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TEMPO    Editorial

Aos que veem as coisas como são e, perguntam porquê, 
colocamo-nos em outra posição e perguntamos, Porque 
não?
A gestão de uma Escola Portuguesa no Estrangeiro e 
particularmente a Escola Portuguesa de Díli (EPD) deve 
ter como missão, não só o definido na lei, mas também, 
estando atenta, pautando a sua atuação e ação de acordo 
com o papel e o estatuto que a escola tem / deve ter no 
contexto social e territorial em que se insere, Timor – 
Leste.
Esse papel consubstancia-se, fundamentalmente, em 
quatro pontos:
1.º A Escola Portuguesa de Díli enquanto espaço 
institucional de referência:
- Potenciador do desenvolvimento da cooperação entre 
Portugal e Timor – Leste;
- De intercâmbio cultural e da valorização da língua 
portuguesa;
- De apoio à cooperação portuguesa na área da educação 
e formação;
- De articulação do funcionamento com outras instituições 
portuguesas em território timorense.
2.º A Escola Portuguesa de Díli enquanto espaço educativo:
- No âmbito da educação e formação das crianças e jovens, 
portuguesas, timorenses ou outras nacionalidades;
- No aprofundamento da língua e cultura portuguesas;
- Na prestação de um serviço público de educação de 
qualidade;
- No âmbito da gestão do currículo;
- No quadro da oferta educativa;
- Na melhoria das aprendizagens escolares em língua 
portuguesa e dos resultados dos alunos.
3.º A Escola Portuguesa de Díli enquanto espaço de 
formação de recursos humanos:
- No âmbito da formação contínua de professores;

- No contexto do desenvolvimento de parcerias de 
formação e educação com entidades timorenses e 
portuguesas.
4.º A Escola Portuguesa de Díli enquanto espaço de 
valorização profissional e de garantia, no apoio pessoal e 
profissional aos seus trabalhadores.
Estes são /devem ser os pilares de suporte e orientação 
da Gestão da EPD em todas as suas dimensões (educativa, 
pedagógica, didática, social, cultural, financeira, 
económica e patrimonial).
A EPD é /deve ser percecionada pela comunidade social, 
política e económica timorense, como uma instituição, 
não só, de referência de educação, de cooperação e de 
promoção da língua e cultura portuguesas, mas também 
como uma mais – valia para a sociedade timorense.
Para que assim seja, a organização da escola e as ações de 
gestão, de forma transversal, devem procurar responder 
a esse desafio e alcançar esses objetivos. 
Por vezes não é fácil essa missão. No entanto, muito se 
tem feito / muito se procura fazer:
- No reforço, promoção e aprofundamento das 
aprendizagens em língua portuguesa dos jovens alunos 
da escola;
- Na ligação entre a escola e as famílias e a comunidade 
educativa;
- Na ligação com entidades institucionais e empresariais 
locais na formação de adultos em língua portuguesa;
- Na ligação entre as instituições educativas e empresariais 
e a EPD na promoção e divulgação da língua portuguesa;
- Na ligação entre as instituições e organizações locais 
educacionais e portuguesas promotoras de projetos de 
divulgação e promoção da língua portuguesa;
- Na participação em projetos culturais e artísticos locais;
Todo este trabalho, que decorre de uma clara orientação 
da gestão da EPD e do envolvimento de todo o pessoal da 
escola, tem dado, julgamos, os seus frutos.
A EPD é hoje, no nosso entendimento, um espaço 
charneira em Timor-Leste de divulgação e promoção da 
língua portuguesa, de ligação profunda à comunidade 
local e de reconhecido mérito social e institucional.
São esses, pelo menos, os testemunhos que nos 
transmitem e que nos permitem afirmar que Portugal 
tem em Timor e na Escola Portuguesa de Díli recursos 
humanos que trabalham num espaço educativo de que se 
pode orgulhar e que eleva o nome de Portugal.

Acácio de Brito
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

Os seres humanos desenvolvem-
se e aprendem em interação direta 
com o mundo que os rodeia, no 
entanto, esta relação provoca, 
desde sempre, as mais diversas 
interferências nos ecossistemas. 
O mundo de hoje debate-se com 
questões como o “aquecimento 
global”, a contaminação dos cursos 
de água, a poluição atmosférica, 
a devastação das florestas, entre 
muitas outras formas de agressão do 
meio ambiente. Em Timor-Leste vive-
se diariamente com as consequências 
da falta de saneamento básico, com a 
falta de tratamento dos lixos residuais, 
a falta de sensibilização para o meio 
ambiente e com a falta de soluções 
para o excesso de plástico. Importa, 
por isso, mudar o comportamento 
do homem em relação à natureza, no 
sentido de promover, sob um modelo 
de desenvolvimento sustentável, 

Explorar para aprender a cuidar
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TEMPO    Educação Pré-Escolar

compatível com as práticas 
económicas, com reflexos positivos 
evidentes na qualidade de vida dos 
cidadãos. A Educação Ambiental tem 
que ir muito além da enumeração de 
medidas a tomar. Deve passar por 
uma envolvência prática no meio e 
pelo desenvolver de uma consciência 
crítica sobre todas as problemáticas 
ambientais.
No caso da Educação Pré-Escolar, as 
Orientações Curriculares direcionam 
para o desenvolvimento da 
Educação Ambiental possibilitando 
o conhecimento, as habilidades e 
a compreensão do homem sobre o 
meio ambiente, estimulando-o para a 
aquisição de valores de atitudes que 
permitam lidar com os problemas 
ambientais e encontrar soluções 
sustentáveis para os mesmos. 
Na nossa escola, no presente ano 
letivo, os grupos de Educação Pré-
Escolar trabalharam este tema, 
realizando diversas atividades 
e debates quer em pequenos e 
grandes grupos, quer com atividades 
comuns a todo o departamento. 
“As crianças vão compreendendo 
o mundo que as rodeia quando 
brincam, interagem e exploram os 
espaços, objetos e materiais. Nestas 
suas explorações, vão percebendo a 
interdependência entre as pessoas 
e entre estas e o ambiente. Assim, 

Explorar para aprender a cuidar
vão compreendendo a sua posição 
e papel no mundo e como as suas 
ações podem provocar mudanças 
neste.” (Orientações Curriculares 
para a Educação Pré-Escolar, 2016. 
Ministério da Educação, pág. 85). 
Durante várias semanas os grupos 
debruçaram-se sobre a história 
musical “Floresta d’Água” que retrata 
as consequências e soluções das 
atitudes do Homem nos ecossistemas 
que o rodeia, resultando este trabalho 
na apresentação de uma peça de 
teatro musical. 
Como forma de conclusão à 
abordagem do tema Meio Ambiente 
realizou-se uma ida à praia, com o 
objetivo de explorá-lo e sensibilizar 
para a sua preservação, tendo 
em conta que “o contacto com 
seres vivos e outros elementos da 
natureza e a sua observação são 
normalmente experiências muito 
estimulantes para as crianças, 
proporcionando oportunidades para 
refletir, compreender e conhecer 
as suas características, as suas 
transformações e as razões por que 
acontecem. Este conhecimento 
poderá promover o desenvolvimento 
de uma consciencialização para a 
importância do papel de cada um 
na preservação do ambiente e dos 
recursos naturais.” (Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-

Escolar, 2016. Ministério da Educação, 
pág. 90). Esta atividade realizou-se de 
1 a 4 de abril, na praia da Areia Branca, 
em Díli. A experiência proporcionou 
às crianças a possibilidade de 
contatar diretamente com o mundo 
que as rodeia, bem como desenvolver 
cuidados com a preservação do meio 
ambiente, uma vez que a praia se 
encontrava poluída com plásticos. As 
crianças realizaram de forma 
espontânea uma limpeza do lixo 
que encontraram no mar e na 
areia, debateram e expuseram as 
consequências da poluição das praias 
e dos oceanos.
“Uma abordagem, contextualizada 
e desafiadora ao Conhecimento 
do Mundo, vai facilitar o 
desenvolvimento de atitudes que 
promovem a responsabilidade 
partilhada e a consciência ambiental 
e de sustentabilidade. Promovem-
se assim valores, atitudes e 
comportamentos face ao ambiente 
que conduzem ao exercício de 
uma cidadania consciente face 
aos efeitos da atividade humana 
sobre o património natural, cultural 
e paisagístico.” (Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-
Escolar, 2016. Ministério da Educação, 
pág. 85)

Inês Trigo, Isabel Areias e Joana Pimentel
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O 1.º ciclo do ensino básico, por se reger em 

monodocência, permite, de uma forma natural, articular 

conteúdos diversos, numa perspetiva holística do 

desenvolvimento das aprendizagens destes alunos, em 

início de escolaridade. Assim, todo e qualquer tema pode 

ser trabalhado de forma interdisciplinar, possibilitando a 

gestão das competências essenciais deste nível de ensino, 

sob múltiplas abordagens, desde as mais teóricas, às mais 

práticas ou mais artísticas.

Para além deste aspeto, na EPD incentiva-se o trabalho 

colaborativo entre os docentes e a promoção de atividades 

de âmbito interdisciplinar entre anos de escolaridade 

ou ciclos, mesmo que isso implique conjugar esforços e 

empenhos díspares, se pensarmos, por exemplo, num 

trabalho partilhado entre alunos do 1.º ciclo e alunos do 

ensino pré-escolar. 

