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TEMPO  Editorial

1

No Projeto Educati vo (PE) da nossa Escola Portuguesa 
de Díli, datado no quadriénio de 2016/20, assumimos 
a dimensão fi losófi ca e ônti ca do “tantos e todos 
sendo”, ilustrando deste modo a nossa visão fragati ana 
da demonstração/relação estabelecida entre o Sein 
e o Dasein de Heidegger. O Ser-aí ou o Ser-aí-no-
mundo heideggeriano é a realidade possibilitante do 
questi onamento que se assume, designadamente, na 
linguagem enquanto momento triangular de persuasão, 
ou seja, um ethos de credibilidade e éti ca, um pathos de 
emoção e senti mento e um logos de razão em coexistente 
devir heracliti ano. 
Do processo de avaliação do nosso Observatório da 
Qualidade ao PE, a proposta e referencial da nossa Escola, 
o PE para o quadriénio 2020/2024 desenvolve a ideia de 
Bernad Shaw, que nos remete para o sonho do que nunca 
foi, obrigando-nos, o questi onar, porque não?
É esta comunidade educati va, empenhada e promotora – 
num clima afável e colaborati vo - de valor acrescentado 
para Díli e Timor-Leste, porque sustentada em relações 
profi ssionais e laços de solidariedade entre todos os 
atores educati vos, que aceita o desafi o de assumir a 
responsabilidade de exigir e construir para a Escola 
Portuguesa de Díli, não só um ensino de qualidade, mas 
que responde, também aos desafi os que quoti dianamente 
são colocados. 
Realidade insofi smável. 

“Somos um só e somos todos. 
Porém, devemos saber que esta 
compreensão da complexidade não 
é um automatismo, mas uma escolha 
ética.”

Tolenti no Mendonça

Este é um caminho que se faz caminhando. Por veredas, 
com escolhos, mas com determinação de quem tem 
da Escola uma ideia de parti lha, de lugar de saberes de 
ponto de parti da para um mundo globalizado.
Escola multi disciplinar, inclusiva e determinante num 
futuro que não renegando o passado se constrói neste 
presente tão incerto. Escola onde, (i) as aprendizagens 
são signifi cati vas e substanti vas, (ii) o aprender não é 
apenas um acumular de conhecimentos aos quais não se 
sabe dar uso, mas sim onde se pode dar senti do e aplicar 
tudo aquilo que se aprendeu e (iii) onde existe prazer 
em aprender não só de forma orientada, como também 
autonomamente. 
Porque procuramos compreender o meio envolvente e os 
anseios e expectati vas dos jovens e das suas famílias, esta 
comunidade educati va organiza a sua oferta educati va, 
contextualizada e personalizada. 
Com senti do, solidário e humano!
Temos de ser nós a fazer valer eti camente as implicações 
da diversidade e da unidade, reconhecendo, como refere 
Tolenti no Mendonça, que a diversidade humana é um 
precioso património da sua unidade e a unidade humana 
é um bem inalienável da diversidade que nos caracteriza. 
O humanismo que se propõe é, assim, uma lição de 
inclusão e de esperança.



TEMPO  Entrevista à Madre Guilhermina

A revolução da sopa



As cheias de 4 de abril, que causaram 48 mortos e 
desaparecidos e afetaram dezenas de milhares de 
famílias em Timor-Leste, a grande maioria em Díli, 
mostraram a precariedade em que muitos ti morenses 
ainda vivem. Uma sobrevivência dia-a-dia onde as 
carências de habitação, água, saneamento e alimentação 
são constantes, agravando-se em parti cular numa 
calamidade como não se via no país há longas décadas. 
Entre os muitos afetados pelas cheias estavam crianças 
que mesmo sem as cheias já viviam com desadequada 
nutrição e carências alimentares marcadas pela pouca 
variedade de alimentos. 

E ainda que os problemas existentes sejam complexos 
e nem sempre de fácil solução, a madre Guilhermina 
diz que há pelo menos um que se poderia começar a 
corrigir. Bastava para isso que se tornasse roti na nos lares 
ti morenses o consumo de sopa. Um alimento de fácil 
preparação, relati vamente barato e com elevado valor 
nutriti vo; uma espécie de ‘revolução da sopa’ que, como 
se comprovou entre abril e maio, na Escola Portuguesa 
de Díli, as crianças parecem querer abraçar.

Entre 4 de abril e 28 de maio, em colaboração com várias 
insti tuições e o apoio da madre Guilhermina, a EPD 
serviu mais de 5 472 refeições a crianças carenciadas. 
Muitas delas, habituadas a uma alimentação à base de 
arroz, provaram sopa pela primeira vez. Uma mudança 
radical de dieta que acabou por ‘saltar’ da escola com as 
crianças a pedirem aos pais ‘a sopa da escola portuguesa’ 
nas suas refeições em casa. E não bastava meter água no 
arroz. Era mesmo preciso a sopa como deve ser, recorda 
a Madre Guilhermina, nesta conversa.
P: As cheias ti veram um impacto muito grande na 
população. Mas mesmo sem cheias, já há muita 
população a passar mal e as cheias só mostraram ainda 
mais essa pobreza. Concorda?

A revolução da sopa
Por António Sampaio, Lusa
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R: Foi uma abertura ao mundo e a nós próprios, os 
ti morenses, para mostrar que em Díli muitas pessoas, 
muitas famílias, vivem com falta de condições, com 
casas precárias, a lutar pela sobrevivência, com poucos 
rendimentos numa cidade onde o custo de vida é 
muito caro. As cheias foram uma explosão das janelas 
para mostrar que em Timor estamos todos a viver um 
momento muito difí cil. Eu sou ti morense, e não estou 
só a falar mal do meu país, do meu povo, dos meus 
governantes. Falo da realidade, do povo que está a viver 
muito mal.

P: Houve o sonho da independência – os mais jovens já 
não se lembram da luta, mas a irmã sabe o difí cil que 
foi conseguir a independência. Acha que algumas das 
esperanças, dos sonhos da população estão afetados, 
que não se está a olhar o sufi ciente para o povo?

R:  Durante a ocupação da Indonésia, a grande maioria 
dos ti morenses lutou pela independência, para ser 
um povo livre, uma nação forte, com a sua própria 
história, cultura e identi dade como povo. Depois da 
nossa independência, aí o povo pensa que vai viver 
livremente, numa situação mais digna, com uma nação 
que não está dependente de outros. Mas durante estes 
19 anos de caminhada, no início quase vivemos as ‘7 
maravilhas’, mas depois descobrimos que somos muito 
dependentes. Dependentes de outras nações doadoras, 
e o povo em si muito dependente. Não estou a querer 
falar mal da minha nação, mas falo da realidade. A nossa 
segurança alimentar conti nua a ser muito precária. O 
solo é muito férti l, mas não damos atenção e prioridade à 
agricultura e à alimentação. Se se ti vesse dado atenção à 
agricultura, seria uma maravilha, sem estar dependente 
de importações. Essa é a precariedade da nossa situação 
políti ca e da nossa realidade do país. 

Como somos muito dependentes de outros, isso cria 
também a dependência do povo. Não é um povo 
dinâmico, não é um povo produti vo, é um povo que 
vive da sua dependência. Com a sobrevivência a ser 
muito alarmante. Tenho esperança que com abertura 
e criati vidade, com pessoas criati vas e produti vas para 
desenvolver o povo e o país. Apostar na educação e na 
agricultura, na saúde e nas infraestruturas. Se faltarmos 
nisto, estamos a marcar passo.

P: Timor-Leste tem muitos jovens, mas os jovens parecem 
desmoti vados e desalentados. Sente isso?

R: É uma grande preocupação para o futuro. Precisamos 
de reforçar mais a educação, desde o ensino básico 
ao superior. A maioria da juventude vive com falta de 
estudos, vive nas ruas. Os jovens são a nossa esperança 
e são energéti cos, mas essa esperança depende do 
investi mento que fazemos nos nossos jovens e como 
criamos campo de trabalho para os jovens. Depois do 
ensino não arranjam emprego, não conseguem trabalhar.

P: Estas refeições mostram que há muitas crianças 
carenciadas, que não têm comida sufi ciente, uma 
alimentação adequada. É preciso fazer mais? Porque é 
que há essas carências ainda?

R: Dar um almoço por dia aos mais pobres e vulneráveis é 
algo que se devia fazer. Dar oportunidade para as pessoas 
irem comer bem a alguns centros. Devíamos ter centros 
de almoço para dar comida às crianças e aos jovens, para 
manter a sua força, reduzir a má nutrição no país. Fazer 
o que a escola fez é uma grande opção. Isto é uma boa 
estratégia que deve ser feita em mais locais. Temos que 
dar o bom e o melhor para construir o nosso futuro, um 
novo Timor.

P: E como reagiram os meninos que vinham aqui comer?

R: No início acharam estranho. Não estavam habituados 
a comer assim numa canti na, com sopa, refeição 
completa, fruta. Foi uma maravilha. No primeiro dia foi 
mais difí cil, mas aprenderam logo e adoravam a sopa. A 
sopa foi o ponto mais marcante nas crianças que vieram 
aqui almoçar. E depois as crianças iam para casa pedir 
sopa como comiam na escola. ‘Mãe, onde está a sopa’. 
Algumas mães inventaram água no arroz e eles dizem 
que não era assim. Que queriam a sopa da ‘minha escola’, 
como diziam. Isso foi algo muito marcante no coração 
das crianças. Ficavam bem sentadas, bem-dispostas, 
contentes e a gostar de sopa. Foi uma maravilha.

É preciso educação alimentar e nutriti va. Muitos pensam 
que comer um prato de arroz chega. Isto é uma questão 
que também cria má nutrição nas crianças, que se nota 
logo nos olhos, na cara, que falta alguma coisa, porque 
falta alguma orientação na preparação de comida para 
as crianças.

P: É compensador saber que com alguma orientação, 
com uma sopa, se pode ter uma mudança signifi cati va na 
qualidade de vida alimentar das crianças.

R: Sim, isto marca o coração das crianças para o futuro, 
que ti veram aqui uma experiência muito diferente e que 
as vai marcar para o futuro. Ao mesmo tempo ajudou 
a estreitar os laços da nossa amizade, ti morenses e 
portugueses, um povo irmão em tudo. Isto também 
ajudou as crianças. E eu aproveitei para ensinar que talvez, 
se não fosse Portugal, ainda não teríamos conquistado a 
independência. E para reforçar que a língua portuguesa 
está na nossa consti tuição e fez história na nossa história. 
Comer a sopa e deixar no coração e na mente das crianças  
que Portugal e os portugueses também fi zeram muito 
pela nossa independência.
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Fotografi as: Susana Vieira
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TEMPO  EPD - Muito mais que uma escola

Após as cheias que devastaram a cidade de Díli no dia 4 
de abril de 2021, a Escola Portuguesa de Díli (EPD) tomou 
a iniciati va de oferecer refeições a grupos de crianças 
desalojadas e refugiadas. 
     

Escola Portuguesa de 
Díli, muito mais que 
uma escola



Escola Portuguesa de 
Díli, muito mais que 
uma escola

Íris Vega (Enfermeira)

1-Que cuidados teve que prestar a estas crianças e quais 
foram as maiores difi culdades?
Enf. Íris- Cuidados médicos e de higiene. Tiveram que ser 
tratadas algumas lesões na pele, como furúnculos nas 
pernas e feridas nos pés, por andarem sempre descalços 
e nos olhos (conjunti vites) e educação para a saúde e 
higiene (ensinar a lavar bem as mãos e oferta de roupa a 
algumas crianças). O que me custou mais foi ver meninos 
muito pequeninos na hora de comer, mas foi grati fi cante 
poder ajudar a dar os alimentos.
2-O que senti u ao ajudar as crianças?
Enf. Íris- O que aconteceu em Timor foi algo inesperado. 
Muitas famílias fi caram sem nada, por isso, para nós, 
ajudar estas crianças foi algo importante. Primeiro, foi 
uma experiência única, que nunca tí nhamos passado 
por nada assim, em segundo, uma experiência de 
comparti lhar a vida com essas pessoas (pelos costumes e 
hábitos de alimentação). Em grande parte, a nossa função 
foi ensinar as crianças a comer com garfo e faca e para 
mim foi algo importante, porque pude dar algo de mim 
e sinto-me feliz por isso. Tenho que salientar a Madre 
Guilhermina, foi muito importante neste processo, pela 
sua dedicação e que esteve sempre ao lado das crianças. 
Foi uma experiência muito positi va, não só para mim 
enquanto profi ssional de saúde, mas também a nível 
pessoal.

