
 

 



timortelecom.tl

A REDE COM 
MELHOR COBERTURA
EM TIMOR-LESTE 
Há 13 anos a ligar
os timorenses

/TimorTelecomTL



 3 

 Por veredas, com escolhos, mas com a determinação 

de quem tem da Escola uma ideia de par lha, de lugar 

de saberes, mul disciplinar, inclusiva e determinante 

num futuro que não renegando o passado se constrói 

neste presente tão incerto. 

 Queremos uma Escola onde: 

 ‐  as aprendizagens sejam significa vas e substan vas; 

 ‐ aprender  não  seja  apenas  um  acumular  de 

conhecimentos aos quais não se sabe dar uso, mas sim 

onde se pode dar sen do e aplicar tudo aquilo que se 

aprendeu; 

‐ existe prazer em aprender não só de forma orientada, 

como também autonomamente. 

 Porque compreende o meio que a envolve e os 

anseios e expeta vas dos jovens e das suas famílias, 

esta comunidade educa va seleciona e organiza a sua 

oferta educa va, contextualizada e personalizada.  

  Com sen do!  

 Espera‐se que seja geradora de intervenções 

educa vas adequadas, indutoras de um processo 

forma vo de melhor qualidade! 

 Quanto ao desenvolvimento estratégico, no próximo 

ano le vo, de 2016/2017, na senda dos anteriores, 

este processo requer a conjugação de vontades e 

esforços no sen do de dotar a Escola Portuguesa de 

Díli, Timor‐Leste de uma maior capacidade de resposta 

aos problemas que se nos colocam e procurar uma 

melhor integração dos nossos alunos no meio em que 

se movimentam, perspe vando o sucesso desejado.  

 Propomos, assim, a passagem de um modelo 

cilíndrico para um paradigma piramidal, isto é, o 

aumento da capacidade de receção de mais crianças 

para a Educação Pré‐Escolar, como forma de resolver a 

fragilidade que são os RESULTADOS ESCOLARES. 

 Não escondemos as dificuldades, iden ficamos 

mesmo fragilidades, das quais os resultados escolares 

nos exames nacionais nos obriga a desenvolver um 

planeamento estratégico, com vista à melhoria do 

desempenho dos alunos. 

 Com o pensamento de Lúcio Craveiro da Silva, ilustre 

pensador e meu Mestre, “completar com talento, arte 

e técnica, o que nos escasseia em recursos.” 

 A Revista Tempo procurará ser um instrumento de 

afirmação da Escola Portuguesa de Díli em Timor‐Leste 

ao serviço do ensino da Língua Portuguesa, dando 

ênfase a Pessoa, “Minha Pátria é a Língua 

Portuguesa.” 

 

 

 Iniciamos funções com o propósito de (re)afirmar a 

Escola Portuguesa de Díli num espaço de referência da 

língua e da cultura portuguesa, exigente nos propósitos, 

qualificante e qualificadora dos recursos humanos. 

 Se o desiderato primeiro, a promoção e difusão da 

língua e da cultura portuguesa, bem como dos laços 

linguís cos e culturais entre Portugal e Timor‐Leste, a 

contribuição para a promoção socioeduca va dos 

recursos humanos proporcionando uma formação de 

base cultural portuguesa, deve cons tuir um obje vo 

estratégico. 

 A resolução do Parlamento Nacional de Timor‐Leste 

n.º 9/2015, de 5 de agosto, finalmente aprovou o 

acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a 

República Democrá ca de Timor‐Leste, visando a 

criação da Escola de Díli, assinado em 4 de dezembro de 

2002, documento fundamental e estruturante para o 

cumprimento dos obje vos da Escola Portuguesa de Díli. 

A reunião do Conselho de Patronos da Escola 

Portuguesa de Díli realizada no dia 28 de outubro em 

Díli, Timor‐Leste, e no cumprimento do que no Decreto‐

Lei n.º 214/2015, de 29 de setembro, está plasmado, 

aprovou os documentos estruturantes, Projeto 

Educa vo, Regulamento Interno e Plano Anual de 

A vidades, definindo as linhas orientadoras da Escola 

Portuguesa de Díli. 

 No cumprimento das orientações do Conselho de 

Patronos, o enfoque deve ser dado a uma proposta de 

alteração estratégica. 

 A Escola Portuguesa de Díli por força do 

constrangimento de um deficit de instalações, não 

cumpre o que em sede legal, com repercussões de 

natureza pedagógica, designadamente, o 

funcionamento a tempo inteiro na EPE e no 1.º CEB, não 

permi ndo, deste modo, uma permanência real e 

efe va com reflexos nas aprendizagens das crianças e 

dos alunos. 

TEMPO    Editorial 
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TEMPO    Educação Pré‐Escolar 

A Expressão Plás ca no Jardim de Infância 

 “As artes plás cas (…) na educação de infância 

assentam essencialmente em a vidades de expressão, 

fruição, experimentação e descoberta que cons tuem 

pilares sobre os quais as aprendizagens futuras e a 

personalidade se vão edificar (…) A interação das 

crianças durante as a vidades de expressão plás ca e a 

realização de trabalhos por duas ou mais crianças são 

ainda meios de diversificar as situações, pois implicam 

uma resolução conjunta de problemas ou um 

planeamento feito em comum em que se acordam 

formas de colaboração (…).” (in Orientação Curriculares 

para o Pré‐Escolar)  

 No âmbito do projeto “Par lhas” as educadoras, 

dos grupos dos três anos A, B, C e quatro anos B, 

organizaram um atelier onde as crianças veram 

oportunidade de representar vivências individuais 

através da pintura, desenho e modelagem. A organização 

deste atelier teve em conta uma escolha adequada do 

espaço, ambiente cuidado e foi enriquecido pela 

variedade e qualidade dos materiais. 

