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PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 

Vergílio Ferreira, plasma 

“Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros se ouvirá o da 

floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi a da nossa inquietação.” 

Os principais desafios colocados à Escola Portuguesa de Díli, 

 o reforço da Língua Portuguesa em diferentes sectores de Timor-Leste; 

 a melhoria e expansão das instalações físicas e arquitetónicas da Escola; 

 a afirmação do Centro de Formação de Professores como centro de excelência na formação 

dos docentes timorenses. 

 

O tempo da vida humana não é um tempo de coisas, não é apenas chronos – o tempo que flui numa 

única direção, como a água de um rio, o tempo dos relógios e dos calendários. 

Também é Kairos: o tempo da oportunidade, um tempo que está maduro, um tempo para alguma 

coisa. 

Para que serve o tempo de hoje? 

Já se lançaram pedras suficientes. É tempo de nos aproximarmos. 

Martin Heidegger afirma “a tecnologia ultrapassou todas as distâncias, mas não criou proximidade 

alguma” e tem razão porque ultrapassar distâncias não significa, necessariamente, encontrar 

proximidade. 

Criar proximidade, eis uma missão espiritual que não podemos delegar em qualquer instrumento 

técnico do nosso domínio do mundo. 

O tempo para criar proximidade é “o tempo para juntar pedras”. 

A língua portuguesa é um dos valores culturais e políticos mais relevantes do nosso tempo, sendo 

língua oficial de inúmeros países (CPLP) que no seu conjunto, envolvendo cerca de 260 milhões de 

pessoas, é uma língua global que se projeta em todos os continentes. 

Ora esta proximidade, o tempo de juntar pedras, encontramo-la no espírito da lusofonia enquanto 

espaço de partilha linguística e cultural. 

O ensino do português como língua materna, como língua de herança e como língua estrangeira 

exige aproximações diferenciadas. 

A difusão da língua e da cultura portuguesas pelo mundo e o aprofundamento das relações com os 

Estados com os quais partilhamos a língua, tem constituído uma forte aposta. 

A Escola Portuguesa de Díli, constitui 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. 



 
 

 

ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI – CELP – RUY CINATTI  
ANO LETIVO 2018.2019 

Dando cumprimento de uma obrigação basilar, aposta inclusive, no nosso memorando de 

colaboração/parceria com a Escola Portuguesa de Macau, 

(i) o propósito de tornar as Escolas Portuguesas no estrangeiro num espaço de 

referência da língua e da cultura portuguesas, exigente nos propósitos, qualificante e 

qualificadora dos recursos humanos; 

(ii) se o desiderato primeiro, a promoção e difusão da língua e da cultura portuguesas, 

bem como dos laços linguísticos e culturais, 

(iii) deve constituir um objetivo estratégico, a contribuição para a formação 

socioeducativa dos recursos humanos proporcionando uma formação de base cultural 

portuguesa. 

 Enfoquemos neste momento a nossa oferta educativa, 

desde a educação pré-escolar, ao ensino básico e o ensino secundário regular e técnico-

profissional. Se em 2015/16 tínhamos 881 crianças e alunos, em 2016/17 esse número passou a 958 

e em 2017/18 ultrapassamos a fasquia dos 1000 alunos, contando atualmente com 1044 crianças e 

alunos que frequentam a EPD desde a EPE até ao 12.º ano. 

Intelegimos deste modo a necessidade premente de melhoria das nossas instalações, questão, 

aliás, já em fase adiantada com o projeto arquitetónico aprovado. 

A ecologia e organização dos espaços é condicionador das formas comportamentais e 

necessariamente potenciadoras das aprendizagens. 

Das nossas atividades complementares de enriquecimento cívico, cultural, pedagógico e 

desportivo, realçamos, o Centro de Formação de Professores, com a certificação pelo Conselho 

Científico de Formação Contínua de Professores; 

A pertença à Rede de Bibliotecas Escolares com a realização das iniciativas tais como: o concurso 

de Leitura Expressiva, o concurso de Ortografia e o concurso Nacional de Leitura; 

O Plano Nacional de Cinema com exibição regular de filmes na Escola e no auditório da Fundação 

Oriente; 

A participação ativa no programa “Parlamento dos Jovens”; 

A realização de cursos de Português para Jovens e Adultos; 

O ano preparatório (Iniciação à Língua Portuguesa); 

Os Clubes de Natação e de Teatro; 

O Desporto Escolar e o grupo de Ginástica; 

Na educação musical, realce para o Coro Escolar, os grupos de Instrumentais e a Banda Musical;  

A Rádio Escola que transmite nos intervalos toda a sua programação de texto e de música em 

Português. 

Referência, ainda, a dados objetivos do sucesso escolar, comparando os resultados de dois anos 

letivos, 2015/16 e 2016/17. No 1.º CEB de 92% para 95%, no 2.º CEB de 88% para 95%, no 3.º CEB 

de 83% para 88% e no Ensino Secundário mantendo-se sem variância significativa nos 80%, o acesso 
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ao ensino superior de Portugal revela que cerca de 56% dos nossos alunos entraram na 1.ª das 

opções. Os restantes optaram por outras saídas, designadamente, a UNTL. 

 

 Finalmente, o assumir de um desejo, que se pretende consubstanciar 

“É a esta comunidade educativa, empenhada e promotora – num clima afável e colaborativa – de 

valor acrescentado para Díli e Timor-Leste, porque sustentada em relações profissionais e laços de 

solidariedade, entre todos os atores educativos, que se renova o desafio de assumir a 

responsabilidade de exigir e construir para a Escola Portuguesa de Díli, um ensino de qualidade.” 

Díli, 1 de setembro de 2018 

 

O diretor, 

 

Acácio de Brito 