 Gertrudes Carvalho (Cozinheira)

1-O que senti u a cozinhar para estas crianças?
D. G.- Para mim foi importante preparar as refeições 
destas crianças (cerca de 5000). Eu não fi z caridade pois 
foi a escola que forneceu as refeições às crianças, eu 
gostei muito de cozinhar para estas crianças.

2-Qual foi o maior desafi o?
D. G.- Tivemos situações de preparar as refeições e 
depois a Madre Guilhermina ligava e dizia que tí nhamos 
que fazer mais comida, pois vinham mais crianças do que 
era esperado. Por vezes mais 70 ou 80 crianças do que as 
previstas. 

Johnny Tavares (Manutenção)

1-Qual o papel que teve durante a oferta das refeições 
às crianças?
Sr. Johnny- Ajudei mais na cozinha, cozinhava para as 
crianças e ajudava a servir as refeições.
2-Como se senti u a ajudar estas pessoas?
Sr. Johnny- Senti -me muito feliz a ajudar as crianças. 
Quando é preciso ajudar, fi co sempre feliz em ajudar 
onde é preciso.

Jorge de Freitas (Assistente Técnico)

1-O que senti u quando viu estas crianças pela primeira 
vez?
Sr. Jorge- Senti  um desalento muito grande, porque não 
estava à espera de encontrar tantas crianças a passarem 
necessidades. Por outro lado, senti  uma grande alegria 
por fazer parte desta iniciati va. Posso dizer que cada 
grupo que veio à nossa escola foi recebido com muito 
carinho, mas as crianças também nos cati varam com os 
seus sorrisos.  
2-Qual foi o maior desafi o?
Sr. Jorge- O maior desafi o foi a parte logísti ca e 
operacionalidade que envolveu trazer as crianças para 
a Escola Portuguesa, tendo muitas vezes de ir buscar 
mais crianças, estamos a falar de uma média de 120 a 
140 crianças todos os dias a comer uma refeição quente. 
Outro desafi o foi conseguir trazer os funcionários que, 

Este arti go tem como objeti vo não só dar a conhecer o que foi realizado dentro da Escola Portuguesa 
de Díli para apoiar uma causa muito nobre, mas também dar voz a quem se envolveu e vivenciou o 
apoio às crianças de vários Bairros. 
Tendo observado o envolvimento de alguns funcionários da escola nesta iniciati va, ti vemos curiosidade 
em saber o que os moti vou e o que senti ram em relação a cada grupo de crianças que recebiam, pois 
considerámos as suas ati tudes inspiradoras, tendo promovido e respeitado alguns dos direitos mais 
importantes dos Direitos das Crianças, tais como o Direito à Saúde, através da Enfermeira Íris, na 
realização de curati vos e aconselhamento de higienização, o Direito à Alimentação, através de todo 
o pessoal da cozinha e outros voluntários e também com a oferta de cabazes às famílias e o Direito 
a Brincar, com a oferta de bolas e brinquedos às crianças. Como docentes desta escola senti mos 
um grande orgulho por esta iniciati va, pois apesar dos tempos complicados que se vivem devido 
à pandemia (Covid 19), e mesmo sabendo que o número de casos não para de aumentar, muitas 
foram as pessoas que se juntaram a esta causa. Desta forma, resolvemos entrevistar alguns dos 
intervenientes que fi zeram a diferença com a sua prestação de serviços e cuidados a estas crianças.
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Esta iniciativa permitiu ajudar muitas famílias desalojadas e refugiadas com 
o serviço de refeições quentes nas instalações da Escola Portuguesa de Díli, 
com oferta de roupa e brinquedos às crianças e ainda a doação de bens 
alimentares a famílias a quem a Madre Guilhermina dá ajuda.
      

Diana Rebelo e Rita Neto

graças a Deus, abraçaram esta ação mesmo em estado 
de emergência. Esses foram os maiores desafios, mas 
conseguimos!

Manuela Mora (Professora)

1-Como surgiu a ideia de angariar dinheiro e como foi 
usado esse dinheiro?
Prof. M.- O sr. Jorge disse-me que tinha ficado muito 
impressionado, porque tinha visto o armazém onde a 
Madre Guilhermina guardava a comida e os bens para 
crianças vazio. E explicou-me que havia um aumento 
de famílias a pedir comida e mantimentos que era 
insustentável e que ela não tinha nada. Então, resolvi 
enviar uma mensagem aos meus amigos, através do 
WhatsApp. Expliquei-lhes que a situação em Timor estava 
muito complicada e que havia muitas pessoas a passar 
fome. “Eu sei que um saco de arroz custa 10€, por isso, se 
cada um de vocês conseguir ajudar com 10€, seria ótimo!” 
Fiquei admiradíssima porque pus um limite baixo de 10€, 
e eles começaram a dizer aos amigos, e aos amigos dos 
amigos e com isto conseguimos angariar fundos vindos 
de vários países. Metade desse dinheiro foi para dar 
continuidade às refeições na Escola Portuguesa de Díli e 
a outra metade para comprar alimentos para os cabazes 
que a Madre Guilhermina fornece a várias famílias. 
2-Como se sentiu depois desta ação?
Prof. M.- Foi muito bom! Senti-me calma, muito feliz. É 
um cliché dizer, mas, ajudar os outros faz-nos realmente 
sentir bem. A verdade é que, se não fosse o apoio do 
Dr. Acácio que permitiu toda a logística, bem como 
o envolvimento do Sr. Jorge e dos funcionários, que 
estiveram sempre disponíveis com um sorriso aberto 
durante dois meses, esta minha iniciativa teria levado 
mais tempo a concretizar-se. Também sem a ajuda dos 
meus familiares e amigos, pelos quais sinto um enorme 
orgulho pelo apoio, e sem a solidariedade de toda a 
gente, este gesto teria sido impossível de concretizar! 

Madre Guilhermina Marçal

1-Como surgiu esta iniciativa de cooperação entre a EPD 
e a sua instituição?
M.G.- O senhor que falou primeiro comigo foi o Dr. Bruno 
Lencastre, que me informou que era possível organizar as 
crianças para as levar a almoçar uma refeição quente na 
Escola Portuguesa de Díli, durante uma semana e no dia 
seguinte fomos à escola.
2-Como foi feita a seleção de crianças? Que critérios 
foram usados?
M.G.- Acontece que temos milhares de crianças. 
Organizei com os pais por bairros e pelos três centros 
de refugiados. Claro que não se podia levar as mesmas 
crianças todos os dias, mas separadamente era possível. 
No princípio foi estipulado um número máximo de 100 
crianças de cada vez, mas todos os dias esse número 
foi ultrapassado, indo sempre entre 160 a 170 crianças. 
O Dr. Acácio chegou a dizer que Jesus fez o milagre de 
multiplicar pães e a Madre Guilhermina o de multiplicar 
crianças (risos). Quando falei com os pais, eles ficaram 
muito contentes, aceitando muito bem a ajuda, sem fazer 
objeções. Porque as crianças não iam à escola apenas 
para almoçar, mas ia ajudar as crianças a terem uma nova 
ideia da escola. 
6-Quais foram as maiores dificuldades?
M.G.- No princípio as crianças ficaram surpreendidas 
com a forma como eram servidas na escola, pelo facto 
de terem que se sentar à mesa para comer, as crianças 
mais pequenas sentiam-se sozinhas e todas tiveram que 
aprender a comer com talheres e isso foi um desafio para 
elas, depois tiveram a questão da sopa, porque não é 
costume as crianças timorenses comerem sopa. Outra 
dificuldade, foi o facto da escola preparar as refeições para 
100 crianças e depois apareciam sempre mais e tivemos 
que ajudar todas. O serviço da escola foi excelente e o 
ambiente calmo que a escola transmite também ajudou 
muito as crianças. Estava sempre tudo muito limpo e as 
crianças falavam sempre disso. 

TEMPO  EPD - Muito Mais Que Uma Escola
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Em nome de todas as 
Crianças, um agradecimento 
muito especial ao presidente 
da CAP, Dr. Acácio de 
Brito, que com o seu olhar 
atento e coração sensível 
faz com que a Escola 
Portuguesa de Díli seja 
muito mais que uma escola!

Fotografi as: Susana Vieira
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Fotografi as: Lipiterio Hanjam e Ana Almeida
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O dia 4 de abril do ano de 2021 é um dia que fi cará para 
sempre gravado na mente de todos os que se encontravam 
em Timor-Leste. Foi um dia de pura destruição e de 
perdas enormes para muitas pessoas, inclusive de vidas, 
devido às fortes chuvadas e inundações que ocorreram. 
Todas as alunas da Associação de Estudantes da Escola 
Portuguesa de Dili (EPD), sim, somos uma associação 
formada somente por meninas, foram afetadas pela 
inundação, umas muito mais do que outras, porém, de 
alguma forma, todas fomos afetadas. 
No dia 6 de abril resolvi criar um grupo no whatsapp 
com as meninas que estavam em condições e dispostas 
a ajudar, expus as minhas ideias e todas elas fi caram 
animadas porque assim podiam contribuir também para 
a melhoria da situação que se vivia em Timor. Poder 
estender a mão ao irmão que precisava de uma ajuda 
solidária, pois a única coisa que podíamos fazer era 
sermos solidárias.
O moti vo de eu ter tomado a iniciati va de ajudar? Foi 
quase impossível ignorar a realidade lamentável que 
estávamos a presenciar e também porque eu me senti  
inspirada pelas mais diversas escolas e pelos jovens que 
se estavam a juntar para ajudarem, de alguma forma, 
aqueles que mais precisavam, acreditando assim que nós 
também podíamos fazer alguma coisa. O nosso plano 
inicial era juntar a maior quanti dade de manti mentos 
que pudéssemos e doá-los a alguma insti tuição, porém, 
ao colocarmos a mão na massa, as coisas foram-se 
desenrolando de uma forma completamente diferente 
daquilo que inicialmente planeáramos. Envolvemos 
a comunidade do nosso bairro e durante uma 

TEMPO  União e Solidariedade

União e 
Solidariedade
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semana,distribuímos 200 a 300 jantares por noite para 
diversos locais gravemente afetados pela inundação 
ou para lugares de refúgio dos que tudo perderam. 
Distribuímos também comida, itens de higiene, roupa 
e calçado, entre outras coisas. Todos estes materiais 
foram doados por alunos, encarregados de educação e 
professores da Escola Portuguesa de Díli, tendo alguns 
contribuído com dinheiro entregue na secretaria da 
escola, dinheiro este gasto na compra de comida e 
outros materiais, como por exemplo, colchões. Como 
referido anteriormente, os itens foram doados para: 
Cruz Vermelha, Casa Vida, aldeia de Mauk em Manleu, 
Paróquia Bedois, Proema e Dom Bosco.
Do pouco que contribuímos, esperamos que tenhamos 
ti do um impacto positi vo na vida de alguém, que 
tenhamos levado conforto onde havia desamparo e 
esperança em dias completamente cinzentos.
Em nome dos membros da Associação de Estudantes da 
EPD, agradeço a todos os envolvidos, aos professores, 
aos encarregados de educação e aos nossos amigos. 
Somos eternamente gratos por podermos ajudar famílias 
e contribuirmos com o que podíamos. Em situações 
assim, damos conta da necessidade de sermos solidários, 
pois não existe melhor remédio para o mundo do que a 
solidariedade.