Departamento EPE 

A criança experimenta criar objetos, em formato 

tridimensional através de materiais de diferentes 

texturas. 
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Tempo    Educação Básica 

Árvores de Natal em Família 

 Na primeira quinzena de dezembro, o 

departamento do 1º ciclo do ensino básico desafiou as 

famílias dos alunos a abraçarem o projeto “Árvores de 

Natal em Família”, a par r da u lização de materiais 

recicláveis. 

 A adesão à a vidade excedeu as expeta vas dos 

docentes, sendo de salientar todo o empenho, 

entusiasmo e grande cria vidade no desenvolvimento 

deste projeto. 

 As Árvores de Natal es veram expostas no átrio da 

entrada principal da nossa escola e esta exposição foi 

visitada por toda a comunidade educa va. 

 Este po de envolvimento é uma mais‐valia para a 

par cipação a va das famílias no processo de ensino 

aprendizagem dos seus educandos, fomentando 

também o interesse das famílias pela vida escolar.  

Departamento do 1º CEB 

Tempo    Línguas  

 O ensino da língua portuguesa na nossa escola tem sido um constante desafio. Para uma larga percentagem dos 

alunos – cerca de 90 por cento – esta não é a sua língua materna.  

 O Departamento de Línguas, sempre em estreita ligação com as equipas de direção da escola, tem procurado 

implementar diversas estratégias para tentar colmatar as dificuldades dos alunos na aprendizagem de uma língua cuja 

estrutura se afasta bastante da estrutura da língua materna da grande maioria dos alunos: o tétum. 

 Para além de um reforço do Português na carga horária semanal dos alunos, o Departamento integrou,  desde 

2011/12, a disciplina de Português Língua Não Materna na sua oferta educa va para sa sfazer uma necessidade an ga: 

a de ir ao encontro das necessidades de formação dos alunos que ingressam anualmente na nossa escola, sem conhecer 

a língua portuguesa. Paralelamente, têm sido promovidas diversas a vidades e projetos que visam promover um maior 

contacto com a Língua Portuguesa, como Concursos de Leitura e de Escrita, Debates, sessões de cinema, clubes de 

teatro. 

 É certo que, vistos de fora, os resultados poderão parecer aquém das expeta vas. No entanto, atendendo às 

caracterís cas dos alunos e do contexto em que a escola se insere, têm‐se registado progressos.  

 O Inglês, o Francês e Tétum fazem também parte do curriculum dos alunos e também os docentes destas 

disciplinas têm desenvolvido um trabalho intenso no sen do de os mo var para a aprendizagem destas línguas e dos 

seus aspetos culturais.  

 Esta é uma escola portuguesa com caracterís cas muito especiais. Por isso, o desafio permanece. 

Isabel Salsinha 

  
Restaurante, Padaria e Pastelaria Tavirense 
Av. Presidente Nicolau Lobato 
Perto da Embaixada de Portugal 
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TEMPO    Pintura 

 A pintura, uma das formas de arte, é um meio de comunicação de um ar sta com o mundo exterior, com os outros 

"eus". 

 A pintura é o possível na ousada tenta va de representar o impossível, é um jogo entre a beleza e a fealdade, é o 

que combina aspetos, aparentemente, muito opostos; em poucas palavras, digamos que a pintura é o Ying e o Yang. 

 Como uma realização do irreal, a pintura pode dar vida a uma tela vazia, faz de um ar sta um criador de mundos. 

Cada risco e cada mancha equivalem a cada palavra pincelada num livro e, cada objeto desenhado equivale a cada ideia 

ou um capítulo desenhado no próprio livro; e, estes riscos, manchas e objetos contêm uma marca do ar sta, a sua 

assinatura. 

 Tal como o Ying e o Yang, uma tela inicialmente vazia pode vir a conter até aparentes absurdidades, ser vista como o 

mais ridículo possível, sem que isso torne o quadro uma obra de lixo, podendo até ser vista, mais tarde, como uma obra 

de luxo. 

 A pintura pode parecer simples, tal como pode parecer complexa, pode começar por surgir como um mero 

gatafunho ou inúmeros rabiscos, ou pode até ficar como um quadro em branco, dependendo da imaginação do ar sta, 

o criador da obra e da maneira como os que apareciam a obra a olham, o público que, a seu modo, recria a obra de arte. 

 E, no momento em que os apreciadores observam a pintura com exaltação, a verdadeira comunicação é feita entre o 

ar sta, a obra e o seu público que frui e se recreia com a obra produzida, num intenso momento de comunicação. 

 Porquê a pintura? A pintura é uma configuração do real, algo de que o Homem precisa para se sen r como um deus 

no seu mundo. 

Silvino Neves 

Porquê a Pintura? "Eu sonho a minha pintura, e então eu 
pinto o meu sonho." 