Um exemplo desse tipo de atividades foi o trabalho 

desenvolvido em parceria, pela turma do 3.º C e o grupo 

F do ensino pré-escolar, numa abordagem à temática dos 

seres vivos. Esta atividade, contextualizando um momento 

do processo de ensino-aprendizagem centrado nos alunos, 

considerados agentes ativos na construção do seu próprio 

conhecimento, permitiu que as crianças pesquisassem 

e organizassem a informação disponível, analisando-a e 

comunicando-a entre si. Os alunos mais velhos ajudaram 

os mais novos a explorar livros, requisitados na nossa 

biblioteca, sobre animais, tentando compreender mais 

sobre as suas características principais: a que classe 

pertencem, o tipo de revestimento do corpo, o seu 

habitat natural, as formas de deslocação e de reprodução, 

assim como o tipo de alimentação. Posto isto, os alunos 

debruçaram-se sobre o grupo dos animais marinhos, 

que tanto sofrem com as ameaças aos nossos oceanos e, 

depois da escolha de um desses animais, desenharam-no, 

TEMPO    1º Ciclo do Ensino Básico

CONSCIENCIALIZAR 
E VALORIZAR 
os animais e o mar
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a pares, garantindo assim a sua participação no concurso 

“No Oceano com o CRAM – Ecomare”.

CRAM – Ecomare é um centro de reabilitação de animais 

marinhos, da Universidade de Aveiro, que conta com 

o apoio da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem 

e do Oceanário de Lisboa. É o maior centro da Europa, 

que resgata e salva, anualmente, centenas de animais, 

que são encontrados feridos ou doentes, muitos deles 

vítimas de comportamentos irrefletidos do ser humano, 

no mar. Ao promover este concurso de desenho, o CRAM 

deu a conhecer o seu trabalho e a adesão à iniciativa, foi 

elevada. A pré-seleção feita pela instituição contemplou 

quatro trabalhos dos nossos alunos que acabaram por ser 

premiados, fruto dos numerosos votos de quem passou 

na respetiva página do Facebook.

 Esta atividade prática, que englobou as disciplinas de 

português, estudo do meio e expressão plástica, no caso 

do 1.º ciclo, e as áreas de formação pessoal e social, 

expressão e comunicação e conhecimento do mundo, no 

caso do pré-escolar, teve um nível de aprofundamento 

de aprendizagens adequado ao contexto e à idade dos 

alunos, pois é premente valorizar esta questão de âmbito 

global, o ambiente, em qualquer nível de ensino.  E “se 

é de pequenino que se torce o pepino”, nunca é demais 

consciencializar para a necessidade de diminuição 

do nosso impacto individual, que tanto compromete, 

também, a conservação dos oceanos. 
Ângela Sousa
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TEMPO    Línguas

Quando um professor desafia um 
aluno para escrever  um texto, seja 
um texto  criativo ou de opinião, o 
resultado é sempre reconfortante. A 
produção escrita permite ao aluno 
expressar sentimentos, opiniões 
e articular conhecimentos que foi 
adquirindo nas várias disciplinas do 
seu currículo, construindo assim o 

(re)Pensar o mundo para (re)Organizar o mundo

“Apenas no 
prazer da 
reprodução 
linguística 
nasce um 
mundo a 
partir do 
caos.”

Karl Kraus

seu pensamento próprio. A produção 
escrita mostra o quanto cresce o 
saber de um aluno,   não apenas no 
domínio do conhecimento linguístico, 
mas também – ou sobretudo – no 
domínio do conhecimento científico, 
da consciência cívica, do espírito 
crítico, da sensibilidade estética – 
mesmo perante a língua - . 
Os dois textos que se seguem são o 
resultado de um desses momentos 
de reflexão sobre... o mundo.

Isabel Salsinha
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SOU UMA ÁRVORE                  
por Célio Cruz, 8ºA

Sou uma árvore. Vivo numa floresta grande, larga e bonita. 

O meu trabalho é absorver o dióxido de carbono e libertar 

oxigénio. Faço isso todos os dias e gosto. Eu vivo junto com 

outras árvores minhas amigas.  Eu sou uma mangueira e, 

como sou uma árvore frutífera, assim que dou mangas, as 

pessoas tiram-nas logo de mim. Elas dizem que as minhas 

mangas são muito gostosas e eu não me importo nada 

com isso. Na verdade até gosto e fico vaidosa. O que me 

deixa triste são outras coisas.

De facto, às vezes, acho que as pessoas não gostam assim 

tanto de nós, as árvores. As pessoas destroem os nossos 

habitats, cortam-nos, queimam-nos e não nos respeitam. 

Elas não pensam que se nós não existirmos, elas não 

existirão também.  Atualmente o nosso número diminui 

de ano para ano e isso deixa-me triste. Já vi muitas amigas 

minhas morrerem nas mãos dos homens para eles fazerem 

coisas que eu não entendo bem. Também é verdade que 

há pessoas que cuidam bem de nós e nos protegem, mas 

são poucas.

O nosso planeta azul – e verde também por causa de 

nós, as árvores - vai ser daqui a poucos anos um planeta 

castanho, cinzento e triste, porque os homens destroem 

toda a natureza, mares e florestas.

Acho que as pessoas são um bocadinho tontas porque 

cortam árvores para fazer papel e depois nesse papel 

escrevem “Save the trees”.  Tontas, não são?

Praias de plástico              

por  Tália dos Santos, 9º A

No outro dia, deparei-me com algo que é a nossa triste 

realidade: plástico e mais plástico na praia. É uma paisagem 

que se tem tornado recorrente no nosso quotidiano e é 

algo que precisa de ser mudado.

Dizem que os governos é que têm de tomar iniciativas, 

investir em opções sustentáveis. Mas e nós? Podemos não 

ser ministros, contudo, temos todos o poder para impedir 

a poluição ambiental. Se eles não tomarem medidas, 

deveremos ser nós a fazê-lo.

Sou grata pelo investimento económico que os países 

fazem no domínio do ambiente. Todavia, não é suficiente. 

Um ditado chinês diz: “Quando vires um pobre, não lhe 

dês um peixe, ensina-o a pescar”. E é exatamente isso que 

deve acontecer! Ensinem a população, pois é ela que vai 

fazer a diferença.

É essa população instruída que pode parar o avanço das 

praias de plástico. Não é preciso muito para contribuir, 

na verdade. Reduzir o uso de plástico é uma boa forma 

de começar. Apanhar o lixo do chão e fazer reciclagem 

também é ótimo. Parece pouco, mas se sete biliões de 

pessoas fizerem isso já é outra história.

Em suma, considero que, embora não sejamos ministros 

cheios de dinheiro e fama, temos o mundo nas nossas 

mãos e não o podemos negligenciar. Devemos todos 

contribuir. Talvez não seja um grande contributo, mas será 

o suficiente.
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TEMPO    Ciências Sociais e Humanas

“Olá. 
Nós somos …. a Nelita, o Carlos, a 
Dânia, a Patrícia, a Athalia e a Nélia. 
Somos alunos do 10.º ano e estamos 
aqui para falar convosco sobre o 
aquecimento global.” 
Foi assim que os alunos do 10.º ano, 
da turma B, da Escola Portuguesa 
de Díli se apresentaram aos alunos 
do 4.º ano do 1.º ciclo, para uma 
apresentação sobre o “Aquecimento 
Global” em que utilizaram alguns 
diapositivos e uma representação 
com fantoches. 
Esta atividade inseriu-se no âmbito do 
Projeto de Autonomia e Flexibilidade 
Curricular e pretendia sensibilizar os 
alunos mais jovens da escola para os 
problemas do aquecimento global e, 
aproveitando essa temática, abordar 
igualmente os comportamentos que 
todos nós devemos evitar. Estas ações 
são extremamente importantes 
serem desenvolvidas na escola. 
Desde o 1.º ciclo que as crianças 
devem trabalhar estes assuntos, 
desenvolver competências e serem 
sensibilizados para a preservação do 
ambiente e das espécies.
A escola e, particularmente, a Escola 
Portuguesa de Díli, tem aqui um 

trabalho e uma responsabilidade 
acrescida em Díli, na sensibilização 
dos mais jovens sobre a necessidade 
de diminuir a poluição e combater 
o aquecimento global através da 
diminuição da produção de lixo. 
Como sabemos, as questões do 
combate às alterações climáticas 
vêm desde o século passado. Desde 
a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, realizada em 1992, 
no Rio de Janeiro, passando pelo 
Protocolo de Quioto em 1997, o qual 
estabelece a obrigatoriedade dos 
países desenvolvidos reduzirem de 
forma clara as emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE) e do Acordo de 
Paris que entrou em vigor em 2016 e 
no qual, entre outras, se procura atuar 
no reforço ao combate às alterações 
climáticas, muitas têm sido as 
iniciativas a nível mundial sobre este 
assunto. Também a sociedade civil, 
está cada vez mais sensibilizada para 
este projeto global e globalizante de 
combate às alterações climáticas.
São resultado dessas iniciativas os 
recentes movimentos sociais, dos 
quais se salientam os movimentos 
estudantis, muitos deles com origem 

aquecimento global
na contestação liderada pela jovem 
sueca Greta Thunberg. 
É neste contexto social que hoje se 
colocam as iniciativas que divulgam 
e nos sensibilizam para que os 
nossos comportamentos cívicos e 
sociais possam fazer a diferença na 
preservação do nosso meio ambiente, 
no combate às alterações climáticas e 
ao aquecimento global. Também nas 
escolas, principalmente nas escolas, 
muito se pode e deve fazer para que 
este assunto seja compreendido e 
discutido. 
“Sabem…. A nossa Terra está doente. 
Temos que encontrar soluções para 
a curar (…). E cada um de nós pode 
fazer algo para ajudar a que essas 
soluções tenham sucesso.”
Foi assim que os alunos do 10.º B 
deram início à sua apresentação 
sobre o aquecimento global aos 
alunos do 4.º ano do 1-º ciclo da 
Escola Portuguesa de Díli.

Nelita Tinoco, Noor Athalia, Nélia Santos, 
Patricia Martins, Carlos Pinto e Dânia Soares 

do 10-ºB

Eduardo Fernandes

Fotografias Eduardo Fernandes
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aquecimento global

A mais nova nação 

do sudeste asiático, 

é uma pequena ilha 

em desenvolvimento. 