Nelita Tinoco, Presidente da Associação de Estudantes da EPD



Ser solidário é …
A solidariedade abrange um vasto leque de atuações e dimensões que podem ser preponderantes 
consoante a realidade dos factos. Uma vez que no fi nal de 2019, a população mundial foi confrontada com 
o aparecimento do vírus SARS-CoV-2, que conduziu a alterações signifi cati vas na vida de todos, obrigando a 
população mundial a pensar, a agir e a atuar de maneira diferente na sua roti na diária, nomeadamente no 
que respeita à interação com o outro e com os seus. Houve, de alguma forma, um necessário afastamento, 
que de um estranho modo se refl eti u em aproximação, no que concerne ao lado humano e solidário. 
Em Timor-Leste, esse mesmo vírus surgiu em 2020, a par com as cheias de março do mesmo ano. 
Seguidamente, em abril de 2021, ocorreram novas inundações que provocaram enormes danos humanos 
e materiais e que desencadearam uma rede de ações solidárias emergentes e concretas.
Numa perspeti va de sensibilizar e consciencializar os alunos dos 5º aos 12º anos, foi-lhes solicitada uma 
refl exão sobre ações solidárias e como elas contribuíram ou podem contribuir para amenizar o impacto 
desta situação global.

Augusta Duarte, Otí lia Paula Silva, Raquel Afonso e Teresa Cunha 
Departamento de Matemáti ca e Ciências Experimentais

TEMPO  Ser Solidário

Ser solidário é …
A solidariedade abrange um vasto leque de atuações e dimensões que podem ser preponderantes 
consoante a realidade dos factos. Uma vez que no fi nal de 2019, a população mundial foi confrontada com 
o aparecimento do vírus SARS-CoV-2, que conduziu a alterações signifi cati vas na vida de todos, obrigando a 
população mundial a pensar, a agir e a atuar de maneira diferente na sua roti na diária, nomeadamente no 
que respeita à interação com o outro e com os seus. Houve, de alguma forma, um necessário afastamento, 
que de um estranho modo se refl eti u em aproximação, no que concerne ao lado humano e solidário. 
Em Timor-Leste, esse mesmo vírus surgiu em 2020, a par com as cheias de março do mesmo ano. 
Seguidamente, em abril de 2021, ocorreram novas inundações que provocaram enormes danos humanos 
e materiais e que desencadearam uma rede de ações solidárias emergentes e concretas.
Numa perspeti va de sensibilizar e consciencializar os alunos dos 5º aos 12º anos, foi-lhes solicitada uma 
refl exão sobre ações solidárias e como elas contribuíram ou podem contribuir para amenizar o impacto 
desta situação global.

TEMPO  Ser SolidárioSer Solidário

“Solidariedade é ajudar quem precisa! Eu sou solidário 
com os meus colegas porque os ajudo na sala de aula e 
também nas aulas on-line e, por vezes, empresto o meu 
material escolar. 
A minha escola também foi solidária, aceitou o desafi o de 
ajudar servindo refeições a crianças de um orfanato das 
madres Canossianas.”

Robinson Costa, 5ºA

“Uma ação solidária foi quando a Escola Portuguesa de 
Díli ajudou as víti mas da grande inundação de 4 abril. 
Para mim, ser solidária é ajudar as outras pessoas quando 
precisam.”

Vinola Cabral, 6ºA

“Eu parti cipo num grupo que o meu Pai criou, o ano 
passado, chamado “Movimento Solidariedade Fó Liman 
ba Malu”, que ajuda pessoas em risco, em situação de 
pobreza, víti mas de desastres naturais como, por exemplo, 
as pessoas que perderam tudo nas inundações provocadas 
pelo ciclone Seroja. Neste movimento, procuramos 
doadores, recebemos apoios e preparamos as coisas que 
vamos parti lhar. Por vezes, damos alimentos, outras vezes 
damos roupa, coisas para a casa, mas também ajudamos 
a construir casas, casas de banho, quiosques, entre outras 
coisas. Agora, com a cerca sanitária, os meus pais não 
me deixam ir com a equipa, mas antes da pandemia, 
eu e os meus irmãos acompanhávamos os meus pais e 
íamos conhecer como vivem outras pessoas e como é que 
podíamos ajudá-las. Ser solidário, para mim, é aquele 

senti mento em que percebes que podes mudar a vida de 
alguém.”

Tomaz Turquel, 6ºB

“Ser solidário é ser o herói das pessoas que necessitam 
de ajuda. É mais que dar manti mentos, é dar esperança e 
encorajar outros a fazer o mesmo.”

Luís Fernandes, 7ºC

“O que pensam vocês sobre ser solidário? Ajudar as 
pessoas? Eu penso assim: ser solidária é ajudar as pessoas 
com difi culdades, com felicidade e bondade, sem receber 
nada em troca. Eu cortei e doei os meus cabelos a pessoas 
com cancro para fazerem as perucas.”

Ye Jin Kim, 7ºC

“Em abril de 2021 houve fortes chuvas e inundações, 
ocorreu um desastre natural em Díli. Como resultado da 
enchente e das fortes chuvas, algumas pessoas perderam 
as suas casas, abrigos e pertences. O meu coração fi cou 
comovido! Fui ajudar os nossos vizinhos e parentes que 
foram afetados pela enchente. Só podemos ajudar com 
roupas e comida. Esta foi a minha solidariedade para com 
outros seres humanos.”
    Samuel Soares, 7ºC

“Para mim ser solidário é ajudar com o pouco que temos, 
ou seja, é ajudar sem esperar nada em troca. Hoje em 
dia, com este problema do COVID-19, estamos sempre em 
casa, também há a cerca sanitária, há o confi namento, 
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não há movimentação dos transportes, a escola também 
funciona por via on-line e, até, os trabalhos são feitos em 
casa e, por isso, há pessoas que não podem trabalhar e não 
têm comida. Há um vizinho meu que mora perto da minha 
casa, ele é condutor de microlete, mas a microlete não é 
dele, é do seu patrão e quando ele não trabalha é difícil 
comprar comida para sua casa. Nós tivemos a iniciativa 
de ajudar o nosso vizinho; demos um saco de arroz, alguns 
legumes e algumas roupas que já não usávamos, para as 
crianças. Foi uma pequena ajuda solidária!”

Reinato Martins, 7ºC

“Para mim ser solidário é a ação de ser bondoso com 
o próximo, assumindo uma função de colaborador. E, 
ao contrário do que muitos acreditam, essa atitude 
não diz respeito apenas a ajudar os mais necessitados 
financeiramente.” 

Orrosco Sarmento, 8ºB

“Ser solidária é partilhar sem contar, é tornar as pessoas 
mais felizes, é ter a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, é ajudar com vontade e prazer.”

Rachellya Oliveira e Graça Soares, 8ºB

“Uma ação solidária que ainda está a ser desenvolvida é 
com o grupo de motas Harley Davidson que o meu pai 
e seus amigos fundaram. Desde que começou o estado 
de emergência em Timor-Leste, todo os meses juntamos 
dinheiro para comprar alimentos e outros produtos, 
recebemos também outras doações em forma de comida 
ou roupa. Depois, levamos camionetas carregadas desses 
bens e distribuímo-los pelas aldeias e orfanatos de 
diferentes distritos.”

Philippe Sam, 8ºB

“Para mim ser solidário é ser uma pessoa bondosa/
caridosa, dar um pouco a quem precisa de nós; não é 
dar só um pouco mas dar com alegria, com o coração 
cheio de vontade de ajudar. Ser solidário é ser caridoso. 
Ser solidário é fazer parte das dificuldades, da tristeza 
dos outros, ou seja, sentir também o que eles sentem. 
Ser solidário não vê cor, raça, religião ou género de uma 
pessoa. A ajuda é sem fins lucrativos, ou seja, não tem um 
objetivo para ajudar uma pessoa (fisicamente não tem 
mas espiritualmente tem). Quanto mais ajudamos uma 
pessoa mais pessoas/amigos temos e é bom ter muitos 
amigos.”

Maria Amélia dos Santos, 9ºA

“Quando houve a inundação de 13 de março, eu ajudei 
a tirar a lama e a limpar a escola; também tomei conta 
dos meus primos enquanto os meus tios tiravam a lama e 
limpavam as casas deles. Na inundação deste ano eu doei 
roupa para o orfanato. Ser solidário é ajudar alguém que 
está numa situação difícil e necessita de ajuda e é saber 
estabelecer uma relação de ajuda mútua.”

Inês Silva, 9ºA

“Uma ação de solidariedade que eu fiz, especialmente 
quando tivemos aulas presenciais, foi ajudar os meus 
amigos nos trabalhos escolares quando eles tinham 
dúvidas. Doar sangue também é um bom exemplo de uma 
ação solidária que muitas pessoas praticam.” 

Rosejiza Hei, 9ºA

“Para mim ser solidário é ajudar e ser carinhoso com as 
outras pessoas. Ajudar de uma forma justa, sem ver a cor 
da pele, sem ver as características dessa pessoa. Ajudar 
com amor, com interesse e com um sorriso.” 
Caríchia Oliveira, Gildas Soares, José Madeira, Venissia dos Reis, Vieno Martins 

e Zinia da Silva, 9ºA

“Para mim ser solidário é ajudar quem está próximo de 
nós, especialmente quem necessita. Há cerca de três 
anos, a nossa turma foi distribuir roupas e outros objetos 
que nós não utilizávamos mais e que estavam em bom 
estado para um orfanato em Díli.” 

Rodrigo Faria, 9ºB

“Na minha casa desenvolvemos uma ação solidária, 
ajudando crianças órfãs ou com alguma dificuldade na 
família (a nível financeiro ou com alguma deficiência). 
Também são solidários os doutores e enfermeiras que 
juntos ajudam as pessoas contaminadas com o vírus, 
colocando a sua vida em perigo para salvar essas pessoas.” 

Eliza Cantarela, 9ºB

“Ser solidário é priorizar as necessidades dos outros, em 
vez de nos focarmos apenas nas nossas.”

Rita Silva, 11º A

“Eu ajudei e ainda ajudo muitas pessoas que precisam de 
pequenas coisas como por exemplo: ajudar a mãe ou a tia 
a cozinhar, cuidar do bebé, ajudar a fazer os trabalhos dos 
meus primos, fazer algumas interpretações de linguagem 
para as pessoas que precisam... Para mim, ser solidário é 
ser alguém que sente bondade em ajudar os outros sem 
receber nada em troca. É alguém que percebe a dor de 
outra pessoa e a ajuda a recuperar. É uma pessoa que 
sabe ouvir os outros.”

Yeryeong Kim, 11ºA

“Ser solidária é dar um pouco de si em favor dos que 
sofrem, é partilhar, é inspirar o mundo a mudar, é ajudar 
alguém num momento difícil. É ajudar-se, praticando o 
bem, é fazer algo com o coração!”

Janice Tilman, Gracita Mota e Ivania da Costa, 10º A

“Ser solidário é saber acalmar as almas de outros; é ser 
a razão do sorriso de outros; é perceber as dificuldades 
e os obstáculos que outras pessoas sentem e enfrentam, 
oferecendo qualquer ajuda de forma a minimizar os seus 
problemas.” 

Freteliana de Deus, 12ºA
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“Ser solidário é dar um pouco de nós para quem mais 
precisa, sem nos preocuparmos com o que iremos receber 
em retorno. A minha família fez e ainda faz a distribuição 
de livros escolares para o 1º ciclo, para várias instituições 
em Díli e nos distritos. A associação de estudantes da 
Escola Portuguesa de Díli esteve durante várias semanas 
a distribuir alimentos básicos para a população de Díli, 
após as cheias.”

Gabriela Antunes, 12º A

“Os meus avós perderam a sua casa e passaram um mês a 
morar comigo. Aqui em casa oferecemos ajuda para tomar 
conta de uma criança de 5 anos para que os seus pais 
pudessem limpar melhor a sua casa.  Também doámos 
roupa, calçado e comida para famílias desalojadas. Muitas 
pessoas ajudaram a reconstruir casas desmoronadas.”