Vincent Van Gogh 

Os caminhos da floresta 
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TEMPO    Abertura do Ano Le vo 
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TEMPO    Reflexão  

1JOLIVET, Régis – As Doutrinas Existencialistas. Porto: Livraria Tavares Mar ns, 1975, p. 21. 
2ABBAGNANO, Nicola – História da Filosofia. Vol. XIV. Lisboa: Editorial Presença, 1970, p.179. 
3SARTRE, Jean‐Paul – O Existencialismo é um Humanismo. Lisboa: Editorial Presença, 1978, p. 216. 
4WAHL, Jean – As Filosofias da Existência. Lisboa: Publicações Europa‐América, s/data, p. 51. 
5SARTRE, Jean‐Paul – O Existencialismo é um Humanismo. Lisboa: Editorial Presença, 1978, p. 221. 
6SARTRE, Jean‐Paul – L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1986, p. 614.  

 Em cada movimento filosófico podemos sempre 

encontrar qualquer coisa de profundamente atual, como 

se o poder do pensamento se pudesse incessantemente 

renovar. Ora, de facto, cada perspe va filosófica aparece 

num dado tempo, pode ficar um pouco esquecida, mas 

volta sempre a chamar a nossa atenção; assim, há 

sempre algo que nos interpela, algo que o tempo não 

conseguiu apagar e que, mesmo em obras escritas há 

muitos anos, certos aspetos parecem muitas vezes 

escritos nos nossos dias, tocando o nosso eu mais 

profundo, como se o que lá se diz fosse connosco. 

 Tal sucede com o existencialismo. Segundo as 

doutrinas existencialistas, “a filosofia tem como obje vo 

a análise e a descrição da existência concreta, 

considerada como ato de uma liberdade que se cons tui 

afirmando‐se”1 e a “existência [é] uma palavra que 

designa o modo de estar do homem no mundo”2. 

 Encontramos em Jean‐Paul Sartre, filósofo, escritor e 

crí co francês, um representante do existencialismo. 

 Acreditava que os intelectuais têm de desempenhar 

um papel a vo na sociedade. Foi um autor militante e 

apoiou durante toda a sua vida variadas lutas polí cas, o 

que ficou expresso nas suas obras. 

 Para Sartre, não está à par da definido aquilo que o 

Homem é, já que o Homem será um ser no qual “a 

existência precede a essência, um ser que existe antes de 

poder ser definido por qualquer conceito”3; assim, é ao 

Homem que cabe a tarefa de se definir; o Homem 

primeiro não é nada, existe, e só depois será alguma 

coisa, conquista a sua própria essência através da sua 

ação, através da sua liberdade. 

 A relação Homem‐Mundo representa o tema central 

das diferentes correntes existencialistas. O Homem é 

encarado como um ser finito, lançado no mundo, 

obrigado a lutar permanentemente para ultrapassar as 

várias situações com que se vê confrontado. 

 “Ele retoma a fórmula (...): fazer é, ao fazer, fazer‐se. 

Cada um é segundo o que faz. Tu não és mais do que a 

tua vida, diz uma das personagens de um drama de 

Sartre. O homem define‐se pelos seus atos.”4 

 Na procura da sua iden dade, o maior mistério para o 

Homem é saber como se cons tuir a si mesmo na sua 

relação com o Mundo.  

 “O existencialista não tem pejo em afirmar que o 

homem é angús a:”5 – ao escolhermos entre várias 

possibilidades, ao nos projetarmos num futuro, estamos 

a rejeitar umas possibilidades em detrimento de outras, 

escolhemos, e o que se passa é que estamos sós, sem 

nenhum amparo para as nossas decisões. 

 Ora, o que é escolher? Escolher é dar início a uma 

cadeia causal nova que não foi determinada por qualquer 

coisa, senão pela nossa própria escolha. 

 A ação é determinada por um certo po de causas que 

ocorrem na mente do sujeito que age e que produz a 

ação; neste sen do, a ação é determinada pelo agente de 

forma livre e responsável. As ações são o resultado de 

deliberações racionais e responsáveis por parte do 

agente. 

 Somos de tal forma livres, que não somos livres para 

deixarmos de o ser. As nossas escolhas podiam sempre 

ser diferentes, mesmo que tudo o resto fosse igual. 

 “Sou responsável por tudo (…) comprome do num 

mundo do qual sou inteiramente responsável, sem poder 

(…) subtrair‐me, por um instante que seja, a essa 

responsabilidade, pois sou responsável até do meu 

desejo de fugir à responsabilidade.”6 

 Descobrimos que a nossa liberdade está associada à 

nossa responsabilidade, ao nosso compromisso 

(engagement) perante nós, os outros e a sociedade. 

Temos de ser nós mesmos a escolher o nosso modo de 

ser, temos de nos comprometer com a essência de 

homem que queremos, já que somos nós o verdadeiro 

legislador. 

 Convocados a proclamar o direito à afirmação de nós 

mesmos, vimos exaltada a dignidade da nossa existência. 

 Tal como o existencialismo, hoje os jovens procuram o 

modo como poderão, em situação, exercer a sua própria 

liberdade, o compromisso que lhes cabe como cidadãos 

desta aldeia global, em permanente mudança. 
 

Diana Correia e Luís Firmo 

Ser existente, ser cidadão  

Há muitas coisas espantosas, mas nada 

há mais espantoso do que o homem. 

Sófocles, An gona 
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TEMPO    Serviço de Psicologia e Orientação 

Desde o início deste ano le vo, que iniciei o 

trabalho no serviço de Psicologia na Escola Portuguesa de 

Díli.  

Ao longo deste período de tempo tenho vindo a ser 

abordada pelos professores das várias turmas no sen do 

de solicitar apoio para alguns alunos que no seu ponto de 

vista devem beneficiar do serviço de psicologia da escola. 