Desde 2008, 

Timor-Leste tem 

vindo a reforçar a 

implementação de 

regulamentos que 

visam desenvolver de 

forma sustentável o 

país, dando prioridade 

aos três pilares onde assenta a filosofia base do 

desenvolvimento sustentável: Sociedade, Economia e 

Ambiente.

Esta pequena ilha apresenta elevado potencial turístico, 

sendo o turismo uma das principais potencialidades 

económicas do país. O turismo sustentável torna-se então 

uma janela de esperança para o desenvolvimento desta 

nação.

Porém, e infelizmente, espalhados pelas praias, estão 

presentes os tristes cenários da poluição aquática e da 

degradação da biodiversidade marinha. Os esgotos de 

Díli, que desaguam à beira-mar, provocam, por um lado, o 

aumento da temperatura das águas levando à destruição 

dos recifes de corais e consequentemente à diminuição 

do bioma marinho, e por outro, transportam toneladas 

de resíduos inorgânicos da grande capital de Timor, 

principalmente embalagens de plástico. Este cenário 

desanima os vários turistas que chegam a Timor.

O plástico é a maior ameaça para o ambiente. Este polímero 

pode mascarar-se de diferentes maneiras, mas todas elas 

são difíceis de destruir. Cerca de 18% a 20% do lixo da 

maior lixeira a céu aberto de Díli, em Tibar, é plástico. Os 

principais responsáveis por isso são supermercados e lojas 

que enchem as suas prateleiras de produtos que recorrem 

ao plástico por ser mais economicamente viável. Apesar 

de haver cada vez mais contentores de lixo, os cidadãos 

timorenses optam por deitar o lixo no chão deixando 

um cheiro nauseabundo em zonas de grande comércio 

como o mercado de Taibesi, podendo provocar cheias e 

inundações durante 

a época da chuva e 

consequentemente 

causar epidemias ao 

redor da cidade.

Entretanto, nota-se 

uma preocupação por 

parte dos sucessivos 

governos em resolver 

estes problemas, 

promovendo ações e 

boas práticas, das quais 

podemos destacar as seguintes: o desenvolvimento da 

Unidade de Tratamento de Lixo e a sua Transformação 

em Energia em Tibar; em Metinaro, foi construída uma 

unidade de dessalinização da água, que funciona a 

energia proveniente de painéis solares, que abastece 

de água a população em Metinaro e fornece energia à 

EDTL; Em 2018 realizou-se o seminário “Menos plástico, 

mais qualidade de vida”, organizado pelo Scope Asia 

Timor-Leste em parceria com empresas nacionais como 

Kmanek, Ce´mill Flores e Avani. Desde então várias outras 

empresas e lojas aderiram à utilização de sacos ecológicos 

feitos a partir de mandioca e papel. 

 Por fim, acreditamos que esta nova geração é a chave 

para o desenvolvimento desta nação, principalmente 

nas áreas da saúde que são afetadas diretamente 

por esta problemática. Portanto, vai ser necessário a 

implementação rigorosa de uma educação ambiental 

visto que só assim poderemos transformar e educar a 

futura geração para serem agentes de mudança. O apoio 

da sociedade timorense é um fator crucial para que haja 

uma mudança de comportamentos e atitudes e para 

que projetos ambientais como o “Movimento Tasi Mos”, 

possam vir a ser eficazes e concretizáveis.

Assim como Theodore Roosevelt declarou: “É nosso dever 

proteger o maior patrimônio nacional, pois a nação que 

destrói o seu solo, destrói-se a si mesma”. 

Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável de Timor-Leste!

Alminda Soares, Isabela Assis e Techelita Araújo

Ambiente e 
desenvolvimento 

sustentável

TEMPO    Matemática e Ciências Experimentais

Fotografias Eduardo Fernandes
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As questões ambientais têm percorrido um longo e, não 
raras vezes, sinuoso caminho, até tomarem a visibilidade 
e as crescentes preocupações que hoje são conhecidas.
Em 1962, com a publicação do livro “Silent Spring” 
(Primavera Silenciosa) da cientista americana Rachel 
Carson, e com a realização, em 1968, da Conferência 
da Biosfera promovida pela UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura), surge a preocupação com os impactos da 
atividade humana sobre o ambiente a nível global.
Uma década depois, o microbiologista francês René 
Dubos e a economista inglesa Barbara Ward escrevem 
o livro “Only One Earth: The Care and Maintenance of a 
Small Planet” sobre o impacto da atividade humana na 
biosfera, destinado à Conferência das Nações Unidas sobre 
o Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, 
designada “Conferência de Estocolmo” que constitui a 
primeira grande conferência global sobre o ambiente, a 
qual leva à criação do Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente (PNUA). 
Na década de 80 observou-se um grande progresso a 
nível tecnológico e económico, onde o bem-estar material 
continuou a prevalecer, independentemente dos prejuízos 
à natureza que a sua produção pudesse provocar. Com 
o intuito de resolver problemas relacionados com o 
aumento da degradação a nível ambiental e o seu reflexo 
nos aspectos económicos e sociais da sociedade, em 

1983 o secretário-geral das Nações Unidas da altura, 
Javier Pérez de Cuéllar, solicitou à ex primeira-ministro da 
Noruega, Gro Harlem Brundtlan que criasse uma comissão 
independente das Nações Unidas, a World Commission 
on Environment and Development (WCED), que em 
1987 apresentou o Relatório “Our Common Future”, 
também conhecido como Relatório de Brundtland, onde 
aparece pela primeira vez o conceito de desenvolvimento 
sustentável, sendo provavelmente, a mais mediática 
definição deste conceito:

“Por desenvolvimento sustentável, entende-
se o desenvolvimento que procura satisfazer 
as necessidades da geração actual, sem 
comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades. Significa possibilitar que 
as pessoas, agora e no futuro, atinjam um 
nível satisfatório desenvolvimento social 
e económico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um 
uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats 
naturais.” (in Relatório de Brundtland, 1987)

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, 
breve resenha
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A segunda grande conferência-marco sobre Ambiente, 
“Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento (CNUAD)”, ocorreu em 1992, no Rio 
de Janeiro,  mais conhecida como ECO-92 e vulgarmente 
designada por Cimeira da Terra,  incorporou o conceito 
de desenvolvimento sustentável. Desta conferência 
resultaram importantes resoluções, destacando-se a 
Agenda 21, que constitui um documento orientador dos 
governos, das organizações internacionais e da sociedade 
civil, para o desenvolvimento sustentável, visando 
conciliar a proteção do ambiente com o desenvolvimento 
económico e a coesão social, e a Declaração de Princípios 
do Rio, documento fundador das modernas políticas de 
ambiente a nível internacional, regional, nacional e local.
Em 2002, dez anos após a ECO-92, as Nações Unidas 
organizaram a Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, 
na África do Sul, conhecida como Rio+10. O encontro tinha 
como objetivo rever as metas propostas pela Agenda 
21. Desta conferência destaca-se o empenhamento 
considerável no reforço dos compromissos assumidos 
dez anos antes, para a promoção do desenvolvimento 
sustentável. Alguns desses compromissos prendem-se 
com a concretização de metas e calendários em matérias 
como o acesso à água e ao saneamento básico, aposta 
na melhoria da estrutura institucional para lidar com as 
questões da pobreza e da degradação ambiental, com 
a promoção da modificação de hábitos de consumo 
e produção e com a protecção e gestão dos recursos 
naturais na base do desenvolvimento económico e social.
Por fim, em Setembro de 2015, ocorreu em Nova York, 

na sede das Nações Unidas, a Cúpula de Desenvolvimento 
Sustentável. Nesse encontro, todos os países das Nações 
Unidas  definiram os novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável. Com prazo para 2030, 
essa agenda é conhecida como a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento e são definidos 17 objectivos e metas, 
a saber:
1. Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares;
2. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;
3. Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades;
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos;
5. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as 
mulheres e meninas;
6. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da 
água potável e do saneamento para todos;
7.  Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 
sustentáveis e modernas e a preço acessível para todos;
8. Promover o crescimento económico inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho 
digno para todos;
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 
inovação; 
10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e 
entre países;
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11. Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, 
resilientes e sustentáveis;
12. Garantir padrões de produção e de consumo 
sustentáveis;
13. Adotar medidas urgentes para combater as alterações 
climáticas e os seus impactos;
14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, 
mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável;
15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, travar e reverter a 
degradação dos solos e travar a perda de biodiversidade;
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas a todos os níveis;
17. Reforçar os meios de implementação e revitalizar a 
Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável. (in 
Agenda 2030)
Retomando a definição de Desenvolvimento Sustentável 
é consensual que a sustentabilidade assenta em três 
pilares: 
- Sustentabilidade Económica: Gerar prosperidade em 
diferentes níveis da sociedade e tornar eficiente a atividade 
económica. Refere-se à viabilidade das organizações e 
das suas atividades na geração de riqueza e promoção de 
emprego de qualidade;
- Sustentabilidade Ambiental: Conservar e gerir os 
recursos naturais, especialmente aqueles que não são 
renováveis ou são fundamentais ao suporte de vida;
- Sustentabilidade Social: Respeitar os direitos humanos e 
a igualdade de oportunidades de todos os indivíduos na 
sociedade. Promoção de uma sociedade mais justa, da 
inclusão social e distribuição equitativa dos bens com foco 
na eliminação da pobreza.
As três dimensões da sustentabilidade acima referidas são 
conhecidas como Triple Bottom Line, conceito criado nos 

anos 90 pelo norte-americano John Elkington, e reflectem 
a necessidade de um balanço entre o desenvolvimento 
económico e social, e a protecção ambiental.
O desenvolvimento sustentável só será alcançado quando 
se atingir um equilíbrio entre estas três dimensões, 
tornando possível, em simultâneo, a proteção do 
ambiente e dos recursos naturais, o desenvolvimento 
de sociedades equilibradas e com oportunidades de 
desenvolvimento humano e um sistema económico que 
possibilite a geração de riqueza (Silva, 2003).
Assim, passado mais de meio século sobre as primeiras 
manifestações de preocupação relacionadas com o 
desenvolvimento e o ambiente, decorridas muitas 
cimeiras, resoluções, compromissos a nível global e 
avanços tecnológicos minimizadores e mitigadores dos 
impactos ambientais negativos antrópicos, alcançar o 
equilíbrio desejável é da responsabilidade de todos e 
de cada um de nós, por isso importa perguntar: “O que 
estamos dispostos a fazer?” e não apenas: “O que é que 
deve ser feito?”