Alicia de Freitas, 12ºA

Fotografias: Susana Vieira
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Fotografi as: Susana Vieira

TEMPO Solidariedade Na Escola

Em África, o conceito de ubuntu está relacionado com 
a solidariedade, e esta citação do Bispo Desmond Tutu 
parece integrar os vários signifi cados de solidariedade. 
“[Ubuntu] É a essência do ser humano. Refere-se ao 
facto de que a minha humanidade é indissociável da 
ligação ao outro. Eu sou humano porque pertenço a um 
grupo. Refere-se à integridade, refere-se à compaixão…. 
[Pessoas com ubuntu] têm uma autoconfi ança que 
advém de saberem que pertencem a um todo maior e 
[que] são debilitados quando os outros são tratados 
como se [fossem] inferiores ao que na realidade são.” 
(2004, citado por Melton, 2010, p. 91) Ubuntu é, assim, 
uma necessidade cada vez mais real, em especial em 
demandas sociais como as que vivemos atualmente 
em que a Escola empreende um papel fundamental na 
construção de um ser solidário, mais refl exivo e ati vo 
perante os acontecimentos do mundo.
O contexto da escola não pode ser impermeável aos 
acontecimentos do lugar onde a escola está inserida. A 
formação para a cidadania, enquanto uma das fi nalidades 
do ensino quer como direito ao reconhecimento quer 
como direito ao respeito e à parti cipação, pressupõe a 
ação proati va do aluno na interação social em casa, na 
escola e na comunidade onde se insere. 
Os professores, composição importante deste processo, 
assumem a escola como um momento de aprendizagem 
constante, encontrando no aluno as possibilidades de 
rever as suas metodologias de ação. Os alunos, sujeitos 
ati vos, passantes pelas práti cas proporcionadas pela 
escola, são elementos inspiradores para a construção 
de uma ação fl exível e representati va socialmente, com 
efeitos mais signifi cati vos para a aprendizagem. Para que 
haja signifi cado na relação com a escola é indispensável 
que os alunos desenvolvam competências sociais. O 
desenvolvimento de competências, ao relacionar-se com 
as diferentes possibilidades de aprendizagem perante 
um mesmo conhecimento, favorece a consciência da 
ação provocada pela aprendizagem, pois desenvolve 
competências, para além do ´saber` ou ´fazer`, de 
compreensão da sua importância social e cultural na 
comunidade. 
As possibilidades de ação sobre as situações novas 
só são perti nentes no momento em que os alunos 

O lugar para a 
solidariedade na Escola
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sabem como agir porque reconhece, no processo de 
aprendizagem, os elementos que permitem a ação 
uti lizando referenciais conquistados, conscientemente, 
durante o ato de aprender. Daqui decorre que, sendo 
a solidariedade um princípio da formação humana que 
promove a integração e harmonia nas relações sociais, 
se torna cada vez mais urgente prati car a solidariedade 
a fi m de transmiti r aos alunos a necessidade de ajudar o 
próximo. A escola é, assim, um lugar de complexidades e 
não de simplifi cações, é um lugar globalizado que deve 
contribuir para desenvolver um saber mais integrado e 
signifi cati vo. 
“[...] as escolas estão cada vez mais desafi adas a 
enfrentar os problemas decorrentes das diferenças e da 
pluralidade cultural, étnica, social religiosa, etc., dos seus 
sujeitos e atores”.
(CANDAU (2008, p.14)
É com esta consciência que os nossos alunos percebem 
o papel social da Escola, na sua vertente solidária, como 
pertença, reciprocidade, parti lha de conhecimento, 
empati a e apoio aos outros membros da comunidade. 
E, ao mesmo tempo, adquirem a capacidade, perante 
as circunstâncias certas, de serem bons cidadãos e 
demonstrar solidariedade na sua ação. O reconhecimento 
de um bem comum, uma das característi cas da 
solidariedade, e de uma comunidade forte é parti lhado 
por todos os alunos convidados a expressarem-se sobre 
as respostas sociais da escola, reportando-se à intensa 
ação solidária de urgência ocorrida face à recente crise 
provocada pelas cheias de 4 de abril.

Palavras associadas ao conceito de ´solidariedade` 
[ubuntu] escolhidas por alunos do 11º ano
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Este projeto de escrita nasceu 
durante o ensino à distância, 
na Escola Portuguesa de Díli 
em Timor-Leste.  A proposta 
foi desenvolvida pelos alunos 
do 12.º ano, da disciplina 
de Português, nas aulas 
assíncronas. Foi sugerido que 
os alunos relatassem as suas 
vivências das grandes cheias 
de Díli, que ocorreram na 
noite de Páscoa do dia 4 de 
abril de 2021. Os textos que 
agora se apresentam foram 
escritos em linha (“on line”) 
na plataforma “Padlet” e 
surgem em forma de “Diário”. 
Foram selecionados alguns 
passos de cada texto que 
agora se apresentam como 
testemunhos daquele fa� dico 
dia.

TEMPO  Testemunhos De Alunos

As Cheias de Díli

«Era a véspera da Páscoa, quando esta desgraça 
começou.  Ainda não era noite, quando a chuva 
principiou. Nem estava preocupado, porque 
a chuva era leve, mas tão leve que me fez 
adormecer»

Salvador Araújo, 12.ºA

«Não ti nha ideia nenhuma que isto iria 
acontecer. Durante duas  ou três semanas não 
houve sol e choveu quase sempre sem parar.» 

Humberto Lopes da Cruz, 12.º C

«Era para ser um dia em família, um dia feliz, 
com um almoço em  família, com carne de 
cabrito na mesa e, no fi m, amêndoas da Páscoa, 
como habitualmente.»

Mafalda Bessa Marti ns,  12.º C

«Acordei às 3:00 da madrugada, manhã tão 
silenciosa, nem barulho da chuva se ouvia, mas 
o meu cão não parava de lati r, no exterior. Foi  
para ver o que se passava com o cão, que saí do 
meu quarto.»

Carlos Pinto,  12 B

«Na minha cidade natal não aconteceu muita 
coisa, mas muitas famílias perderam o seu 

gado e as hortas. A minha ti a perdeu 14 vacas e 
mais de metade dos arrozais. Ela lamentava-se 
e chorava muito, porque a  sua vida  depende 
muito do gado e do campo.»

Catarino Bere, 12.º C

«O meu ti o informava-nos que no quintal do 
meu avô (onde ele morava e o resto da minha 
família) a água "passeava-se" por todo o lado 
e não sabia se os outros se conseguiam salvar, 
pois a corrente de água era tão forte que entrava 
pela frente das casas e saía por trás.»

Aquilina Santos, 12.º C

«Corri velozmente para o quarto do meu fi lho, 
onde os brinquedos boiavam na superfí cie da 
água lamacenta. Tirei-o do berço e peguei-o ao 
colo. Quando abri a porta, o meu ti o mandou-
me levar o meu fi lho para casa do meu irmão, 
que tem dois andares.»

Noor Athalia, 12.º B

«Uma menina foi levada pela ribeira de Manleu. 
O seu pai já ti nha perdido as esperanças, mas 
ela foi salva por um polícia. A menina segurou-

Fotografi a: Carlos Pinto
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-se a uma bananeira, para não ser levada pela 
corrente. Por incrível que pareça, essas pessoas 
conti nuam a sorrir e a serem extremamente 
gratas pela vida. Quando nós, membros da 
Associação de Estudantes, os fomos visitar, eu 
não tenho palavras para descrever a maneira 
como eles nos receberam.»

Nelita Tinoco, 12.º B

«Nesse momento, não dava para pensar em 
Corona Vírus, mesmo que a polícia passasse 
em frente de casa, gritando "máscaras!". Era 
impossível lembrarmo-nos disso, enquanto 
víamos as casas  a serem inundadas, a água 
quase no topo dos carros, muros destruídos e 
algumas pessoas a chorarem.»

Ana Patrícia Almeida, 12.º A

«Muitas pessoas disseram que estas cheias 
foram um casti go de Deus, porque durante dois 
anos seguidos não puderam assisti r à cerimónia 
Pascal, presencialmente, na igreja, devido à 
pandemia da Covid e por causa dos nossos 
Líderes, mas enfi m.»

Flamínia Araújo, 12.º C  

«Entretanto, saí e fui ao nosso portão. As 
estradas desapareceram. A água tomava conta 
delas e levava consigo grandes troncos de 
árvores.»

Freteliana de Deus, 12.ºA

«Quando a chuva parou e a nossa estrada fi cou 
limpa, por volta das 4h da tarde, fomos distribuir 
comida pelas famílias nos centros de evacuação. 
Demos uma pequena volta pela cidade de Díli e 
ao ver os centros de evacuação fi carem cheios 
de pessoas, as famílias a limparem as suas casas 
e muitas casas, pontes e estradas destruídas e 
estragadas, fi quei com o coração parti do.»

Lola Ruak, 12º A

«Depois de alguns minutos, a minha mãe 
começou a gritar que a casa ia desabar, porque 
um dos lados do terreno onde construímos 
um pilar para segurar a casa estava a cair 
com a enxurrada. Entrámos em pânico e, 
assim, corremos imediatamente para uma 
casa pequena que se encontrava ao lado. Não 
trouxemos nada connosco, porque foi uma coisa 
tão rápida, pensávamos que a casa ia desabar 
naquele momento e não tí nhamos tempo.»

Patrícia Marti ns, 12.º B

«Nós perdemos muitas coisas, mas o meu ti o 
perdeu quase todos os seus livros, incluindo 
todos os livros do "Principezinho" traduzidos 
em muitas línguas e livros que 

agora já não estão à venda no mercado. 
Tínhamos uma biblioteca e muitos livros no 
escritório do meu ti o. Perdeu-se quase tudo.
Eu também perdi muitos livros e fi quei triste e 
zangada comigo própria, porque não consegui 
salvar a minha coleção preferida: "A Guerra 
dos Tronos”.»

Nélia Santos, 12.º B

«Senti -me mal por estarbem! Grata por estar 
bem, mas nunca indiferente.  Não há palavras 
para descrever o meu senti r.  Não há palavras 
que descrevam o que se vive e a luta diária 
que se trava, nesta pequena grande ilha de 
Timor-Leste.»

Rita Machado, 12ºA

«Adoro tanto a chuva que não me apercebi 
da quanti dade de água que caía do céu. O 
meu jardim fi cou inundado com água, como 
sempre fi ca em dias chuvosos, mas a chuva, 
que me fez feliz de manhã, inundou a casa dos 
meus avós até às janelas.
Adoro dias chuvosos. Em dias de sol, dou 
comigo a pedir chuva.
Achava que se chovesse a cântaros o dia todo, 
que isso me faria feliz. E claro está que estava 
errada!»

Alícia Freitas 12.º A

«Apesar de tudo, conti nuei e conti nuo a estar 
imensamente grata e nunca me irei esquecer 
de todas as vidas perdidas e, mais importante 
ainda, de todas as famílias sem casa.»

Gabriela Antunes, 12.º A

Emília Bapti sta

Fotografi a:Nélia Santos
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No âmbito das cheias que ati ngiram no dia 4 de abril de 2021 grande parte da cidade de Díli, o grupo 
de Matemáti ca da EPD debruçou-se como calcular a quanti dade de litros de água durante uma chuva 
torrencial.

A quanti dade de litros de água que cai durante uma chuvada é calculada em milímetros (mm). Uma quanti dade de 
1 milímetro equivale ao volume de 1 litro (L) de água, que se acumulou sobre uma superfí cie de área igual a 1 metro 
quadrado (1 m2). Ou seja: 
  
1 litro por metro quadrado = 1 milímetro.

Para fazer esta medição, um dos aparelhos mais uti lizado é o pluviómetro que fornece exatamente a quanti dade de 
água que cai, visto que possui uma escala graduada em milímetros. 

A importância do pluviómetro vem da Grécia Anti ga. Embora no início só fosse úti l para melhorar os campos agrícolas, 
era importante para garanti r a subsistência de alimentos para a população. Com o passar dos anos, sua importância 
tem aumentado a ponto de servir não só para as lavouras, mas também para medir as chuvas, a fi m de estudar os 
climas em todo o mundo e poder diagnosti car as mudanças climáti cas.
Com este aparelho, e de acordo com a intensidade da chuva, esta pode ser classifi cada em:

•Chuva fraca: quando a intensidade é inferior a 2,5 milímetros por hora (mm/h);
•Chuva moderada: quando a intensidade é igual ou superior a 2,5 mm/h mas inferior a 10 mm/h;
•Chuva forte: quando a intensidade é igual ou superior a 10 mm/h mas inferior a 50 mm/h;
•Chuva torrencial: quando a intensidade é superior a 50 mm/h. 