À medida que o tempo vai passando e os alunos vão 

sendo avaliados e acompanhados, é interessante 

perceber que efe vamente esta é uma realidade 

completamente oposta àquela a que estava familiarizada. 

Timor Leste tem caracterís cas muito próprias e padrões 

muito especiais, que nos obrigam a canalizar e orientar o 

nosso trabalho à medida que o tempo vai passando e as 

situações vão surgindo. Não podemos aqui aplicar 

estratégias de intervenção iguais às u lizadas em 

Portugal, não podemos aqui u lizar termos de 

comparação para estes alunos, não seria justo. 

Na realidade, estamos numa Escola portuguesa de 

referência, com excelentes profissionais na área da 

educação, no entanto a nossa população alvo são alunos 

de nacionalidade morense, muitos deles provenientes 

de famílias com bastantes carências e com um 

conhecimento da língua portuguesa muito básico. Este 

fator pesa muito, quando na avaliação das capacidades 

de aprendizagem dos alunos nos deparamos com uma 

grande dificuldade no domínio da língua oficial do país. 

Esta, será sem dúvida alguma, uma barreira que terá que 

ser ultrapassada, não será fácil nem se poderá querer 

resultados imediatos, mas a consciencialização das 

famílias no sen do de perceberem as dificuldades que os 

seus filhos vão enfrentar se não forem es mulados e 

incen vados a u lizar a língua portuguesa fora do 

ambiente sala de aula é muito importante. 

Para mim, ao longo deste período de tempo, tenho 

sen do que uma grande percentagem de alunos que 

chega até ao serviço de Psicologia, revela falta de 

mo vação, baixa autoes ma, dificuldades de 

aprendizagem. Se for analisar esta situação de forma 

genérica, existe aqui uma necessidade muito grande de 

envolver as famílias nos processos de aprendizagem, de 

focalizar os alunos na necessidade de exercitarem o seu 

conhecimento linguís co, através de leitura, conversa 

com pares, audiovisuais, entre outros. A escola por sua 

vez terá que con nuar o bom trabalho que tem feito até 

aqui, e conseguir perceber o que falta a estes alunos para 

se consciencializarem que estão num lugar privilegiado 

para obterem as aprendizagens de que necessitam, e que 

devem aproveitar ao máximo. 

 Da parte do serviço de Psicologia, será feito um 

esforço para junto com alguns professores, poder 

proporcionar aos alunos momentos de escolhas, 

momentos de reflexão, momentos em que percebam a 

importância da tomada de decisão com consciência. 

 

Tânia Arraiolos  
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TEMPO    Encontro de Civilizações 

  

A propósito dos 500 anos da chegada 

dos portugueses a Timor inauguramos 

na Escola Portuguesa de Díli, um 

Padrão com a Cruz de Cristo, 

relembrando o momento primeiro de 

uma Nação…Timor! 

 500 Anos… tempo pequeno na 

história da humanidade, imenso 

momento, nesta história comum de 

dois povos que se confundem. 

 Com um passado comum, um 

futuro que se constrói neste presente, 

a Escola Portuguesa de Díli cumpre, 

também aqui, hoje, uma das suas 

funções. 

 A inauguração deste padrão, 

construído pelos alunos portugueses e 

morenses sob orientação de um 

professor português de origem 

africana que procura homenagear o 

melhor de todos nós. 

 A Cruz de Cristo, sinal de uma 

evangelização que apenas começou há 

500 anos com frutos no presente com 

o exemplo de amor sofrido, tolerância 

e respeito pelo outro. 

 A língua que nos une são razão 

primeira para esta associação de um 

tempo tão importante. 

 Celebrarmos 500 anos em Timor 

passados que foram 600 anos do início 

da globalização  com  a  gesta   de  uns  

poucos lusitanos que abrindo o mundo 

a todos permanece como obra que só  

 

nos engrandece como homens do 

mundo. 

 Mundo terreno, mas com os olhos 

na espiritualidade que missionários 

com a têmpera dos Padres João 

Felgueiras e Alves Mar ns o tornam 

mais humano e menos desigual. 

 Hoje como ontem queremos dizer 

presente.  

 Os tempos são di ceis, mas 

cumprindo o desiderato dos melhores 

saberemos construir um futuro em 

que a língua portuguesa será, ou já é a 

nossa Pátria. 

 Como plasmava em texto de 

relevância polí co‐religiosa o Padre 

Jesuíta, Júlio Fragata “Tantos e todos 

Sendo”. 

 Que este Padrão com a Cruz de 

Cristo nos incen ve a cumprir o sonho 

e que a Escola Portuguesa de Díli – 

Ruy Cina  cumpra a sua missão na 

divulgação e ensino da nossa língua 

comum, a língua portuguesa. 

 Sempre Portugal, tudo por TIMOR! 
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TEMPO    Eventos 
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TEMPO    Eventos 
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TEMPO    Diretores de Turma 

 Numa escola são vários os intervenientes no 

processo de aprendizagem e aproveitamento escolar 

dos alunos. Neste contexto, surge a figura do Diretor de 

Turma como um dos intervenientes  mais importantes 

para a realização deste obje vo. O Diretor de Turma é 

um líder que orienta todos os processos rela vos à 

formação dos seus alunos. O trabalho de um Diretor de 

Turma é muito diversificado. O Diretor de Turma é 

responsável pela gestão e orientação do Conselho de 

Turma, é o agregador e conciliador do Projeto de Turma, 

promove o desenvolvimento pessoal e social dos seus 

alunos, a sua integração no ambiente escolar e, por fim, 

tem ainda a missão de mediador, desenvolvendo vários 

pos de relações entre os alunos da turma e a 

comunidade educa va (outros alunos, professores do 

Conselho de Turma, Direção), entre as quais se 

destacam as relações entre a Escola e os Pais/ 

Encarregados de Educação. 

