidos.
Duas nações trabalharam juntos, criaram laços, para o 
bem das crianças de um país, Timor-Leste.
Tudo pelas nossas crianças, para que se sintam felizes.
Mas há ainda muito a fazer.
As nossas crianças têm direito: a brincar, a aprender, a 
crescer com saúde, a jogar à bola, a nadar na ribeira, a ler 
um livro, a sonhar…

Uma Democracia de Direitos Humanos a 
pensar nos Direitos das Crianças.

CAFE Viqueque
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