O grupo de matemáti ca da EPD

Referências
1.«Chuva» na Wikipedia. Recuperado em setembro de 2017 da Wikipedia: en.wikipedia.org/
2.htt ps://www.meteorologiaenred.com/pluviometro.html

TEMPO  Retrato Das Cheias
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Fotografi as: Idílio Fernandes



TEMPO  EPD em Revista



Fotografi as: Susana Vieira



“O que fazemos para 
nós mesmos morre 
connosco. O que 
fazemos pelos outros e 
pelo mundo permanece 
imortal.”                                                                       

TEMPO  Educar Para Transformar

INTERVENÇÃO DA EPD NA COMUNIDADE 
Microcosmos da sociedade, a Escola comporta inevitavelmente uma forte dimensão social. É na Escola que as crianças 
e os jovens adquirem conhecimentos que lhes permitem ter um papel ati vo na sociedade, sendo também no espaço 
escolar que estes se descobrem a si próprios e aprendem a relacionar-se com os outros.

A Escola Portuguesa de Díli - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPD) contém na sua génese esta dimensão social 
do ensino. Criada em 2002 para promover o ensino da língua e cultura portuguesa, a EPD cumpriu o desígnio maior 
de ensinar , de conduzir ao conhecimento autónomo, levando os jovens a questi onar, a parti lhar, a criar, desafi ando a 
sua inteligência e as suas capacidades, para que possam compreender a vida e lhe atribuir signifi cado, para que sintam 
a liberdade que o conhecimento faculta, interiorizando que conhecer e compreender os torna mais livres, logo mais 
felizes. 

Neste senti do, paralelamente às ati vidades curriculares, a Escola desenvolve iniciati vas extracurriculares que permitem 
aos alunos intervir na comunidade educati va, questi onar-se a si e à realidade em que estão inseridos. O Parlamento dos 
Jovens, a Associação de Estudantes, as sessões de esclarecimento sobre Violência no Namoro, sobre o Desenvolvimento 
Sustentável são alguns exemplos do contributo da Escola para a formação integral dos alunos. 

Concomitantemente, a  EPD tem desenvolvido, ao longo da sua existência, ações de âmbito social dirigidas à comunidade 
envolvente. 

Albert Pine, autor norte-americano 
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Num momento conturbado da história de Timor-Leste, país que, conjuntamente com a pandemia que assolou o 
mundo, vive no rescaldo de uma catástrofe natural que viti mou dezenas de pessoas e causou milhares de desalojados, 
a comunidade da EPD deu mostras dos valores pelos quais se rege. Direção, professores, funcionários, alunos e pais 
uniram-se em torno de uma missão comum: ajudar os desalojados das cheias de 4 de abril. Consequentemente, a Escola 
levou a cabo várias iniciati vas de apoio humanitário: recolha de roupas e alimentos, angariação de donati vos, criação de 
uma conta bancária e oferta de refeições às crianças dilienses. Deste modo, ao longo do ano leti vo 2020/2021, a EPD 
realizou ações consentâneas com o Projeto Educati vo,  promovendo iniciati vas solidárias de intervenção na comunidade.

A Escola é, portanto, um espaço de intervenção e de transformação, não só da comunidade escolar como também da 
comunidade em que se integra. Parafraseando Paulo Freire, “A educação não transforma o mundo, a educação muda as 
pessoas e as pessoas transformam o mundo”.

Neste senti do, transcrevem-se alguns dos testemunhos dos alunos que espelham esta transformação.

Helena Bernardo
Carla Vaz

“A escola EPD ajuda-nos a sermos melhores cidadãos e 
melhores seres humanos globais.  A escola EPD ensina-
nos a respeitar as regras e a compreender as regras do 
mundo.”

Txaikery Costa

“A nossa escola já realizou várias ações sociais para as 
pessoas mais necessitadas. A nossa escola já realizou 
doações para orfanatos e este ano a Associação de 
Estudantes entregou doações para as famílias e vilas 
que foram mais afetadas com a chuva.”

Alice Noronha

 

“A escola não é simplesmente uma insti tuição que 
garante a aprendizagem de conhecimentos, habilidades 
e valores necessários à socialização do indivíduo. A 
escola tem muitos mais aspetos que desenvolvem o 
aluno para que este se possa integrar na sociedade.”

Alexandrino Guterres

 

“A escola é a segunda casa que tem como função formar 
os alunos e ter sucesso. De facto, a escola muda as 
mentalidades dos alunos, transforma-os, tornando-os 
seres mais produti vos e qualifi cados.”

Yolanda Santos

  
“A escola tem o papel de transmiti r conteúdo, mas 
também proporcionar um ambiente que esti mule o 
desenvolvimento social do indivíduo. Nela é possível, por 
exemplo, colocar virtudes em práti ca, principalmente se 
for aplicado na infância.”

Cleya de Sousa

“É importante que a escola desenvolva projetos 
ligados à cidadania porque Educação para Cidadania 
contribui para a formação das pessoas e torna-as mais 
responsáveis, solidárias e respeitadoras, pois conhecem 
os seus direitos e deveres.”  

Excélcia Nana  9°B

“Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, 
aprendemos a ser bons cidadãos e a desenvolver o 
mundo.”

Simplício de Deus

“A escola também me ensinou que a igualdade de 
género é importante, pois as meninas e mulheres 
ainda não têm os mesmos direitos que os homens. 
Muitas meninas têm de fi car em casa e não podem 
ir à escola.”

Cloti lde de Araújo

Fonte: h� ps://i2.wp.com/fairplay.pt/wp-content/uploads/2017/05/arvore-valores.jpg?ssl=1
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Uma escola inclusiva é aquela que, não só aceita a 
diferenciação discente como, e principalmente, se 
demonstra capaz de procurar e lhes proporcionar 
um percurso educati vo adequado, assente numa 
estrutura didáti ca e pedagógica potenciadora das 
suas capacidades. É necessariamente uma escola 
que se reconhece e se valoriza, nomeadamente 
trabalhando em parcerias diversas que aportam 
enriquecimento de conhecimentos aos membros 
da sua comunidade educati va. A implementação 
de uma educação inclusiva é um processo gradual 
feito de sucessivas adaptações, de forma contí nua 
e coleti va.
Independentemente da abordagem ao tema (desde 
a publicação dos arti gos 71º  e 74º da Consti tuição 
da República Portuguesa de 1976), das  normas 
legislati vas a cumprir com maior ou menor grau 
de burocrati zação, de todas as possíveis discussões 
acerca da conti ngência das diferenciações e 
respeti vas intervenções, das terminologias mais 
ou menos politi camente corretas, há que ser-se 
realmente capaz de viver a inclusão … a de cada um 
de nós e a dos outros.
Não será exagerado afi rmar que conti nuamos a 
ser fruto de preconceitos diversos, muitas vezes 
camufl ados por supostas condescendências que 
acabam por ser discriminatórias pejorati vamente, 
mesmo que de forma inconsciente. Amiúde 
criti camos sem perceber, fazemos juízos de valor 
sem mudar o zoom e o ângulo de observação, 
desculpabilizamo-nos e facilitamos, ao invés de 
adequarmos efeti vamente mantendo a exigência… 
Por vezes as nossas falhas são só refl exo da falta 
de know-how relati vamente a instrumentos mais 
adequados na capacitação de cada um de nós e 
daqueles com quem trabalhamos. Porque lidar com 
a diferenciação não é fácil, há que querer melhorar 
e fazer por isso.

A todos é exigível um maior cuidado refl exivo e uma práti ca inclusiva em senti do lato. É importante assumir-se sem 
pudor que incluir não tem que signifi car, necessariamente, gostar, mas implica aceitar, respeitar e saber trabalhar 
em prol de um coleti vo, através das diferenças existentes num grupo. É treinando técnicas adaptati vas alicerçadas 
na aceitação das limitações, nossas e dos outros, que melhor nos preparamos para ensinar cada criança ou jovem, 
promovendo a inclusão de todos, agindo como modelos asserti vos prati cantes.
A ação social é uma ação educati va e a ação educati va é ação social num âmbito integral. A própria educação inclusiva 
comporta um processo educati vo eminentemente social.
É, portanto, sem espanto, que se regista o facto de a Escola Portuguesa de Díli ser parti cipante, dinamizadora e 
promotora de ações de caráter social, em múlti plas formas e circunstâncias, desde logo no campo de ação das práti cas 
educati vas diárias, as quais resultam de uma atenta intervenção no contexto em que esta escola se insere. 
Perante adversidades locais de caráter natural, epidémico ou individual, a EPD tem sido um baluarte da ação imediata na 
resolução de alguns problemas, no apoio à superação de outros e na criação de condições favoráveis para a persecução 
dos objeti vos educati vos. A sua ação expande-se para além da inscrita nos normati vos legais no que respeita à educação 
inclusiva, essencialmente porque não se cinge à sua aplicabilidade junto dos discentes perpassando noções e valores 
aos pais, encarregados de educação, membros da escola e demais enti dades com responsabilidades sociais.
É pela qualidade e consistência das pequenas e grandes ingerências que se pode avaliar o senti do pleno de inclusão e 
é, neste prisma, que a EPD se esculpe como uma escola inclusiva.

Coordenadora da Equipa Multi disciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
Teresa Mendonça

Em 
busca da  
Inclusão

TEMPO  A Educação Inclusiva
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Fotografia: Susana Vieira



Pensar a Educação na 
Escola Portuguesa de Díli
A EPD promove uma educação e formação de vanguarda pautada pelo rigor cien� fi co, junto dos seus 
alunos ti morenses, mas também possui um vasto leque de alunos com outras nacionalidades, tornando-
se inerente uma caracterização heterogénea e multi (inter)cultural da população escolar. Este facto aponta 
desde logo, para uma preocupação críti ca em torno das políti cas educati vas de integração, abrangência, 
parti cipação e pluralidade na escola. 
Com efeito, procura-se incuti r hábitos de cidadania nas crianças e jovens, com base numa políti ca de 
igualdade de oportunidades, respeito pela diferença, cooperação e ação críti ca, o que supõe exigências de 
parti cipação e protagonismo dos sujeitos na intervenção social junto da comunidade local.
Na EPD estão criados espaços pedagógicos modernos com materiais e recursos de qualidade, nomeadamente 
tecnológicos e dinâmicas educati vas que apoiam e promovem o sucesso escolar, a disciplina, o mérito, o 
gosto pelo estudo e a possibilidade de transformação.
A Inovação também faz parte da EPD e traduz-se no acompanhamento das rápidas mudanças dentro do 
Sistema de Ensino e Formação, tendo em conta que as escolas são consideradas tanto ou mais competi ti vas, 
quanto mais preparadas esti verem para acompanhar os sucessivos avanços tecnológicos. Consideramos 
estar a contribuir para o desenvolvimento social futuro, através da formação e educação proporcionada 
aos alunos na EPD.

TEMPO  Pensar a Educação
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Intervenção Social 
da EPD
Da palavra à ação…
A escola está atenta às necessidades da comunidade e 
procura ser fonte de maior solidariedade e ação direta.
Recentemente, após o ciclone de 4 de abril em Díli, a 
EPD teve de imediato a atitude de apoiar alguns dos seus 
alunos com o empréstimo de novos manuais escolares 
ou computadores, para que estes pudessem manter o 
Ensino à Distância. Simultaneamente, também prestou 
apoio à comunidade oferecendo diariamente refeições a 
diversas crianças da comunidade, cujas famílias sofreram 
prejuízos causados pelas cheias. Esta atitude constitui-se 
como exemplo de ação de cidadania.
Na verdade, o sucesso dos alunos é uma ambição da EPD, 
e isso, não se circunscreve apenas à esfera pedagógica, 
mas a todo um complexo processo educativo de 
construção e formação de cidadãos, o que não é mais do 
que, a emergência ou a imposição de uma nova forma 
de ler, pensar e agir sobre a realidade social, com novas 
práticas de participação e cidadania.
 