Ana Tavares
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A zona do nosso corpo com maior 

atividade permanente é o cérebro. 

Esta pequena massa cinzenta com 

cerca de 1200g e de aspeto gelatinoso 

é o nosso centro de controlo. É o 

cérebro que comanda todas as nossas 

atividades vitais e emoções. 

Aprendemos mais acerca do nosso 

cérebro nos últimos 5 anos do que nos 

últimos 5000 anos. A neurociência 

está na moda e é multidisciplinar. 

Cada vez mais se encontram 

conexões desta com tudo o que 

nos rodeia: educação, linguística, 

comportamento, desporto, saúde e 

marketing.

Todas as nossas escolhas, sejam quais 

forem, dependem dos estímulos 

que o nosso cérebro recebe. Esta é 

uma das funções que o cérebro tem: 

receber e interpretar os inúmeros 

sinais enviados pelo organismo e pelo 

exterior. A ligação do nosso cérebro 

com o exterior é feita pelos sentidos.

Os nossos órgãos sensoriais são 

constituídos por células que 

recebem estímulos e pelo facto 

de estarem ligadas a terminações 

nervosas, convertem esses estímulos 

em impulsos elétricos que serão 

interpretados pelo cérebro e que os 

convertem em sensações.

O olfato e o paladar são sentidos 

químicos, enquanto que a visão e 

audição são puramente físicos. O 

tato reage a estímulos quer químicos, 

quer físicos.

Dos cinco sentidos, o olfato é o que 

mais facilmente recorre às memórias, 

uma vez que os estímulos recebidos 

estão muito próximos do hipocampo 

(zona onde são guardadas as nossas 

memórias). Um simples aroma pode 

desencadear vários sentimentos e 

emoções. O cheiro não se esquece. 

O paladar recebido pelas células 

gustativas consegue distinguir 5 

sabores (doce, amargo, azedo, 

salgado e umami) e associado ao 

olfato e tato gera estímulos elétricos 

que são convertidos em sensações 

pelo cérebro. 

O Poder dos Sentidos

Os nossos olhos captam a luz assim 

como os nossos ouvidos captam 

o som. As transformações físicas 

geradas por estes órgãos geram 

estímulos elétricos e posteriormente 

criam sensações. 

O neuromarketing associa a 

neurociência e o marketing de forma 

a entender o que faz um consumidor 

preferir uma marca, comprar ou não 

um produto e até mesmo se tornar 

um cliente fiel. Atualmente o grande 

objetivo do neuromarketing é levar o 

consumidor a escolher um produto 

não por razões racionais, mas por 

razões emocionais. Este é o desafio 

do Brand Sense que foi apresentado 

no passado mês de fevereiro, na EPD, 

aos alunos do ensino secundário e 

no mês de junho, no Centro Cultural 

da Embaixada de Portugal, em 

Díli mostrando que a forma como 

vemos o mundo é uma interpretação 

que fazemos da realidade, e não a 

realidade em si. É uma perceção. 

Helena Correia

Fotografia Catarino Bere
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Falar em Escolas Portuguesas no Estrangeiro é falar da 

difusão, promoção e do futuro da Língua Portuguesa. Para 

quem a ensina, o desafio é constante. Por um lado,  depara-

se com uma realidade, sociedade e cultura diferentes, 

e, por outro, contacta com muitos alunos de diferentes 

nacionalidades, que na sua maioria não utilizam a língua 

portuguesa como primeira língua de comunicação. 

Cabe ao professor encontrar estratégias, construir e 

disponibilizar recursos e dispositivos pedagógicos que 

motivem e tornem mais rica e significativa a aprendizagem 

do aluno. A partilha de conhecimentos, de experiências 

com outros professores e instituições de ensino, revela-se 

fundamental no exercício da função docente. 

Neste sentido, na semana de 18 a 23 de fevereiro, 

tive a oportunidade de visitar a Escola Portuguesa de 

Macau. Como no presente ano letivo me encontro a 

desenvolver o projeto do Ano Zero na Escola Portuguesa 

de Díli, o objetivo foi conhecer mais aprofundadamente 

o funcionamento do Ano Preparatório naquela escola. 

Visita à Escola Portuguesa de Macau, 
momentos de reflexão e partilha.

Estes projetos destinam-se a alunos que necessitam de 

aperfeiçoar o domínio da língua portuguesa, estando 

a funcionar pela primeira vez este ano letivo na Escola 

Portuguesa de Díli, enquanto que na Escola Portuguesa de 

Macau a sua implementação decorre desde 2009/2010. 

Em Macau, encontrei uma realidade bastante diferente 

daquela vivida em Timor, mas a mesma motivação: a 

vontade de aprender português pelos alunos, e a vontade 

de partilhar experiências por parte da escola e respetivos 

professores.

Durante a minha estadia, assisti e colaborei nas aulas do 

Ano Preparatório e participei nas atividades desenvolvidas 

pela escola nessa semana. Foram partilhadas estratégias, 

recursos pedagógicos, materiais e documentos que 

sustentam toda a prática letiva, assim como realizada uma 

reflexão conjunta acerca das semelhanças e diferenças 

relativas aos dois contextos escolares. 

A partir deste encontro, começou a ser desenvolvido 

um projeto, em parceria, de correspondência e troca de 
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experiências de aprendizagem entre os alunos do Ano 

Preparatório e do Ano Zero. “Troca a Aprender Macau-

Timor” é o nome do projeto, e tem como objetivo 

motivar e desenvolver a proficiência linguística da 

Língua Portuguesa, assim como de partilhar aspetos e 

especificidades de ambas as culturas.

Esta troca de experiências é enriquecedora para o 

desenvolvimento de ambos os projetos pedagógicos, 

uma vez que permite uma reflexão conjunta acerca das 

fragilidades e potencialidades que se vão sentindo nestes 

contextos. Sabendo que os alunos não se encontram 

imersos num cenário de Língua Portuguesa, estes 

momentos de partilha e reflexão constituem uma mais 

valia para o desenvolvimento de todo o processo de 

ensino aprendizagem.
Nuno Barreira
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Um dos grandes desafios que se coloca nas nossas vidas 

diárias e, por conseguinte, no trabalho do quotidiano 

das nossas escolas, é a necessidade de preservar o meio 

ambiente. 

Uma discussão antiga e já unânime dentro de uma 

sociedade cada vez mais exigente é a consciencialização 

do ajuste das nossas atitudes, valores e ações face às 

respostas pretendidas, no âmbito da educação ambiental.

Foi somente a partir de 1972, ano da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, Suécia, que os vários países começaram a 

criar organizações ambientais e leis para regulamentar 

a intervenção humana na natureza e, como resposta a 

estas necessidades, as nossas escolas foram trilhando 

o caminho necessário, não só para mobilizar saberes, 

como também para trabalhar atitudes e valores no que 

concerne ao respeito pela mesma, junto da comunidade 

educativa.

O meio ambiente passou a ser um tema transversal 

obrigatório nos currículos escolares e, cada vez mais, 

pensado para que possa ser abordado de uma forma 

interdisciplinar e contínua. Apesar da grande difusão que 

hoje em dia já acarreta esta área, a educação ambiental 

De quantas graças tinha, a Natureza

De quantas graças tinha, a Natureza
Fez um belo e riquíssimo tesouro,
E com rubis e rosas, neve e ouro,
Formou sublime e angélica beleza.

Pôs na boca os rubis, e na pureza
Do belo rosto as rosas, por quem mouro;
No cabelo o valor do metal louro;
No peito a neve em que a alma tenho acesa.

Mas nos olhos mostrou quanto podia,
E fez deles um sol, onde se apura
A luz mais clara que a do claro dia.

Enfim, Senhora, em vossa compostura
Ela a apurar chegou quanto sabia
De ouro, rosas, rubis, neve e luz pura.
                                                    
                                                                     Luís Vaz de Camões
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ainda enfrenta grandes desafios. De forma a dar resposta a 

esses desafios, o plano anual de atividades (PAA), engloba 

projetos pedagógicos/atividades que têm como linha 

de fundo a interdisciplinaridade, a articulação vertical e 

horizontal e a promoção de uma cada vez maior partilha 

de saberes e valores entre todos os intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem, assim como no recurso 

a outros testemunhos/agentes e parcerias, que possam 

enriquecer os momentos partilhados.

Muitas foram as atividades que, no presente ano 

letivo, estiveram contempladas no PAA e que foram ao 

encontro deste tema tão abrangente, sendo que um dos 

principais objetivos de todas elas foi a envolvência da 

comunidade escolar como um todo e a exemplificação 

de modelos a adotar pelos nossos alunos para que estes 

se apercebessem de que pequenos gestos poderão estar 

na base de um verdadeiro desenvolvimento sustentável, 

tão necessário, atendendo aos fatores ambientais que se 

enquadram no meio envolvente da nossa escola. 