 A Escola e a Família são dois importantes focos no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, 

pelo que cabe ao Diretor de Turma ter um 

conhecimento aprofundado de ambos. 

 Para se ser um Diretor de Turma competente podem 

destacar‐se três pos de qualidades: as humanas, as 

técnicas e as de orientador familiar. Segundo alunos e 

professores, a mais relevante tem a ver com as 

qualidades humanas. Para os alunos ter um Diretor de 

Turma que sabe ouvir, é carinhoso, amigo, mas também 

exigente e atento ao que se passa é fundamental para 

estabelecer empa a com os alunos. Os momentos 

privilegiados para criar estes laços de empa a, de um 

modo mais abrangente, entre Escola ‐ Alunos – Família 

podem passar pelos momentos formais de sala de aula 

ou nos pontuais momentos de atendimento aos 

Encarregados de Educação, mas também acontecem em 

momentos informais, como por exemplo nos intervalos, 

em a vidades lúdicas ou outras. 

 Estudos recentes apontam para o facto de a Família 

ter um papel preponderante na integração escolar, 

podendo daí resultar um maior ou menor sucesso 

educa vo. Há mesmo alguns autores que defendem que 

o sucesso educa vo nas escolas terá de passar por uma 

maior intervenção dos pais como educadores dos filhos. 

 É precisamente esta vertente que a Escola 

Portuguesa de Díli – CELP – EPRC quer desenvolver. Na 

divulgação do XVII seminário “O Papel do Cidadão no 

Desenvolvimento do Bem‐Estar”, consagrado ao 

subtema “Importância da Comunidade Educa va no 

Desenvolvimento das Escolas”, promovido pelo Centro 

Quesadip Ruak quando da abertura do ano le vo em 

Timor Leste, pode ler‐se “As melhores prá cas 

internacionais demonstram que o sucesso escolar e o 

bom desenvolvimento do sistema educa vo, melhora 

quando se consegue uma maior par cipação das 

famílias e das comunidades na vida escolar, pelo que é 

fundamental promover o espírito de pertença dos nossos 

cidadãos transmi ndo o dever de corresponsabilização”. 

Saudamos a inicia va e não poderíamos concordar mais. 

 A grande procura que a comunidade Timorense tem 

demonstrado pela frequência da nossa escola muito nos 

honra e atesta bem a confiança demonstrada na 

ins tuição, na sua direção, no seu corpo docente, no 

qual se destacam, naturalmente, os Diretores de Turma. 

Por conseguinte, deixamos aqui o desafio aos 

Encarregados de Educação e aos Diretores de Turma no 

sen do de estreitarem os laços que os unem na vontade 

de criar jovens com bom aproveitamento e com 

formação que lhes permita prosseguir o 

desenvolvimento individual e o desenvolvimento da 

nação. Aos Encarregados de Educação cabe controlar o 

horário de frequência das aulas e o horário de estudo 

dos seus educandos, verificar a realização dos trabalhos 

de casa e os resultados dos momentos de avaliação, 

jus ficar as faltas e colaborar no cumprimento do dever 

de assiduidade, par cipar na Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, dar sugestões de melhoria, 

enfim… uma verdadeira par cipação a va. Os Diretores 

de Turma, por seu turno, cá estarão para vos acolher e, 

em conjunto, procurar as melhores soluções. 

Ana Paula Lopes e Sónia Fonseca 
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TEMPO    Expressões 

 Desde a celebração do Natal em 

Lecidere (com Música e 'Drama') até 

às várias outras manifestações das 

Artes Visuais ou do Desporto (com 

torneios e compe ções várias em 

que par cipam os alunos‐atletas da 

EPRC), tudo isso encanta e 

entusiasma o autor destas linhas. 

 Na verdade, no campo da 

expressão musical, os alunos que 

compõem o 'Coro & Orquestra' estão 

de 'parabéns' ‐ saudação esta que por 

direito próprio deve ser encabeçada 

na sua Professora, a minha Es mada 

Colega Ana Catarina Andrade. 

 Também o que já vi e de que me 

apercebi, nas Expressões Visual, 

Tecnológica e Despor va, é de molde 

a deixar‐me deveras empolgado ‐ 

pelo trabalho dos Colegas 

Professores mas também ‐ como 

podia não ser assim...? ‐ e pelo 

empenho dos Alunos. 

 Um grande 'Bem‐Hajam!' ‐ p'ra 

todos vós. 

 Tendo presente esta realidade, 

mais se me adensa a convicção de 

que a EPRC ‐ melhor, EPD ‐ CELP, Ruy 

Cina  ‐ cumpre o trabalho meritório 

de manter bem viva a presença 

Portuguesa, na sua vertente 

pedagógica. Assim a vontade polí ca 

o determinou e o empenho dos 

Docentes o concre zou. 

 Pela minha parte, o 'voto' de 

manter o propósito que me 

determinou desde que aqui cheguei ‐ 

e já antes, naturalmente ‐ ser um 

verdadeiro embaixador informal da 

Cultura e da Língua Portuguesa. 