A Experiência Social 
Escolar
A dicotomia do instituído e do vivido, o mundo escolar e 
o mundo social nem sempre são facilmente conciliáveis, 
tornando-se frequentemente alvo de um relacionamento 
paradoxal. No entanto, para compreender devemos 
analisar os discursos, atitudes e comportamentos dos 
alunos, algumas das suas experiências de vida escolar, 
social e familiar.
Os alunos enquanto atores também fazem parte de 
uma racionalidade instrumental, eles adotam os meios 
necessários, de modo a atingirem os seus objetivos em 
função das capacidades e possibilidades que possuem. 
Com efeito, fazem um balanço entre as dificuldades e as 
vantagens e aproveitam as oportunidades que lhes são 
oferecidas pela escola, ocupam lugares mais ou menos 
evidenciados em função das capacidades, dos meios, 
recursos e apoios de que dispõem. Naturalmente, os 
alunos desejam estar no centro da ação da aprendizagem, 
desenvolvendo conhecimentos, atitudes críticas (sobre si 
mesmos), capacidade de reflexividade, empoderamento 
cultural e social. 
No entanto, cada sujeito é construído na oscilação entre 
o que é individual e o que é social, com a pretensão de 
afirmar a sua criatividade e autenticidade. Assim, a escola 
apresenta-se como um espaço de desenvolvimento e 
crescimento suscetível de promover o desenvolvimento 
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pessoal de cada aluno.
A experiência escolar deve situar-se em três registos, 
o primeiro é o da ação do aluno em função dos seus 
objetivos ou interesses escolares. O segundo registo 
centra-se na integração na comunidade escolar, no 
grupo de pares onde se valoriza a amizade, a confidência 
e o afeto. Embora estes universos pareçam separados, 
estão, no entanto, unidos por práticas escolares que têm 
por objetivo torná-los compatíveis. 
Num terceiro registo temos a formação de uma 
subjetividade, que consiste numa experiência de 
dualidade, nem permissiva nem redutora, onde o ensino 
saiba fazer prova de convivialidade e onde se tenham em 
conta as possibilidades de cada aluno na escola. À luz 
de uma análise sociológica, a experiência social escolar 
apresenta-se como um trabalho de atividade cognitiva, 
normativa e social, em simultâneo. 

Dinâmicas de 
Justiça Social, 
Empoderamento 
e Emancipação na 
EPD
Nesta constelação de processos de mudança que 
caracterizam a atual globalização, onde o próprio futuro 
imediato se apresenta repleto de incertezas, encontramos 
para além das lutas pela justiça social, o desafio do 
empoderamento e da emancipação dos indivíduos. O 
respeito pela cultura de origem e o seu reconhecimento 
são essenciais para o desenvolvimento dos alunos no 
meio escolar. Na EPD a apropriação de novas culturas e 
saberes é facilitada aos alunos de um modo progressivo 
e natural, decorrente das expectativas manifestadas 
pelos jovens e suas famílias em relação às suas ambições 
escolares e sociais. Todo o processo educativo visa 
permitir aos alunos a aquisição de estruturas cognitivas 
e desenvolvimento de habilidades que os capacitem para 
eventuais ambições transnacionais, quer sejam a nível 
académico ou profissional.
Os estudantes são preparados para a rápida difusão de 
informação e a facilidade de contacto entre diversos focus 
culturais mundiais, o que leva a uma veloz hibridação 
cultural, facilitadora da sua integração nas comunidades 
cosmopolitas ou sem fronteiras. 
Surge assim, esta nova consciência reflexiva dos outros, 
que traz consigo uma nova ênfase na identidade e na 
diferença, num mundo global com crescimento da 
visibilidade do multiculturalismo, reconhecimento das 
identidades (pessoais e coletivas), representatividade e 
diferenciação. 



Educação Crítica 
e Comunicação 
Multicultural
A convivência de culturas e grupos diferenciados, de 
crianças e jovens com identidades e competências 
comunicacionais diversas constitui um desafio colocado 
à escola que respeita o carácter individual/grupal destes 
estudantes, evidenciando-se, assim, a emergência da 
Educação de Comunicação Intercultural.
A multiculturalidade, evidente na escola, surge da 
facilidade das deslocações, das trocas de informação 
facilitadas que tornam esta comunicação multicultural 
uma realidade, trazendo consigo novas formas de 
comunicação intercultural, que se traduzem na partilha 
de conhecimentos e informações, no despoletar de 
novas atitudes e comportamentos, devidos a um fluxo 
pluridimensional e global da informação e das interações. 
A comunicação intercultural é, portanto, um 
comportamento, uma nova atitude fundamentada em 
determinados tipos de culturas que se manifestam entre 
os estudantes, sendo necessário para que este processo 
se concretize, o domínio dos novos códigos dos discursos 
por todas as partes envolvidas, nomeadamente docentes 
e discentes ou vice-versa. Esta capacidade comunicativa 
torna-se tanto mais eficaz, quanto melhor os indivíduos 
manifestarem esse domínio e melhor se desenvolverem 
os processos de interação entre eles. 
Aqui respeitamos o facto de os estudantes estarem 
munidos de uma pré-estrutura sociocultural que os 
leva a fazerem uma compreensão prévia e um juízo 
preconcebido, assente em conceitos prévios do seu 
mundo cultural. Na escola, enquanto sujeitos vão 
construindo novos significados, num processo constante 
de (re)interpretações da realidade. Desta forma, o 
conhecimento torna-se mais do que um perceber ou 
compreender melhor, torna-se num compreender 
ampliado pela diversidade e pluralidade, considerando-
-se a abertura a uma constante construção e mudança, 
propiciando uma participação cada vez mais democrática. 
A EPD constitui-se como um espaço de crescimento 
físico, cognitivo, cultural, relacional, de interiorização de 
valores formais, informais e simbólicos, de acordo com 
os atuais ideais pedagógicos de emancipação, autonomia 
e participação.

28

Educação e 
Avaliação para a 
Aprendizagem    
         
Mais do que nunca, a Educação é analisada em termos 
das políticas sociais que implementa e não apenas sob a 
forma como se desenvolvem as relações no seu interior 
pedagógico ou familiar. A escola representa para muitos 
jovens um trampolim para um melhor posicionamento 
social futuro. 
Desta forma, a aplicação e desenvolvimento dos currículos 
portugueses, as políticas organizacionais, pedagógicas e 
administrativas, como é exemplo a formação de turmas 
e o desenvolvimento de projetos específicos de acordo 
com as necessidades dos alunos, bem como o sistema 
de avaliação focalizado no aluno e direcionado para 
a aprendizagem tornam-se fatores determinantes no 
sucesso escolar na EPD.
Sob o ponto de vista da Cidadania, na EPD a promoção do 
sucesso educativo pauta-se por princípios de qualidade e 
rigor, diversidade de oportunidades, desenvolvendo um 
ensino centrado no aluno e para o aluno.

As Tecnologias 
de Informação e 
Comunicação
No que concerne à evolução tecnológica, esta tem tido 
grandes implicações na organização produtiva da escola, 
que tem vindo a reforçar e renovar recursos materiais e 
humanos, oferecendo acesso a uma enorme variedade 
cognitiva atualizada, dando particular relevância, sentido 
e especificidade ao mundo dos alunos, que se estabelece 
deste modo para além dos limites do espaço físico escolar 
tradicional. 
Assim, os alunos também podem ser definidos em termos 
de aquisição da cidadania, através do domínio das novas 
tecnologias. Com efeito, os meios de comunicação social e 
as novas tecnologias têm vindo a desempenhar um papel 
fundamental na divulgação e integração na sociedade 
dos estudantes tecnologicamente (in)formados. Embora, 
esta liderança tecnológica seja ambígua e contraditória, 
nomeadamente, ao nível socioeconómico, onde o acesso 
à plena integração nos sistemas informatizados, nem 
sempre seja fácil para todos. 
No entanto, parece não existir alternativas para a sua 
plena integração no mundo académico e profissional 
sem esforço e investimento neste domínio.



Parti cipação dos Suportes Familiares 
Adultos
Todas as abordagens ligadas à educação têm vindo a reforçar a importância e a centralidade da estrutura familiar no 
desenvolvimento das crianças e jovens, considerando que é nela que se deve encontrar o primeiro suporte afeti vo, 
económico e cultural que moldará as suas vidas. 
Todavia, vivemos, hoje, entre cidadãos cada vez mais informados, responsáveis e empenhados na educação dos fi lhos, 
sendo a família um pilar fundamental da educação dos indivíduos. 
Nesta vertente, a EPD privilegia o contacto com os Encarregados de Educação, mantendo-os informados e parti cipantes, 
no que se refere ao conhecimento dos conteúdos e ati vidades escolares, bem como a evolução escolar dos seus 
educandos, reforçando-se assim, o papel da família na escola e vice-versa. 

Sandra Vieira

Fotografi as: Sandra Vieira
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A língua portuguesa deriva do lati m, que era o idioma 
ofi cial do Império Romano. Foi sofrendo várias alterações 
com o passar do tempo. Com as grandes navegações 
sendo um dos objeti vos a expansão da língua, a parti r do 
século XV ampliaram os domínios de Portugal e levaram 
a língua portuguesa atravessando mares e chegando a 
outros conti nentes. Chegou ao Brasil, Cabo Verde, Angola, 
Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau, 

TEMPO  A Língua Portuguesa no Pré-Escolar

Como trabalhamos a língua portuguesa 
em Timor-Leste na Educação Pré-Escolar
“Só existe um investi mento com retorno garanti do para a evolução de um país: a educação.” 

Carlos Alberto Hang
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Goa, Damão, Diu e Timor-Leste. Atualmente a língua 
portuguesa é o idioma de alguns destes países (Brasil, 
São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-
Bissau e Cabo Verde), noutros países surgiram dialetos 
originários do português ou, ainda o idioma é falado por 
parte da população (Macau, Goa e Timor-Leste). 
Em Timor-Leste durante o domínio português o sistema 
de ensino usava exclusivamente a língua portuguesa, 



Como trabalhamos a língua portuguesa 
em Timor-Leste na Educação Pré-Escolar
“Só existe um investi mento com retorno garanti do para a evolução de um país: a educação.” 

Carlos Alberto Hang

embora usassem em simultâneo no dia-a-dia com o 
tétum (língua nacional e co-ofi cial de Timor-Leste). 
Com a conquista do território pela Indonésia o uso do 
português foi proibido, impondo-se a língua indonésia. 
Com o fi m da ocupação dando-se assim a independência 
de Timor-Leste a consti tuição reconhece ao português o 
estatuto de Língua ofi cial ao lado do tetúm. 
Atualmente, existem vários projetos de educação 
centrados na língua portuguesa em Timor-Leste. A Escola 
Portuguesa Ruy Cina�   em Dilí é um deles. Desde 2002 
dá formação desde o ensino pré-escolar ao secundário, 
promovendo também cursos de língua portuguesa 
para adultos. O desenvolvimento de qualquer país está 
inti mamente ligado á formação dos recursos humanos. 
A educação é importante porque fornece profi ssionais 
para diferentes áreas da vida social.
Sabendo que em Timor-Leste predomina o tétum, a 
Escola Portuguesa aposta no ensino desde a primeira 
infância. As crianças de 3 a 5 anos estão a desenvolver a 
oralidade fonéti ca das palavras e, assim sendo, têm mais 
facilidade em expressar uma nova língua. Além disso o 
conhecimento contribui para a educação sociocultural da 
criança, ampliando a visão do mundo. Com isto consegue 
uma capacidade de resolução de problemas com 
facilidade e criati vidade. Esse conhecimento proporciona 
o contacto com culturas e costumes disti ntos dos 
aprendidos em casa. A educação pré-escolar possibilita 
novas experiências na infância potenciando o sucesso na 
vida adulta. 
O nosso trabalho como educadoras de infância em 
Timor-Leste é proporcionar um ambiente educati vo 
moti vador e facilitador de experiências, que permitem 
aprendizagens diversifi cadas de comunicação, de 
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criati vidade, de interação, de resolução de problemas 
e de questi onamento, entre outras. A verdade é que 
todas as experiências educati vas promovidas por uma 
excelente educação pré-escolar contribuem para o 
desenvolvimento pleno da criança, tendo efeitos positi vos 
na prevenção do abandono escolar e da exclusão social. 
O desenvolvimento  integral e harmonioso das crianças 
e também a sua preparação para a escola centram-se no 
desenvolvimento psico-motor que tem como objeti vo 
permiti r o desenvolvimento da destreza manual e 
habilidade motora que são aspetos indispensáveis para a 
iniciação à escrita: ensinar às crianças os respeti vos nomes 
através da repeti ção, jogos de enfi amento, rasgagem, 
modelagem, decalque e contorno e desenvolvimento 
sensorial. É importante desenvolver nas crianças os seus 
órgãos dos senti dos: a visão, a audição, o tato, o paladar e 
o olfato, como por exemplo o jogo dos 5 senti dos (com os 
olhos vendados tentar identi fi car algo); desenvolvimento 
intelectual tem como objeti vo melhorar a adaptação 
da criança ao mundo. Pedir às crianças que relatem 
experiências vividas, conversas sobre vários temas, 
reproduzir um história, dramati zação e desenhos. 
“Só existe um investi mento com retorno garanti do para a 
evolução de um país: a educação.” 