Desde o ensino pré-escolar, passando por todos os 

ciclos de ensino e até ao ensino secundário, foram 

desenvolvidas inúmeras atividades no âmbito da 

educação/consciencialização ambiental, todas elas 

constantes do PAA.

Após o trabalho desenvolvido com e para os nossos 

alunos, resta-nos dar o nosso contributo para semear em 

cada um deles a responsabilidade socioambiental que 

todos deveremos ter perante a emergente necessidade 

de revertermos alguns comportamentos de risco que 

sufocam o nosso Planeta pois, como refere Mahatma 

Gandhi, “Cada dia a natureza produz o suficiente para 
a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse 
necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém 
morreria de fome.”1

Íris Navarro

1 http://www.projetocruci.com/semana-mundial-do-meio-ambiente/
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Importa refletir e debater que, o que se tenta resumir no 

título, adquire ainda maior importância em Timor-Leste, 

pois o país enfrenta os novos desafios da globalização - 

o ambiente, as alterações climáticas… - sem ter ainda 

viabilizado plenamente o acesso à cidadania clássica 

e os direitos humanos para o conjunto da população. 

A superação desse duplo desafio dependerá, sem 

dúvida, do aprofundamento das discussões acerca das 

transformações sociais e ambientais globais presentes 

neste início de século.

A globalização intensifica cada vez mais a interdependência 

e as relações sociais ao nível mundial. Contudo, não se deve 

pensar na globalização apenas como o desenvolvimento 
das redes mundiais - sistemas económicos e sociais 

afastados das nossas preocupações individuais - é também 

um fenómeno local que afeta a vida quotidiana de todos, e 

cada vez mais, com crescentes preocupações ambientais. 

E, este pode tomar três diferentes criações:

- local globalizado, corresponde às grandes metrópoles, 

locais turísticos...e Bali aqui mesmo ao lado, devido à 

intensa globalização, que promove uma interação entre 

as culturas que se encontram aglomeradas nesse local, 

este perde a sua identidade cultural local, dando origem 

ao conceito “não lugares”, uma vez que é um “local de 

acolhimento de culturas” e não de uma cultura local;

- global localizado, relacionado com o aparecimento de 

supermercados, por exemplo. De facto, os produtos que 

vemos no supermercado, depende de laços sociais e 

económicos complexos que ligam as diferentes partes do 

mundo inteiro e mesmo as pessoas. Timor compra uvas e 

maçãs na Austrália, vinhos em Portugal, leite de França, 

salsichas da Alemanha, e muita, muita coisa na Indonésia 

e na China;

- local não globalizado, são lugares que a globalização 

ainda não se apoderou – uma parte significativa do 

território de Timor Leste está nesta dimensão, quer seja 

por não oferecer vantagens comparativas, ou por motivos 

políticos, geográficos, económicos e culturais, restringe a 

sua entrada, aumentando o seu afastamento em relação 

ao mundo, enquanto local.

Afinal de contas, não vivemos no globo. Vivemos na 

ilha, na cidade, no bairro, na rua, no condomínio, e é 

nesses ambientes que se faz a verdadeira cidadania. É 

até bonito falar em cidadania mundial, ecologia global, 

Prezo insectos mais que aviões.

Prezo a velocidade

das tartarugas

mais que a dos mísseis.

Tenho em mim

esse atraso de nascença.

Eu fui aparelhado

para gostar de passarinhos.

Tenho abundância

de ser feliz por isso.

Meu quintal

É maior do que o mundo.

Manoel de Barros

O Meu Quintal é maior do que o Mundo! 
Ambiente e Cidadania, precisa-se!
Édio Martins
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defesa de baleias e insetos que só ocorrem do outro lado 

do planeta. Tudo é muito romântico. Mas e as praias 
da nossa ilha? E a calçada em frente à minha casa? E 

os acessos a deficientes físicos em edifícios públicos? 

E o respeito pela tranquilidade alheia, o não jogar lixo 

na rua, o destino dos esgotos domésticos? Todas essas 

questões são verdadeiramente cidadania, e tão - ou mais! 

- importantes que questões de cidadania globais, que, 

a bem da verdade, no mais das vezes apenas refletem 

cidadanias locais.

Com o processo de globalização económica, surge um 

novo conceito de cidadania. Todo o movimento da 

produção do mercado é voltado ao individualismo e à 

massificação social, representado pelo consumismo, 

sendo um meio de regulamentação neoliberal. Todavia, 

isto não reprimiu as manifestações sociais em ascensão na 

sociedade, por meio de novas organizações e movimentos 

sociais. Infelizmente, é um bom (mau) exemplo disso o 

que já se observa em Timor Leste, com um crescendo de 

desperdícios jogados no ambiente, de difícil degradação 

(entre outros os plásticos), que afetam substancialmente 

os ecossistemas, muitas vezes frágeis, que “ainda” 

povoam estes territórios. Até quando?

Sendo o acúmulo da cidadania o espaço público local, 

nacional, regional e global, com dimensões transversais 

de intervenção, podemos notar que um espaço não exclui 

o outro: o estatal (nacional) não exclui o internacional ou 

mesmo o supranacional.

O sujeito de direito é um sujeito histórico e cultural que 

habita um território que, antes de tudo o mais, tem uma 

dimensão ambiental. Diante disso, não há como negar 

as transformações ocorridas na sociedade e a influência 

dessas mudanças às categorias jurídicas tradicionais, 

tais como a cidadania, devendo esta, portanto, ser 

interpretada como um grande instrumento de inserção e 

de revitalização de todos os espaços públicos, dentro, é 

claro, de suas potencialidades e limitações. 

A importância da participação como exercício democrático 

de discussão da cidadania e de seus elementos (direitos 

e deveres), sendo a autonomia no sentido de poder 

participar com as suas próprias opiniões e posições 

nesta discussão sobre cidadania e a crítica, por fim, 

como forma de criação e evolução da própria cidadania. 

Não se é ingénuo (ou pelo menos não devemos ser) 

a ponto de pensar que as lutas sociais com desígnios 

ambientais ocorrerão por si sós, que a participação será 

efetivamente autónoma e a crítica virá naturalmente. A 
responsabilidade é de todos mas, sobretudo, de cada um 
de nós!
E porque prezo a velocidade das tartarugas… Antes de 
correr, temos de aprender a andar./Tudo na vida tem a 
sua hora, o seu lugar./As Tartarugas também chegam lá!

Salvemos o “nosso” ambiente!!O Meu Quintal é maior do 

que o Mundo! Ambiente e Cidadania, precisa-se!

Édio Martins
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TEMPO    Partilha

Somos uma turma de 28 alunos do 7º ano da Escola EB 2, 

3 de Gueifães, na Maia, uma escola que, neste momento, 

está em obras de renovação. Por isso, este ano temos tido 

as nossas aulas em contentores até os pavilhões estarem 

completamente prontos. 

Somos a única turma da escola envolvida num projeto 

europeu relacionado com a educação para a inovação 

social (NEMESIS). Quando ouvimos falar de inovação 

social pela primeira vez, não fazíamos ideia do que era, 

até que tivemos uma sessão com a ÍRIS (Incubadora 

Regional de Inovação Social), na qual ficamos a saber 

melhor o que é a inovação social e por que razão é tão 

importante, sobretudo no mundo atual. Aprendemos 

que todos podemos fazer alguma coisa para termos um 

mundo melhor!! 

Assim, começamos por identificar um problema que foi 

o desperdício e a necessidade de poupança de água, 

que é também um dos objetivos do desenvolvimento 

sustentável. Este é um problema que tem afetado muito 

o nosso país nos últimos anos, que tem sofrido períodos 

de seca severa devido à escassa chuva que temos tido, 

com todas as consequências más que isto traz para as 

pessoas. Perante este problema, decidimos procurar ou 

criar soluções inovadoras dentro da nossa comunidade 

escolar. Para isso contamos com a colaboração de 

alguns professores da nossa turma, dos nossos pais, de 

elementos da Junta de freguesia da Maia e temos ainda 

a preciosa ajuda de dois jovens inovadores sociais, da 

TRANSFORMERS e da UDREAM, que estão a partilhar 

connosco a sua experiência e entusiasmo e nos dão 

conselhos e dicas muito importantes para o nosso projeto. 

Entretanto, a nossa professora e diretora de turma teve 

a ideia de perguntar a colegas nossos de uma escola de 

Timor-Leste, a Escola Portuguesa de Díli, que fica do outro 

lado do mundo, a mais de 14 mil quilómetros da Maia e 

no hemisfério Sul, como é que se sentia lá o problema da 

água. Foi muito interessante e enriquecedor ouvirmos o 

testemunho dos nossos colegas do 7ºA dessa escola, que 

fizeram um filme super giro e redigiram textos, muito bem 

escritos, e concluirmos que, afinal, apesar da distância, as 

suas preocupações em relação ao problema da água são 

as mesmas que as nossas. Obrigada pela vossa partilha 

e também aos vossos professores por nos ajudarem a 

perceber que o que nos une é bem maior do que o que 

nos separa.   

Neste momento, estamos a fazer o estudo do consumo 

da água na escola nos dois últimos anos, a pesquisar 

equipamentos próprios para a recolha das águas pluviais 

que possamos usar na escola e também a fazer o estudo 

de um possível local na nossa escola para a criação de 

uma horta biológica, a fazer um folheto com informação 

útil sobre a necessidade de poupança da água para ser 

O NOSSO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL
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distribuído pela comunidade escolar, a preparar uma 

apresentação com informação pertinente sobre a água 

para ser partilhada com as restantes turmas de 7º ano e a 

pensar em logótipos e slogans para o nosso projeto.  

Esperamos poder continuar a contar com a vossa ajuda e 

a trocar ideias. Tem sido mesmo fixe!

Desejamos que o vosso ano escolar corra muito bem e 

que tirem boas notas. 