 

Joel Melancia 

 De acordo com o modelo 

curricular em vigor, as disciplinas 

vocacionadas para a formação 

ar s ca e despor va dos alunos dos 

ensinos básico e secundário 

(disciplinas em que se ensina a 

Música, o Desenho, a Educação 

Tecnológica, o Desporto) estão 

organizadas e agrupadas num 

Departamento que tem o nome de 

Departamento de Expressões. 

 Na EPD o Departamento é 

composto por nove docentes que 

asseguram a lecionação das várias 

disciplinas a todos os alunos da 

mesma ‐ desde o Pré‐Escolar ao 

Secundário. 

 Tendo apenas este ano chegado a 

esta Escola, posso dizer que o 

desafio que me foi proposto está a 

revelar‐se, deveras, interessante e... 

desafiador! 

 De facto ‐ e pelo que já me foi 

dado observar ‐ os Docentes do 

Departamento 'fazem obra' e têm 

'obra feita'. Estão, por isso, de 

'parabéns'. 

 Como recém‐chegado posso dizer 

que estou absolutamente encantado 

com o que já vi ‐ e ouvi, bem 

entendido. 

  

15 15 



16  

TEMPO    Desporto Escolar 

Os bene cios do desporto, nomeadamente o seu papel na integração social dos jovens ou no desenvolvimento 

de competências sociais através de jogos de cooperação/oposição são hoje internacionalmente aceites. Ser capaz de 

coordenar esforços bem como orientá‐los para um obje vo comum, a par de um contributo para a melhoria da 

saúde dos pra cantes, atribuem à EPD, responsabilidades na dinamização do Desporto Escolar.  

Ciente da importância da prá ca de a vidade sica e despor va, quer na educação, quer na saúde a EPD assumiu 

de forma intencional e obje va a oferta da prá ca regular e sistemá ca de modalidades despor vas organizadas e 

com quadro compe vo. Modalidades como Atle smo (Mega‐sprint), Futsal, Basquetebol, Voleibol e Badmington 

fazem, hoje, parte da oferta do desporto escolar no âmbito compe vo assim como a Natação no domínio 

forma vo. 

Do ponto de vista funcional, o Desporto Escolar operacionaliza‐se em duas vertentes complementares: uma, a 

interna, referente à dinamização de a vidades despor vas realizadas no seio da escola, cujo ponto alto se encontra 

nos jogos inter turmas; outra, a externa, referente à a vidade despor va desenvolvida no seio da comunidade 

envolvente e, a cargo das seleções de escola. Estas, organizadas por escalão/género ou num escalão único, 

envolvem‐se em compe ções inter escolas e campeonatos locais de nível de compe vidade crescente.  

O Desporto Escolar na Escola Portuguesa de Dili, tem, nos úl mos tempos, refle do momentos crescentes, quer 

no que diz respeito à constância e aumento da oferta da sua prá ca, quer na par cipação de alunos e professores ou 

mesmo, na obtenção e visibilidade dos resultados alcançados.  

José Neto 
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TEMPO    Filosofia 

 

(IN) TOLERÂNCIA 
 

 Assim como em muitas situações da vida encontramos limites, a tolerância também tem os seus limites. Considero 

que as pessoas intolerantes se apresentam, em grande parte, egoístas para com o mundo. Para quê ser tolerante com 

pessoas intolerantes? Para quê ser tolerante com pessoas egoístas, que não toleram o contraditório? Ser tolerante com 

os intolerantes significa, em muitos casos, ser cúmplice face a certas obsessões e aceitar o engano. Não devemos ser 

tolerantes com aqueles que violam o direito das mulheres e das crianças, com aqueles que assassinam inocentes, muito 

menos com aqueles que ram bene cios a par r do sofrimento dos outros. Não podemos ser tolerantes com os 

terroristas que cometem crimes e assassínios em nome de uma pretensa religião. Aqueles que falsificam remédios que 

levam muitas pessoas à morte e aqueles que pra cam a corrupção só para o seu próprio bene cio, não merecem 

tolerância. Não podemos também ser tolerantes com aqueles que vendem armas, drogas ou aqueles que exploram a 

pros tuição, pra cam o sequestro ou a tortura. Essas ações não merecem a nossa tolerância. 

 O que fazer? Qual será a melhor estratégia? A melhor solução para qualquer po de desacordo é o diálogo. Quando, 

à par da, encontramos divergências, há que refle r sobre as questões, tentar sempre falar sobre as coisas, apresentar 

as nossas perspe vas e ouvir as objeções, procurando um amplo consenso. 

 Só que acontece que com a intolerância, o diálogo não tem resultados. É inú l conversar e tentar convencer 

terroristas sobre os aspetos nega vos dos seus atos.  

 Quando o diálogo intelectualmente sério não resulta, quando nos vemos perante intolerantes que infringem os 

limites do que é importante para a preservação das sociedades democrá cas, quando a dignidade humana é posta em 

causa, é legí mo condenar e/ou impedir a concre zação de tais ações, o que nos leva a ter de estabelecer limites à 

tolerância. Nestes casos, temos que usar todos os meios para defender os valores que se cons tuem como um 

progresso civilizacional. Aí, a tolerância já não é válida. Por isso, na minha opinião, devemos ser intolerantes com os 

intolerantes, isto é, não pactuar é a melhor solução. Tolerância zero para com os intolerantes. 

Maria José Sarmento  
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TEMPO    Ciências  

O Departamento de Matemá ca 

e Ciências Experimentais abrange 

um conjunto de disciplinas que 

assentam a sua prá ca le va em 

a vidades de caráter teórico‐prá co 

e/ou experimental. 