Carlos Alberto Hang

Ana Sofi a Moreira
Diana Abrantes



TEMPO  A Língua Portuguesa Na Ciência

A LÍNGUA PORTUGUESA 
NA CIÊNCIA

A Escola Portuguesa de Díli não ficou 
indiferente a este desafio e foi uma 
das primeiras escolas a envolver-se no 
programa “Cartas com Ciência”. Um 
projeto que tem como objetivo promover 
conversas entre alunos de escolas que 
integram a comunidade dos Países da 
Língua Portuguesa e cientistas de várias 
áreas, espalhados pelos mundo. A língua 
portuguesa torna-se veículo de conversa 
e promoção da ciência, num despertar 
para possíveis carreiras científicas no 
futuro. 
Durante este presente ano letivo, 
cada aluno da turma do 8.º B teve a 
oportunidade de se corresponder com 
um cientista. Foram efetuadas 3 rondas 
de trocas de cartas que deram asas à 
emoção e ao nervosismo na escrita da 
sua primeira carta, à alegria e expetativa 
ao receber a primeira carta da vida 
deles, à curiosidade de conhecer mais 
e à dificuldade de fazer perguntas, à 
imaginação e aos sonhos no coração e no 
papel. 
Emoções e aprendizagens que semeiam 
possibilidades de um dia ser cientista. 

“E se cientistas e estudantes trocassem 
cartas entre si durante um ano letivo?”

Teresa Cunha

Fotografias: Teresa Cunha



Fotografi as: Teresa Cunha

Nome da cienti sta: Dinelsa M.
Área de investi gação: Ensino de Física e Astrofí sica
Região: Maputo, Moçambique
Como foi a experiência de escrever cartas? Já ti nha escrito cartas antes ou foi a 
primeira vez?
Nunca ti nha escrito cartas nesta vertente de troca de correspondência entre alunos 
e cienti stas. Foi uma experiência bastante grati fi cante. Primeiro foi um exercício 
de implicar o máximo possível a linguagem, de tal forma a se adequar à minha 
correspondente e segundo, perceber que com um pequeno gesto (uma carta) 
podemos mudar as crianças e fortalecer seus sonhos, suas ambições é deveras 
moti vador.
O que senti u ao receber a primeira carta?
Ao receber a primeira carta fi quei muito emocionada. Perceber o quanto as crianças 
são curiosas sobre o Universo e por consequência entender o poder moti vador e 
inspirado que nós cienti stas temos sobre elas é fascinante.
O que mais gostou de falar com a aluna?
Me encantou a sua fala emoti va sobre o seu sonho em ser astronauta ou astrónoma. 
Perceber o seu fascínio pelo Universo e por esta ciência foi maravilhoso.
Esta experiência foi importante para si? 
A experiência foi muito importante para mim. Como eu disse anteriormente, perceber 
o poder moti vador que nós temos é grati fi cante.
O que mudou em si antes e depois de parti cipar neste projeto? 
Antes achava que as coisas pequenas não contavam. Era preciso um feito grande para 
marcar a diferença. Achava que o pouco que fazia não era importante. Hoje percebo o 
contrário, que parti lhar o sonho, trocar algumas palavras já tem um impacto poderoso 
sobre a vida dos outros. “Ver” a emoção da minha correspondente nas suas cartas 
me deu um novo animo para seguir minha carreira e quem sabe inspirar crianças a 
seguirem pelo mesmo caminho.

Nome da aluna: Marilsa C.
Escola: Escola Portuguesa de Díli
Região: Díli, Timor-Leste
Como foi a experiência de escrever cartas? Já ti nha escrito cartas 
antes ou foi a primeira vez?
Para mim esta experiência de escrever cartas foi inesquecível 
porque ao trocar cartas com estes cienti stas inspirou-me 
ainda mais para as coisas que eu adoro, como as estrelas, e 
provavelmente esta é a primeira vez que mando uma carta para 
alguém. Gostei muito de ler todas as cartas que a minha cienti sta me enviou, pois ela 
ensinou-me muitas coisas novas que eu não sabia. Eu diverti -me muito a aprender com 
ela.
O que senti u ao receber a primeira carta?
Honestamente eu fi quei muito feliz, ao ponto dos meus olhos se encherem de lágrimas 
ao ler a carta, porque fi quei muito emocionada e ainda nem acredito que uma cienti sta 
me escreveu uma carta! Por isso, a primeira carta que recebi da cienti sta foi um 
momento que nunca me vou esquecer.
O que mais gostou de falar com o cienti sta?
O que mais gostei de falar com a minha cienti sta foi sobre as estrelas porque eu adoro 
estrelas. Eu também adorei a explicação da minha cienti sta sobre as estrelas que fazem 
parte da cintura de Orion, designadas por 3 Marias. Isto porque eu vejo sempre estas 
3 estrelas todas as noites e são as minhas estrelas preferidas. Eu até disse à minha 
cienti sta que estas 3 estrelas têm uma grande importância na minha vida.
Esta experiência foi importante para si? 
Sim! A minha cienti sta foi uma inspiração, pois ela inspira-me sobre as coisas que eu 
adoro. Aprendi muitas coisas novas com ela, como conhecer todos os seus estudos 
e também as condições de vida lá em Moçambique. E, fi nalmente, fez-me perceber 
que para ser uma cienti sta é necessário um grande processo mas se não desisti rmos, 
conseguimos alcançar esse objeti vo.
O que mudou em si antes e depois de parti cipar neste projeto?
Antes de ler as cartas, eu não esperava que fosse tão diverti do conversar com uma 
cienti sta. Mas, depois de ler as cartas dela, fi quei com mais conhecimento e inspirou-
me a seguir os meus sonhos para que no futuro eu possa ter sucesso.

33



Dili sofreu uma inundação recentemente e na memória dos anciãos, “katuas”, foi uma catástrofe natural 
que difi cilmente encontra paralelo no passado. É necessário percorrer tempos idos para recordar tamanha 
afl ição e desespero. Casas destruídas, ruas inundadas, perdas que vão sendo minimizadas com um sorriso 
franco, nervoso e, por vezes, de algum desespero … e a vida continua. Com ajuda ou sem ela, as gentes 
desta terra vão superando difi culdades e tentando restabelecer a ordem. Apenas um teto para se abrigar e 
alguma comida para se alimentar é, para a maior parte da população, a única preocupação diária.  
A escola e a comunidade educativa, individualmente e em parcerias, foi colmatando precaridades e ajudando 
no que foi possível. A direção, a associação de estudantes recém-formada e os docentes contribuíram para 
que os efeitos da tragédia fossem amenizados. Solidariedade é uma característica e uma exigência que 
deve ser inata ao ser humano. Funcionários, alunos e professores sentiram na pele, ainda em março do ano 
passado, a força furiosa da água ao transbordar da ribeira e ao provocar tanto estrago e medo na Escola 
Portuguesa de Dili. 
Mas a ação social da escola não se encerra na ajuda física nos momentos cruciais. A jusante, atua na 
qualidade e pertinência da informação, estimula à atuação cívica informada e criteriosa, forma cidadãos 
do mundo mais compreensivos da natureza das coisas e mais capazes de lidar com ela.  É, portanto, crucial 
manter as informações atualizadas, local e globalmente, criar espaço letivo para apresentação de ideias 
e debate, abordar as grandes temáticas mundiais e locais sem juízo de valor, promover a pesquisa e o 
questionamento numa ótica de investigação científi ca. 
Partilho um pequeno exemplo dessa busca permanente de enquadrar as temáticas nas realidades…

TEMPO  Tecnologia Social

Fotografi as: Admar Tito (h� p://ti mor-leste.gov.tl/?p=3952&n=1)
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Por agora, Dili é a “minha” cidade, é onde moro e 
trabalho. Adoro calcorrear as ruas e explorar cantos 
recônditos que escapam ao olhar pouco atento de um 
turista passageiro. 
Dili tem os seus encantos e surpresas, que me enchem 
de paz e tranquilidade. Aprecio o olhar de uma criança 
e o seu sorriso malandreco enquanto vai dizendo “Olá”, 
“Bom dia”, “Hey mister”, o empreendedorismo simples 
e frenéti co que vigora pelas ruas, no “maun” que passa 
com um pau às costas a vender fruta, legumes, mel, e 
tanto mais, ou arrasta um carrinho onde cabe um pouco 

de tudo ao som ensurdecedor de música ecléti ca …. Hoje 
reparei que já existem “manas” a fazer isso! Em qualquer 
rua é raro o síti o onde não haja ocupação temporária 
ou mesmo permanente de uma banca onde é possível 
encontrar todos os bens básicos. Existem ruas específi cas 
onde o comércio fervilha, porta sim, porta sim, como na 
anti ga rua Audian.
Hoje, no “Largo de Lecidere”, ouvi um som que do alto 
irrompeu. Pensei que era uma aeronave e procurei-a 
com o olhar. Confesso aqui que é um som do qual tenho 
saudades!  Mas nada… O som perdeu-se na surpresa de 



Fotografi a: Admar Tito
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dar de caras com um poste de iluminação alimentado a 
painel fotovoltaico. Ao longe, notei outros e mais outros. 
Quando estou perto do mar, costumo fi car a comtemplá-
lo, vejo os barcos e a ilha de Ataúro ao longe, espero 
vislumbrar um crocodilo…. Nunca me lembraria de olhar 
para o alto, para um poste de iluminação. Lá estava ele 
imponente, com um painel a alimentar a lâmpada que 
nele existe. Com excitação, procurei mais equipamentos 
e encontro-os em outras aplicações. Um pequeno painel 
alimenta um anúncio, que indica a “Comemoração do 45º 
aniversário das Falinti l, 20 de agosto de 2020”, anúncio 
já anti go, mas presente. O painel fotovoltaico é igual a 
tantos outros que se encontram pelo mundo fora e em 
países “ditos” desenvolvidos. Mais à frente, olhando para 
o sistema de aviso de tsunami (maremoto), vejo mais em 
pormenor que é autossufi ciente. Alimentado por um 
grande painel fotovoltaico, o sistema gere-se a si próprio. 
Ainda há dias atrás, nas aulas, falava sobre estes painéis 
e em coletores solares… pequenos grandes aparelhos 
de transformação de energia renovável (solar). Em 
mais uma das tantas abordagens sociais a propósito 
dos conteúdos, depois de discuti r os respeti vos 
funcionamentos, falávamos sobre a importância de 
explorar este ti po de aplicações num país tão banhado 
pelo Sol como Timor-Leste. Eu procurava alertar para 
as questões energéti cas da atualidade, no âmbito da 
sustentabilidade preconizada, designadamente pela 
ONU, e incuti r conhecimentos que possam vir a dar 
origem a mudanças positi vas. Nenhum aluno me referiu 
que havia… Acho mesmo que não sabiam!
Levado pela curiosidade fui pesquisar, tal como costumo 
incitar os alunos a fazerem perante uma questão que se 
lhes levante.
Afi nal, incluído num dos 47 países mais pobres do mundo 
que se agruparam enquanto Fórum de Vulnerabilidade 
Climáti ca (CVF), aquando da parti cipação na Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáti cas, 
decorrida em novembro de 2016, fi cou acordada uma 
meta de produção de 100% de energia renovável “o mais 
rapidamente possível”, num prazo máximo entre 2030 e 
2050, como é dado conta pela Associação Lusófona das 
Energias Renováveis (ALER). 
Já em setembro de 2010, surgiu uma notí cia no site 
“Governo de Timor Leste” (h� p://ti mor-leste.gov.
tl/?p=3952&n=1) que dá conta do início da instalação de 
painéis fotovoltaicos desde 2008, pelos sucos de todos 
os distritos exceto o de Dili, especialmente dirigido para 
as famílias que vivem em zonas mais isoladas, onde ainda 
não existi a instalação elétrica da rede nacional.
Não há grande informação disponível acerca da uti lização 
atual e evoluti va dos painéis fotovoltaicos em Timor-
Leste (ou de outras fontes de energia renovável aplicáveis 
ao território), contudo estão disponíveis para consulta 
teses de mestrado, nomeadamente da Universidade do 
Minho e da Universidade de Évora, nas quais se pode 
fi car com uma noção das abordagens políti cas locais 
face às questões energéti cas nos últi mos anos. E são 
interessantes de ler!