7º2, Escola E.B.2,3 de Gueifães - Maia

 

O NOSSO PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL
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Como reverter o Aquecimento Global

TEMPO    Parlamento dos Jovens

O Ambiente, tema desta edição, coincidiu com a atual 
temática do projeto do Parlamento dos Jovens. As 
Alterações Climáticas – “Salvar os Oceanos”, para o 
Básico e “Como reverter o Aquecimento Global”, para 
o Secundário é, sem dúvida, o tema do momento! De 
extrema importância e urgência, cativou e envolveu toda 
uma comunidade escolar à sua volta.  
A nossa escola assumiu, durante toda a preparação do 
projeto Parlamento dos Jovens, o compromisso de refletir 
sobre as questões ambientais e esta reflexão foi transversal 
a todos os níveis de ensino. O tema foi abordado numa 
base de interdisciplinariedade e articulação entre as 
diversas disciplinas do desenho curricular dos diferentes 
níveis de ensino.  No âmbito deste projeto, destacamos a 
promoção de sessões de esclarecimento com especialistas 
nestas questões e as caminhadas de sensibilização e de 
limpeza com o intuito de promover uma consciência cívica 
e ambiental mais ativa.
Os jovens deputados e, por acréscimo, toda a comunidade 
educativa, tiveram a possibilidade de refletir e equacionar 
propostas tendo em vista a mitigação deste problema 

mundial. As medidas apresentadas  foram pensadas 
tendo em conta a ideia de planeta Terra como um todo, 
como um organismo vivo, mas também refletindo sobre 
a realidade de Portugal e de Timor-Leste, onde, neste 
último, a necessidade de reflexão e de atuação são 
extremamente importantes e prementes. 
Acima de tudo, verificou-se uma maior consciência da 
responsabilidade que cada um tem e o despontar de 
um sentido crítico e interventivo focado em melhorar a 
qualidade do ambiente que nos rodeia.

Otília Paula Silva e 
Sofia Fernandes

Salvar os Oceanos
Limpeza da praia Limpeza da praia

Fotografias Otília Paula Silva e Sofia Fernandes
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Como reverter o Aquecimento Global

“Foi uma honra participar no projeto 
Parlamento dos Jovens. Fui eleita 
como deputada suplente, para poder 
representar a Escola Portuguesa de 
Díli em Portugal. O tema do projeto 
“Alterações Climáticas – Salvar os 
Oceanos” foi abordado nas disciplinas 
de Ciências Naturais e Apoio à 
Direção de Turma, com a ajuda das 
professoras de cada uma destas 
disciplinas. Considero que os alunos 
desta escola mostraram interesse em 
participar neste projeto.”

Vanessa Lima

“Considero importante a existência 
do projeto Parlamento dos Jovens, 
pois é uma forma de aprendizagem, 
não só para os alunos, que aprendem 
a argumentar e lutar pelo que 
acreditam ser o correto, como 
também para toda a comunidade em 
geral, que pode beneficiar das nossas 
medidas. Por isso, devemos continuar 
o projeto que, afinal, inspira uma 
futura geração, mais bem preparada 
para combater as crises.”

Tália Santos

Participar no projeto Parlamento 
dos Jovens foi uma experiência 
extraordinária. Através desta 
atividade, aprendemos a argumentar 
e discutir com outras pessoas. Achei 
o tema muito interessante e surgiram 
várias medidas que eu considero 
muito pertinentes. Mesmo que, 
desta vez, não tenhamos tido a 
oportunidade de ir a Portugal expor 
as nossa ideias a outros jovens como 
nós, que vivem do outro lado do 
mundo, estou muito grata por ter 
podido participar e ter dado a minha 
voz.”

Vanessa Sanches

Vanessa Lima (deputada suplente), Profª Otília Paula Silva, Vanessa Sanches e Tália 
Santos (deputadas)

Fotografias Otília Paula Silva e Sofia Fernandes
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“O Parlamento dos Jovens é uma boa oportunidade para 

nós,  jovens, podermos propagar a nossa voz, pois ajuda-

nos a defender os nossos interesses. 

Neste ano, trabalhamos propostas de medidas para 

reverter o Aquecimento Global. Foi um tema muito bem 

escolhido, pois incentivou-nos a ter um papel mais ativo 

na resolução deste problema mundial. 

Espero que, com isto, os jovens se tornem cada vez mais 

preocupados com tudo o que possa pôr em risco a vida no 

nosso planeta. 

A todos os jovens digo: amem a nossa “Terra”, pois é a 

nossa casa!”
Quiola Guterres , 11ºA

Zelandini Guterres (deputado suplente), Quiola Guterres e Isabela Assis 
(deputadas) e profª Sofia Fernandes

grandes medidas fossem feitas naquela tarde. Ao 

final, foram escolhidas as medidas e os deputados que 

representariam a escola. Devo dizer que me sinto muito 

honrada por ter sido escolhida para representar cada um 

deles. 

Embora pareça que estamos longe de poder ver a 

implementação de medidas como aquelas que foram 

discutidas durante uma sessão escolar de “faz de conta”, 

acredito que estamos muito perto de ver as consequências 

de nada fazermos hoje. 

 O parlamento dos jovens mostra-nos, mais uma vez, 

como nós, simples estudantes, podemos ter um impacto 

na nossa sociedade quando nos juntamos pela luta de 

um ideal. Mostra-nos que podemos, sim, mudar o mundo 

hoje, e que não precisamos esperar para começarmos 

a agir. Devemos lutar para que seja possível vencer 

obstáculos como a poluição, violência e desigualdade de 

oportunidades. Ainda há muito que se fazer, portanto, 

é necessário que, desde já, cada um de nós faça parte 

desta luta. Crianças, adolescentes, mulheres e homens, 

juntos podemos fazer mais do que imaginamos. 

Ghandi uma vez disse: “Devemos ser a mudança que 

queremos ver no mundo”. Naquela tarde, da sessão 

escolar, saíram daquela sala grandes deputados e ainda 

maiores e melhores agentes de mudança. 

Isabela de Assis, 12ºA

A minha terceira participação no Projeto Parlamento 

dos Jovens recordou-me os meus deveres como agente 

de mudança. Esta edição, trouxe à luz os efeitos das 

alterações climáticas e, embora o foco das propostas de 

medidas fosse Portugal, por trás de todas elas havia um 

desejo de poder vê-las implementadas aqui em Timor. 

 Ainda que muitos nos tratem a nós, estudantes, como 

inexperientes e incapazes de realmente realizar qualquer 

coisa, é em cada um de nós que se encontra a chave 

para mudar o futuro, seja ele o futuro deste povo, 

Nação, continente ou o futuro do mundo. Agora mais do 

que nunca, Timor-Leste, Portugal e qualquer país deve 

procurar um desenvolvimento assente nos três pilares 

do desenvolvimento sustentável: economia, sociedade e 

ambiente. Infelizmente, não é raro ver ribeiros imundos, 

praias poluídas e lixo expalhado pelas ruas. Mesmo não 

sendo um país que não contribui tanto para o aquecimento 

global, visto que não possui ainda indústrias e não ser 

um território muito extenso, vê-se a necessidade de 

implementar medidas que visem a diminuição da poluição 

em outros setores. 

Na Sessão Escolar, que contou com alunos de todos os 

anos do secundário, tudo se passou rapidamente. Não 

houve um deputado que não expusesse a sua opinião, 

cada um empenhado nas suas medidas para a diminuição 

do aquecimento global. Parecia que havia uma fluidez 

entre deputados, todos querendo contribuir para que 

Grupo da caminhada 

Como reverter o Aquecimento Global

TEMPO    Parlamento dos Jovens 
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Grupo da caminhada 

MELHOR COBERTURA
EM TIMOR-LESTE

/TimorTelecomTL
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“Um coração aberto, um astro duro

que em dois se divide e no céu se difunde,

o límpido céu fendido

no instante do sol nascente

- fazem todos o mesmo ruído

que a noite e a árvore no centro do vento.”
(Antonin Artaud, “A Árvore”)

Nas mais variadas tradições culturais, a representação da 

natureza está quase sempre presente e uma das formas 

mais comuns de representar a natureza é através da 

iconografia da árvore. Com os seus ramos orientados para 

o alto, a árvore projeta-se no cosmos e, pelas raízes, liga-

se às profundezas da terra. Além disso, este ser natural 

contém em si mesmo a dinâmica do tempo cíclico: a 

morte e a regeneração. 

Durante o processo de emergência e desenvolvimento das 

mais diversas culturas, ao investir os elementos naturais 

de múltiplas cargas simbólicas e metafísicas, integrando-

os nos rituais sagrados, o ser humano parecia, à primeira 

vista, estabelecer uma relação quase linear entre a 

natureza e a cultura. Não é por acaso que, na tradição 

bíblica, as culturas de matriz judaico-cristã atribuem à 

árvore uma dimensão cultural, representando-a como 

fonte de conhecimento. Como lembra Lévi-Strauss, se a 

natureza se resume à nossa herança biológica (e neste 

aspeto muito temos em comum com os outros seres e 

elementos), a cultura é tudo o que apreendemos de fora 

de nós, ou seja, a vida como a concebemos em sociedade, 

com os seus costumes, crenças, direitos, deveres, 

religiões, técnicas, artes, etc. No entanto, há largos séculos 

que a relação do ser humano com o ambiente natural 

está longe de ser pacífica. Após a revolução industrial, 

cultura e natureza passaram a ser entendidas como 

dois conceitos antagónicos: ao transformar o mundo 

natural em fonte de matérias-primas, o homem entrou 

numa espécie de “guerra” com a natureza, saqueando-a, 

esgotando-a, esventrando-a e saturando-a com agentes 

poluidores, pensando assim estar a erigir um habitat, 

para si, mais “amigável”. O resultado está à vista: hoje 

em dia, multiplicam-se os sinais de alerta que apontam 

para o caos ambiental, com as inevitáveis repercussões 

no mundo “cultural” erigido pela cegueira do ser humano.