De acordo com inves gadores 

ligados à área da educação, uma boa 

aprendizagem exige a par cipação 

a va do aluno, de modo a construir 

e reconstruir o seu próprio 

conhecimento (Almeida, 1998). 

Por isso, todos os docentes 

pertencentes a este departamento, 

pautam a sua ação procurando 

assumir um papel de dinamizador e 

facilitador da aprendizagem dos 

seus alunos ilustrando, sempre que 

possível, os conceitos teóricos com 

a vidades prá cas e/ou 

experimentais. 

Para reforçar este modus 

operandi na sala de aula, ao longo 

do primeiro período os docentes 

deste Departamento dinamizaram 

diversas a vidades, salientando‐se, 

o projeto “Crescer para a Ciência”, a 

comemoração dos dias mundiais da 

Alimentação e da Cultura Cien fica 

e o projeto “FQ‐ Um Quebra 

Cabeças?”, que veram como 

principais obje vos, es mular o 

gosto pela Ciência, promover a 

ar culação ver cal entre diferentes 

níveis de ensino e criar situações 

lúdicas em que os alunos tenham 

oportunidade de cimentar os 

conhecimentos. 

 

Paulo Gonçalves 
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TEMPO    Plano Anual  de A vidades 

 

O Projeto Educa vo (PE) da Escola Portuguesa de Díli – CELP – Ruy Cina  (2013‐2016) pretende ser “um 

instrumento estratégico orientador de a vidades a 

desenvolver no âmbito das necessidades mais prementes 

do processo educa vo, de acordo com os problemas a 

resolver, as metas e os padrões de qualidade a alcançar 

(...)” 

O Plano Anual de A vidades (PAA), de acordo com o 

ar go 9.º do Decreto‐Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, é o 

“documento de planeamento, que define, em função do 

projeto educa vo, os obje vos, as formas de organização 

e de programação das a vidades e que procede à 

iden ficação dos recursos necessários à sua execução”. 

O PAA foi construído com base nas propostas das 

seguintes estruturas de coordenação pedagógicas: Departamentos Curriculares de Educação Pré‐Escolar, 1º ciclo, 

Matemá ca e Ciências Experimentais, Ciências Sociais e Humanas, Línguas e Expressões. 

Uma análise meramente esta s ca aos obje vos das a vidades propostas pelos diferentes Departamentos 

Curriculares revela que dos 19 Obje vos Estratégicos do PE, são 

privilegiadas a vidades que visam o cumprimento dos 

seguintes: 

A1 – Melhorar os resultados escolares. 

A5 – Diversificar formas de valorização do sucesso dos alunos. 

B2 – Contextualizar o currículo e abrir a escola ao meio. 

B3 – Adequar o ensino às especificidades dos alunos. 

B5 – Reconhecer a importância da língua portuguesa para o 

sucesso dos alunos. 

C3 ‐ Promover o envolvimento dos encarregados de educação 

na dinâmica da escola. 

Ana Paula Silveiro 
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TEMPO    Parlamento dos Jovens 

O Programa Parlamento dos 

Jovens é uma inicia va da 

Assembleia da República Portuguesa 

que pretende promover os valores 

que consagram um Estado de 

Direito. Para isso, a Equipa que o 

coordena lançou às escolas, há já 

vinte anos, o desafio de, mediante 

um tema que é proposto 

anualmente, mo var os seus alunos 

a debaterem‐no, a formar listas de 

candidatos a deputados, a realizar 

uma campanha eleitoral, a organizar 

uma mesa de voto, a promover o 

usufruto do direito de voto. O 

processo termina com a realização 

de uma sessão parlamentar escolar, 

na qual o produto final deverá ser a 

criação de um projeto de 

recomendação com o tamanho 

máximo de duas páginas. 

 É pelo debate informado e pela 

par cipação cívica que a 

Democracia assegurará a sua 

qualidade. Esta finalidade, aliada ao 

obje vo de promover o uso da 

Língua Portuguesa como língua de 

conhecimento e de debate 

parlamentar, levou a Escola 

Portuguesa de Díli a par cipar neste 

Programa desde 2012, ao nível do 

Ensino Secundário, e desde 2014, ao 

nível do Ensino Básico. O trabalho 

desenvolvido pela escola tem sido 

saudado pela Equipa da Assembleia 

da República e reconhecido o seu 

mérito através da deslocação de 

dois alunos do Ensino Secundário a 

Lisboa. Novamente e pelo quarto 

ano, caberá à Escola Portuguesa de 

Díli, escolhida entre as várias escolas 

portuguesas no estrangeiro, a honra 

de representar o círculo Fora da 

Europa, ao nível do Ensino 

Secundário, em Lisboa, na Sala do 

Senado, nos dias 23 e 24 de maio de 

2016, e de defender o projeto de 

recomendação aprovado. 

 

Gisela Castro  

Pedro Meireles 

TEMPO    Associação de Estudantes 

      Uma Associação de Estudantes 

(AE) é uma estrutura representa va 

dos estudantes de um 

estabelecimento de ensino. Os seus 

membros podem ser eleitos por 

sufrágio de todos os alunos da 

escola ou por outros métodos de 

eleição. 

No caso da Escola Portuguesa de 

Díli – CELP – Ruy Cina , os 

membros da Associação de 

Estudantes foram eleitos pelos 

alunos do nono ano e do 

secundário. 