Por isso, perante a necessidade de reverter os danos 

causados, torna-se urgente usarmos todos os meios 

e estratégias ao nosso alcance para religar a cultura à 

natureza e resgatar, se não já a dimensão sagrada dos 

elementos, pelo menos o respeito que os homens das 

civilizações antigas demonstravam ter pelo ambiente. 

Uma dessas estratégias, talvez a mais produtiva, será 

apostar na educação para uma cidadania que englobe o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, visando 

a preservação da natureza e a necessária harmonização 

entre o homem, os outros seres vivos e os recursos do 

planeta. 

É nesta perspetiva que o teatro, entendido na sua vertente 

pedagógica, pode ser um bom meio para promover a 

reflexão sobre os problemas que afetam o nosso mundo, 

entre os quais o da relação “tóxica” do ser humano com o 

ambiente. Relembrando Augusto Boal, “ao transformar as 

relações sociais e humanas apresentadas numa cena de 

teatro, [o homem] transforma-se em cidadão”. E, como 

cidadão, tem o dever de desenvolver competências sociais 

e pessoais que lhe permitam um comprometimento, cada 

vez maior, com a defesa do “bem comum”. Uma vez que 

esse “bem comum” é todo o planeta, e não apenas o 

TEMPO    Teatro

O teatro e a Árvore
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habitat urbano, a representação em cena das ações do ser 

humano estende-se também à representação do modo 

como este lida com a natureza. Assim, ao levar à cena os 

problemas que afetam o nosso mundo, o teatro poderá 

incentivar a participação das pessoas na sua resolução. 

Tem sido com base nestes pressupostos que, no Clube de 

Teatro da Escola Portuguesa de Díli, se procurou sempre 

levar à cena peças elaboradas a partir de temas que 

nos preocupam, enquanto cidadãos. Um desses temas, 

abordado na peça “A Caixa” (2018), foi precisamente o 

problema da poluição dos mares, porque entendemos 

que o teatro não serve apenas para entretenimento dos 

espectadores, uma vez que não se pode dissociar da vida. 

No presente ano letivo foi abordado o tema da sobre-

exploração dos recursos do planeta, através da peça “O 

labirinto”, apresentada na Fundação Oriente, no dia 13 de 

junho. Como afirma Antonin Artaud, em O Teatro e o seu 

Duplo, “é preciso acreditar num sentido da vida renovado 

pelo teatro, onde o homem impavidamente se torna o 

senhor daquilo que ainda não é, e o faz nascer. E tudo o 

que não nasceu pode vir a nascer, contanto que não nos 

contentemos em permanecer simples órgãos de registo.”. 

Assim, através do trabalho que temos desenvolvido 

no Clube de Teatro, temos tentado contribuir para o 

desenvolvimento da consciência cívica, não apenas por 

parte dos participantes na encenação das peças, mas 

também junto do público jovem que a elas assiste, levando 

as pessoas a refletir, enquanto cidadãos, na causa comum, 

tendo em vista fazer nascer ações que contribuam para o 

benefício de todos.

Voltando à simbologia da árvore, poderemos vislumbrar 

nesse ser natural algo de totémico, em virtude das 

múltiplas formas que assume, das múltiplas relações que 

estabelece entre os vários elementos e da ligação que 

estabelece entre o cosmos e as profundezas da terra: tudo 

se liga a tudo. Tal como na árvore – e nas representações 

totémicas - no teatro também é possível estabelecer 

múltiplas ligações entre os seres e destes com o universo, 

pois a linguagem teatral é essencialmente simbólica. E 

tal como acontece com a árvore, também no teatro é 

possível morrer, quando cai o pano, e renascer a cada 

representação. E espalhar ideias como quem espalha 

folhas ao vento.
Helena Barrinha

     

     

Fotografias Mara de Sá
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TEMPO    Cinema

Aquecimento global, mudanças climáticas e 

desenvolvimento sustentável são temas recorrentes nas 

notícias de hoje em dia. Torna-se urgente esclarecer a 

sociedade para o impacto que cada ação humana tem 

sobre o meio ambiente. Acreditamos que o cinema, pela 

sua popularidade e difusão, poderá ser o meio privilegiado 

para “educar” para uma consciencialização global. Por um 

lado, poderá denunciar a exploração dos recursos naturais 

e ambientais, mostrando o esgotamento do Planeta Terra, 

mas, por outro, poderá registar e divulgar as boas práticas 

alternativas a implementar de forma sustentável.

Cinema ambiental é já uma categoria cinematográfica, e 

por todo o mundo realizam-se festivais de cinema que se 

dedicam a este tema. Segundo Tânia Montoro, docente 

universitária e cineasta brasileira, “o cinema ambiental 
é aquele que regista para harmonizar o crescimento 
económico com a promoção da equidade social e a 
conservação do patrimônio natural, garantindo assim que 
as necessidades das gerações atuais não comprometam o 
atendimento das necessidades das gerações futuras. É um 
cinema comprometido com a paz e com a harmonia entre 
os povos.” Em Portugal, o CineEco (Festival Internacional 

de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – Seia) é um dos 

mais antigos do mundo, e realiza-se no mês de outubro 

desde o ano de 1995. 

A educação ambiental nas escolas é permanente, e a 

linguagem cinematográfica apresenta-se como uma 

ferramenta lúdico-didática que permitirá envolver toda a 

comunidade escolar na consciencialização e importância 

do tema. A partir da exibição de um filme, poderão ser 

promovidos debates, reflexões e desenvolvimento de 

projetos que procurem apontar soluções para o problema 

do desequilíbrio ambiental.

Na nossa escola, o Plano Nacional de Cinema assume 

também um papel de destaque na divulgação de obras 

cinematográficas que alertem e despertem nos alunos a 

reflexão sobre as questões ambientais. Este ano letivo foi 

exibido o filme “Before the Flood”, documentário acerca 

das alterações climáticas, que foi destinado aos alunos do 

ensino secundário.

Desta forma, podemos considerar que o cinema contribui 

para uma reflexão para e sobre as imagens, agindo como 

um processo educacional. É um instrumento que permite 

pensar, debater ideias e procurar respostas. Os filmes 

apresentam-nos informações que nos fazem refletir, 

mas que também sensibilizam, porque mexem com as 

emoções. 

Ana Teixeira e Nuno Barreira

Cinema e ambiente
Fotografias Nuno Barreira
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TEMPO    EPD Got Talent

Realizou-se no dia 31 de maio, a final do Concurso EPD GOT TALENT. O 1º prémio foi para o Jacinto Ferreira e a Baquita 

Hanjan, o 2º classificado foi o Pedro Gasparetto e o 3º classificado foi o Leo Wenner. Participaram ainda, nesta final, a 

Mª Gorete Lemos acompanhada pelo Zelandini Guterres e a Marta Soares. Foram cinco talentosas atuações, estando 

de parabéns todos os participantes. Estes finalistas foram apurados na semifinal que se realizou no dia 22 de março, 

onde participaram 11 concorrentes.

Este concurso surge no espaço escolar para promover a visibilidade de outros méritos e competências dos alunos, que 

enriquecem sempre o mérito académico. 

Abdillah Al Hadad
O Got Talent na Escola foi uma grande ideia que a Escola 

teve, para deixar os alunos mostrarem os seus talentos 

e ganharem coragem para estarem na frente do público.

Pedro Gasparetto
Foi muito bom ter-me inscrito. O EPD Got Talent é uma 

coisa nova na Escola, para as pessoas poderem ouvir 

tanto música clássica como música moderna. 

Marta Soares
Acho que o EPD Got Talent é uma atividade nova na 

Escola e é uma oportunidade para nós, os estudantes, 

mostrarmos os nossos talentos. 

Uma Mão Cheia de Talentos

Leo Wenner
O EPD Got Talent é uma competição, para mostrar o que 

nós somos capazes de fazer. Sinto-me muito orgulhoso 

com o esforço que fiz para chegar à final do concurso.

Zelandini Guterres
Para mim, o EPD Got Talent foi uma atividade excelente 

para mostrar à Escola e ao público que cada um de nós é 

especial e tem diferentes talentos.

Baquita Hanjan
Representa a primeira vez que a Escola nos oferece uma 

oportunidade para mostrarmos à comunidade escolar 

quem somos: somos alunos não só para estudarmos, mas 

também para nos expressarmos.  

Fotografias Nuno Barreira

O que representa este concurso para cada um dos participantes

Cláudia Sousa e Emília Baptista
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TEMPO    Expressões

  Semana das Expressões
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  Semana das Expressões O Departamento Curricular de Expressões da Escola Portuguesa de Díli,  
que reúne os grupos disciplinares de Artes Visuais, Educação Física e 
Educação Musical, promoveu a “Semana das Expressões”, entre os dias 11 
e 14 de junho.  Juntaram-se a esta iniciativa atividades/trabalhos realizados 
pelos Departamentos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, 
assim como  o Clube de Teatro, de Cinema e Ioga na Escola. 
Participaram ainda, neste evento, a Associação ARTIMOR, com o Mercado 
dos Artesãos, mostrando à comunidade educativa o artesanato que se faz 
por Timor-Leste.
Durante uma semana, toda a comunidade escolar teve acesso a uma 
programação diversificada, integrada por exposições de pintura, fotografia, 
desenho, entre outras; momentos musicais; apresentação do Grupo 
de Ginástica do Desporto Escolar (e  outros momentos com  atividades 
gímnicas e habilidades pré-desportivas para os alunos do 1º Ciclo); danças; 
aula aberta de ioga; Festival de Cinema com curtas-metragens; atuação 
do Clube de Teatro e, ainda, uma dramatização musical; atuação da Banda 
da Escola e o Mercado dos Artesãos. Foram entregues os certificados de 
participação aos vencedores dos Torneios de Badminton, de Basquetebol, 
de Futsal e de Voleibol e aos participantes do Clube de Natação e do grupo 
de Ginástica. 
Durante esta semana apresentaram-se alguns trabalhos realizados pelos 
alunos ao longo do ano, sensibilizando a comunidade educativa para a 
importância das áreas culturais  na formação de adultos mais responsáveis, 
críticos e criativos. 
A Escola Portuguesa de Díli demostrou, mais uma vez,  ser uma escola 
inclusiva, dinâmica e interativa, que promove cada vez mais atividades, 
não só no contexto de sala de aula, mas também fora dela, promovendo a 
partilha dos conhecimentos adquiridos.

Eugénia Abreu
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TEMPO    Música e Artes

Sabemos que a produção de lixo 

pelo Homem e as dificuldades do 

seu tratamento, consequência de 

um consumismo, muitas vezes, 

desmesurado, é uma das principais 

causas da destruição do MEIO 

AMBIENTE. A preocupação com 

a sua conservação é, felizmente, 

crescente e, infelizmente, muito 

urgente... 

Sabemos também que a Reciclagem 

já não é solução suficiente e, cada 

vez mais, a tónica é colocada na 

Reutilização, Reparação e Redução 

da produção de lixo.

Esta temática é cada vez mais 

abordada no meio artístico, por 

exemplo, através da utilização de 

lixo e materiais de desperdício como 

“matéria-prima” para a produção de 

obras de arte como forma de alerta 

e sensibilização das sociedades2. É 

também essa a nossa proposta: 

Constrói o teu INSTRUMENTO 

MUSICAL reutilizando materiais do 

teu dia a dia! 

Catarina Andrade e Eugénia Abreu

Da família dos Lixofones
(instrumentos musicais que produzem som pela vibração 

do material com que são construídos – 
lixo, material de desperdício1)

LIXOFONIA

construção 
passo a passo

1 21 Definição livre e jocosa com referência à escala de 
classificação de instrumentos musicais de
Hornbostel&Sachs.
2 A título de exemplo, conhece a obra de BordaloII, 
artista plástico português, em http://www.
bordaloii.com (consultado a 13/05/2019)

materiais

3
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construção 
passo a passo

materiais

3 4 5
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TEMPO    Artes

EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS

Fotografias Rui Menezes
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O Aquecimento Global do Planeta Terra obriga a que 

tenhamos de olhar para o mundo de forma preocupada 

e crítica, encontrando soluções sustentáveis para uma 

problemática que tem vindo a ganhar proporções cada 

vez maiores. 

O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), 

publicado de forma periódica, mostra a importância de 

cada país tomar previdências para que a temperatura 

média não aumente mais 1,5º, para não provocar 

efeitos globais em escala catastrófica. Se tal acontecer, 

o cenário é extremamente dramático: possibilidade de 

extinção de 70% das espécies de seres vivos e o inevitável 

esgotamentos dos recursos naturais.

Sensibilizados para esta causa, após leitura de 

documentação e visionamento de vários filmes, foram 

desafiadas as turmas do 10º e 11º do Curso de Artes na 

disciplina de Desenho A a criar esboços de edifícios que 

poderão contribuir para um mundo mais sustentável.

Rui Menezes

EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS
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TEMPO    Desporto Escolar

Segundo o Programa Nacional de Educação Física para 

o Ensino Secundário, existe um conjunto de objectivos 

de ciclo que sintetiza as competências a desenvolver em 

cada ano. Para além dos objectivos transversais a todas as 

áreas e atividades da Educação Física,  existem também 

objetivos específicos para algumas áreas de opção para os 

alunos do 11.º ano de Escolaridade.

Neste contexto, aparece como área opcional o Campismo/

Pioneirismo, que de uma forma geral consiste na 

realização de Atividades de Exploração da Natureza, onde 

se pretende que os alunos possam ter a oportunidade de 

aplicar correta e adequadamente as técnicas específicas, 

respeitando as regras de organização, participação e 

especialmente de preservação da qualidade do ambiente, 

que tanto tem decrescido ao longo destes últimos anos.

E foi neste sentido que os alunos do 11.º ano de 

escolaridade das turmas A,B e C tiveram a oportunidade 

de realizar uma atividade deste género, que para além 

do acampamento no Santuário do Ramelau, contou 

ainda com a realização de um percurso pedestre até ao 

ponto mais alto do Monte Ramelau, um dos pontos mais 

famosos de Timor-Leste. 

Bruno Torres

Foi uma experiência maravilhosa e será inesquecível para 

o resto das nossas vidas. Esta experiência ajudou-nos a 

fortalecer os nossos laços de amizade pois passamos bons 

momentos juntos, rodeados pela natureza e beleza deste 

País que maravilhoso que é Timor-Leste.

Durante a viagem de carro, desde Díli até Hatubuilico, 

não faltaram risos nem gargalhadas de alegria. Todos 

estávamos muito emocionados e estávamos impacientes 

pela chegada. Tivemos uma noite mágica, onde 

partilhamos uma grande fogueira, a qual era o centro e a 

luz de todos naquela noite! O caminho desde o Santuário 

até ao topo do Monte Ramelau, para além de ser o 

principal objetivo da atividade, foi considerada a parte 

mais emocionante e a melhor de todas. 

Contudo, durante esta caminhada ficámos bastante 

decepcionados com o lixo encontrado num lugar tão 

maravilhoso como aquele. Assim, decidimos juntar as 

nossas forças para entre todos recolhermos o máximo de 

lixo possível e limpar uma pequena parte do nosso mundo, 

e ter a possibilidade de chamar a atenção das pessoas que 

por ali passavam da importância da preservação do meio 

ambiente!

Todos nós agradecemos imensamente à Escola e a todos 

aqueles que se ofereceram para nos acompanhar, pois 

sem eles não teríamos uma experiência tão marcante e 

extraordinária!    

11ºA

A subida ao Monte Ramelau foi uma atividade 

interessante e desafiante, que contribui para o reforço 

da nossa capacidade física e de persistência. A atividade 

também nos permitiu interagir e apreciar mais a beleza 

e a harmonia da mãe-natureza, aumentando assim a 

nossa consciência no que à sua preservação diz respeito, 

podendo dessa forma garantir que esta possa ainda vir a 

ser apreciada pelas gerações futuras!

Maurílio Mestre

 Exploração da Natureza Fotografias Bruno Torres
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TEMPO    Biblioteca

O Ambiente é, nos dias de hoje, um assunto recorrente. 

Faz parte da agenda de todos os políticos, é notícia de 

abertura dos telejornais, é calorosamente debatido pelo 

cidadão comum, do mais cético ao mais otimista, do mais 

jovem ao mais velho. É, sem dúvida, um tema galvanizador, 

que a todos diz respeito e sobre o qual todos temos uma 

opinião. A centralidade que os problemas ambientais 

têm nos media e nas conversas quotidianas comporta, 

contudo, dois riscos: o do desgaste e da consequente 

desmobilização da opinião pública. Porém, este será um 

risco que vale a pena correr. Assim, nesta edição da Tempo 

ocupamo-nos também do Ambiente, tema que mobiliza a 

comunidade educativa há várias décadas.

A relação Ambiente-Biblioteca Escolar (BE) parece, 

numa primeira abordagem improvável. Aliás, afigura-

se algo antagónica, pois a “matéria-prima” de qualquer 

biblioteca continua a ser o livro impresso… Mas este 

espaço é um repositório do conhecimento e dos valores 

da humanidade. Através dos livros, do material digital 

e audiovisual que disponibiliza aos seus utentes, a BE 

contribui não só para a sua formação académica mas 

também cívica e ambiental. Esta (in)formação permitirá 

aos jovens, tal como diz Albert Schweitzer, “dominarem[-

se] a si mesmos” antes de aprenderem “a dominar a 

natureza”, possibilitar-lhes-á crescer como cidadãos 

(in)formados e torná-los-á aptos a tomarem melhores 

decisões, quer para si, quer para o Ambiente. É óbvio que 

esta não é uma questão unívoca, caso contrário, a nossa 

sociedade, a denominada “sociedade do conhecimento”, 

não estaria a enfrentar os problemas ambientais com que 

hoje se confronta. Mas também é esta mesma sociedade, 

que gera os problemas, que os está a tentar solucionar…

No entanto, o papel da BE não poderá cingir-se à promoção 

do conhecimento. Deverá suscitar o debate de ideias e 

desenvolver atividades que fomentem as boas práticas 

ambientais. A BE deverá também repensar-se, tanto ao 

nível da sua organização como do seu funcionamento, 

de modo a reduzir o impacto ambiental. A redução 

do consumo do papel faz já parte da prática diária dos 

funcionários deste espaço, porém, temos consciência 

de quão insuficiente é esta medida. A BE terá de criar 

uma política de sustentabilidade ambiental, que passará 

obrigatoriamente por uma utilização mais racional dos 

recursos materiais e energéticos. Consideramos, no 

entanto, que qualquer medida neste âmbito só poderá 

ter repercussões positivas, quer na gestão dos recursos, 

quer na mudança de mentalidades, se houver mudanças 

estruturais no espaço escolar, se os órgãos de gestão 

definirem uma política ambiental para toda a escola. 

É preciso o esforço de todos para salvar o nosso mundo. 

É preciso que cada um de nós, e a escola como um todo, 

altere as suas rotinas, a fim de evitarmos que o planeta 

Terra, tal como o conhecemos, apenas exista nos livros.

Ana Falcão e Carla Vaz

   Além dos livros…
           

“O mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a 
natureza antes de se dominarem a si mesmos.”

      Albert Schweitzer, filósofo e médico alemão

Fotografias Bruno Torres
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