          As Associações de Estudantes 

desde sempre veram um papel 

importante na mobilização dos 

estudantes em torno da defesa dos 

seus direitos, e no seu envolvimento 

nas questões mais prementes da 

sociedade. 

 A Associação de Estudantes não 

é apenas os seus órgãos eleitos, 

somos todos nós e, por isso 

convidamos todos os colegas a 

par cipar, discu r, organizar e 

realizar um conjunto de a vidades 

que enriqueçam a nossa 

comunidade, por uma associação 

responsável, viva, cria va, de todos 

e para todos. 

       A Associação de Estudantes da 

Escola Portuguesa de Díli – CELP – 

Ruy Cina  tem como obje vos:  

‐ promover a par cipação a va 

e vivência dos nossos membros na 

Escola.; 

‐ zelar pelo bem‐estar dos 

alunos; 

‐ representar os estudantes e 

defender os seus interesses; 

‐ par cipar na discussão e na 

tomada de medidas educa vas para 

a melhoria da escola, de modo que 

todas as medidas e alterações 

tomadas, sejam justas perante os 

alunos, os encarregados de 

educação, os professores e os 

funcionários da escola.  
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TEMPO    Associação de Pais 

 

A Escola é um mundo de descobertas e oportunidades, é onde as letras e números se transformam em 

conhecimento e é onde se cria a amizade e se experimenta o conflito. Este processo de ensino e aprendizagem 

necessita do empenho dos vários atores educa vos: alunos, famílias, professores e auxiliares. 

A existência de uma Comissão na Escola permite aos Pais e Encarregados de Educação ter a oportunidade de 

construir projetos, dinamizar a vidades, defender os interesses comuns e, em conjunto com toda a Comunidade 

Escolar, encontrar soluções para apoiar a Escola e promover a melhoria da qualidade da educação.  

A Comissão de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa Ruy Cina  – Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa só faz sen do exis r e só poderá contribuir para o bem comum, se os Pais e os Encarregados de Educação 

par ciparem nas a vidades e contribuírem com sugestões.  

A Comissão de Pais e Encarregados de Educação é, pois, um ponto de contato privilegiado entre a Direção da 

Escola e os Pais dos alunos, permi ndo a criação de sinergias e recomendações de ambos os lados ‐ da escola para os 

pais e dos pais para a escola – de acordo com o melhor interesse dos alunos e a con nuação da sua educação em casa. 

É preciso o empenho e a contribuição de todos para garan rmos uma melhor educação aos nossos filhos.  

 

A Comissão de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa Ruy Cina   

 

“É na educação dos filhos que se revelam as 

virtudes dos pais” (Henrique C. Neto) 

 
PADARIA E PASTELARIA 

TRIGO DE OURO 
DÍLI 
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TEMPO    Biblioteca 

A Biblioteca da Escola Portuguesa 

de Díli, CELP, Ruy Cina , afirma‐se 

como um espaço de informação e de 

conhecimento, cons tui um 

instrumento fundamental de apoio 

ao desenvolvimento do currículo 

escolar e promove a boa 

consecução, quer do plano anual de 

a vidades, quer do projeto 

educa vo da escola.  

É um espaço onde é 

disponibilizada informação em 

diferentes suportes, seja em 

documentos impressos, audiovisuais 

ou digitais. Estes recursos 

pedagógicos são rentabilizados por 

toda a comunidade educa va, quer 

em a vidades curriculares, quer em 

a vidades de lazer, nomeadamente 

através do emprés mo domiciliário 

facultado aos nossos mais de 1200 

u lizadores que integram alunos, 

professores, funcionários, pais e 

encarregados de educação. 

Sabemos que a a vidade 

curricular compreende o processo de 

seleção, tratamento, produção, 

difusão e apropriação da informação 

tendo como principal finalidade a 

aquisição de um saber consolidado, 

em suma, o conhecimento. Para isso, 

contribui a existência de um fundo 

documental atualizado, que 

presentemente importa em cerca de 

9.730 exemplares. A informa zação 

do catálogo permite a pesquisa de 

tulos ao ritmo de um clique, assim 

como o sistema de emprés mo, 

através de leitura ó ca, que facilitam 

a missão diária de emprestar para 

casa centenas de tulos.  

Es mular os hábitos de leitura, 

elevar os níveis de literacia e 

consolidar a formação de 

u lizadores crí cos e interven vos 

cons tuem igualmente, obje vos 

fundamentais do plano de trabalho 

da Biblioteca. 

As instalações estão organizadas 

em diversas zonas funcionais: 

acolhimento, consulta de 

documentação impressa, 

audiovisual, mul média, internet e 

tratamento técnico‐documental. 

A Biblioteca está integrada, 

desde o ano de 2010, no Programa 

Rede de Bibliotecas Escolares e no 

Plano Nacional de Leitura. Desta 

forma, a Escola beneficia de uma 

miríade de a vidades, concursos, 

orientações de leitura, publicações 

diversas que contribuem para o 

desenvolvimento pessoal e 

académico dos nossos alunos. 

A promoção e a consolidação de 

parcerias nacionais e internacionais 

cons tui outro obje vo da gestão. 

Destacamos o Projeto Ler+  em 

Timor‐Leste, que mantém em 

circulação 216 bibliotecas 

i nerantes, com um fundo 

documental de mais de 30 mil 

documentos, abrangendo 40 escolas 

públicas e privadas dos vários 

municípios de Timor‐Leste. 
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