Mas afi nal, em que consiste um painel fotovoltaico?...
A noção de célula fotovoltaica remonta a cerca de 1953. 
A designação revela a uti lização de fotões (partí culas 
elementares de radiação luminosa) associada a uma 
força eletromotriz o que, de forma simples, se traduz 
na transformação de energia solar em energia elétrica. 
Assim, através deste dispositi vo, pode-se gerar a 
corrente elétrica num circuito por absorção de radiação 
eletromagnéti ca existente na radiação solar. Os coletores 
solares, também abordados na fí sica, diferem na 
consti tuição e no objeti vo, uma vez que se desti nam ao 
aquecimento de fl uídos, mormente de água (uti litários 
para as zonas de montanha onde o frio se faz senti r). 
Um sistema fotovoltaico necessita, para além das células 
fotovoltaicas, de um conversor de corrente (que muda o 
ti po de corrente contí nua para corrente alternada), de 
um gerador e de um quadro elétrico.
Cada célula é essencialmente consti tuída por silício, um 
elemento químico semicondutor, da família do carbono, 
com estrutura cristalina e que integra arenitos, argila e 
granito, e por “pistas” coletoras de receção da luz solar, 
normalmente de alumínio. A absorção da radiação 
consubstancia-se na transferência de energia dos fotões 
para os eletrões do silício, forçando a sua deslocação num 
movimento contí nuo e no mesmo senti do (garanti do 
pela existência de dois “ti pos de silício” em função da 
combinação de que resulta). Este movimento consti tui 
a corrente elétrica passível de ser usada em instalações 
domésti cas mediante determinadas condições.
Cada célula produz pouca energia, cerca de 0,5 V em 
corrente contí nua, por isso usam-se painéis solares 
consti tuídos por várias células. Dependendo da 
incidência da radiação solar, os painéis devem ser 
colocados em espaços abertos, sem sombra e com uma 
inclinação variável que possa maximizar a captação da 
radiação. Esta é uma abordagem relati vamente simplista 
na medida em que existem várias outras considerações 
face a este ti po de dispositi vos, designadamente os 
materiais que os revestem de forma a potenciarem 
a absorção e não a refl exão da radiação e o ti po de 
efi ciência pretendido. Ainda que o tempo de vida destes 
sistemas seja relati vamente curto, é uma tecnologia em 
que vale a pena investi r quer ao nível da investi gação 
(materiais e formas de melhorar a sua rentabilização), 
quer ao nível do seu uso por ser uma energia renovável. 
Apesar de ainda poder ser considerada uma alternati va 
dispendiosa, a realidade é que os preços têm baixado 
com a crescente procura e consequente uti lização. Talvez 
Timor-Leste venha a contribuir para isso…
Agora, mais informado sobre a realidade local neste 
assunto, posso alertar, mostrar e incenti var de forma 
mais intrínseca, designadamente esti mulando o 
senti mento de pertença e a vontade de agir em prol do 
local, informando-se globalmente. Esta é uma vertente 
social da educação. 

Admar Tito e Teresa Lopes



No início do sec. XXI, com o despoletar das tecnologias 
de informação e comunicação e, principalmente, da web 
2.0, a sociedade foi-se transformando. Nestes últi mos 20 
anos, estas mudanças foram demasiado rápidas. Hoje em 
dia, a sociedade está mais conectada, em muitos casos 
hiperconectada. A presença já não se resume à presença 
fí sica, a presença digital é um facto. A comunicação não 
acontece apenas no mesmo tempo e espaço, mas pode 
decorrer em tempos e espaços diferentes. A comunicação 
não acontece apenas com seres da mesma espécie, os 
atores bióti cos – humanos - mas também com atores 
abióti cos – a ‘máquina’, o so� ware…
A forma como vivemos em 2021 é completamente 
diferente daquela em que vivíamos em 2000. Hoje em 
dia vivemos, no que Castell (1999) designa por uma 
Sociedade em Rede, com acesso a um novo espaço. A um 
espaço digital, o ciberespaço. Mas será que estávamos, 
ou estamos, preparados para todas estas mudanças? 

TEMPO  Sociedade em Rede

Sociedade em Rede e a 
responsabilidade social 
da escola

TEMPO  Sociedade em RedeSociedade em Rede

Sociedade em Rede e a 
responsabilidade social 
da escolada escola
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vista à produção de artefactos digitais.
Os alunos do 2º e do 3º Ciclos, através da componente 
curricular de TIC, reforçam e complementam as suas 
competências digitais. Pretende-se que no fi nal do 3º Ciclo 
os alunos sejam capazes de mobilizar conhecimentos, 
ati tudes e valores que lhes permitam destacar-se nesta 
nova sociedade em rede.
Desde março de 2020, quer pela interrupção das 
ati vidades escolares presenciais, quer pelas inundações 
que danifi caram e destruíram grande parte dos 
equipamentos tecnológicos, a Escola Portuguesa de 
Díli tem revigorado o seu trabalho para dar respostas 
efi cientes a situações de ensino remoto emergencial. 
Mesmo no período de setembro de 2020 a março de 
2021, em regime de ensino presencial, realizaram-se 
ati vidades na modalidade de ensino híbrido, onde no 
ensino presencial passou a recorrer-se, ainda mais e de 
forma mais signifi cati va, das tecnologias de informação 
e comunicação e da web 2.0. Assim, fazendo uso da 
plataforma Google Classroom, todos os professores 
e alunos deram início a uma fase de ambientação e 
adaptação a uma nova forma de trabalhar.
Deste modo, em março de 2021, com nova interrupção 
das ati vidades escolares presenciais, professores e 
alunos apresentaram-se em melhores condições de, 
remotamente, promoverem o processo de ensino e 
aprendizagem. Contudo, as condições tecnológicas e 
de acesso à internet garanti das em espaço escolar, não 
estão sempre à disposição de todos os alunos nos seus 
ambientes familiares. Neste âmbito, toda a comunidade 
educati va – alunos, pais, encarregados de educação, 
professores e direção da escola – é convocada para novos 
desafi os.
Em todo este processo a responsabilidade social de 
toda a comunidade educati va se tem evidenciado na 
resposta a estes desafi os. Os pais têm desempenhado 
um papel fundamental, especialmente com as crianças 
mais novas, sem autonomia ou sem capacidades para 
uti lizarem equipamentos tecnológicos. Os professores 
reconfi guram cenários de ensino, com estratégias 
diversifi cadas para garanti r o acesso à educação e a uma 
aprendizagem de qualidade. A direção mobiliza recursos 
humanos, tecnológicos e fi nanceiros, procurando dirimir 
difi culdades de acesso à educação por parte de alunos 
sem equipamentos tecnológicos ou com limitações de 
acesso à internet.
É aqui que a escola, já por si só com o seu caráter 
eminentemente social, reforça a sua responsabilidade 
social, numa perspeti va em que “nenhum aluno pode ser 
deixado para trás”.

O Grupo de Informáti ca 
(Filipe Couto; Joana Cunha; Madalena Santos; Sónia Silva; António Dias)
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Informação e Comunicação – 1º Ciclo

Para esta nova realidade?
As relações sociais que se estabelecem no ciberespaço 
devem pautar-se pelas mesmas regras de convivência 
que respeitamos no território-espaço. Aliás, em certa 
instância, já não faz senti do falar de dois espaços 
diferentes, o espaço fí sico e o espaço digital. A fronteira 
entre estas duas realidades é muito ténue, quase difusa. 
Se é que ainda faz senti do falar em duas realidades 
diferentes. O ciberespaço não só alterou profundamente 
o modo como as pessoas estabelecem relações entre si, 
como nos refere Lévy (1999, p. 23) o ciberespaço está na 
origem de novas formas de socialização.
A relação do ser humano com as tecnologias é cada 
vez mais ínti ma e de dependência, que as mesmas já 
se fundiram e se encontram presentes no dia-a-dia de 
cada indivíduo, de forma tão natural como respirar. De 
uma forma muito práti ca: Quem é que sai de casa sem 
o seu telemóvel? Quem é que não tem Facebook? Ou 
Instagram? Ou Linkedin?  Ou quem recorre às mensagens 
por telemóvel, quando tem Whatsapp?
A escola, com a sua função de contribuir para a formação 
integral dos cidadãos, reconhece, através do Perfi l dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 
o desafi o a enfrentar. Nomeadamente, pretende-se 
desenvolver as competências necessárias nos alunos “que 
lhes permitam responder aos desafi os complexos deste 
século e fazer face às imprevisibilidades resultantes da 
evolução do conhecimento e da tecnologia”. Assim, para 
além do desenvolvimento da literacia e da numeracia, a 
literacia digital surge como um alicerce para “aprender 
e conti nuar a aprender ao longo da vida”. Espera-se 
que, entre outros, no fi nal do ensino obrigatório, os 
alunos sejam capazes de uti lizar profi cientemente as 
tecnologias, apliquem adequadamente a sua linguagem 
e forma como comunicam ao contexto, quer analógico, 
quer digital, e que sejam capazes de compreender e de 
se expressarem nesse contexto digital de forma oral, 
escrita, visual e multi modal.
Neste senti do, a Escola Portuguesa de Díli aposta 
na formação dos seus alunos, de forma a torná-los 
competentes e responsáveis para viverem nesta nova 
realidade. Uma realidade que veio a tornar-se mais 
evidente, necessária e até como solução para desafi os 
provocados pela pandemia COVID-19.
Os alunos do 1º Ciclo têm, como oferta complementar, 
a disciplina de TIC. Apesar de vivermos nesta sociedade 
hiperconectada, em Timor-Leste, para muitos alunos 
é neste período que têm o primeiro contacto com 
tecnologias de informação e comunicação e que imergem, 
de forma mais consciente e acompanhada, nesse mundo 
virtual. No 1º Ciclo pretende-se, de forma progressiva, 
que os alunos desenvolvam: ati tudes críti cas, refl eti das 
e responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e 
serviços digitais; competências de pesquisa e de análise 
de informação online; capacidade de comunicar de 
forma adequada, uti lizando meios e recursos digitais; 
criati vidade, através da exploração de ideias e do 
desenvolvimento do pensamento computacional com 

37



Desenvolvimento 
Digital na Escola 
Portuguesa de 
Díli

TEMPO  Desenvolvimento Digital na EPD

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
criaram condições para o surgimento de sociedades 
do conhecimento. Se por um lado a sociedade da 
informação está baseada no avanço tecnológico, por 
outro as sociedades do conhecimento compreendem 
dimensões éticas, sociais e políticas. São sociedades 
em rede que promovem a consciência dos problemas 
globais (UNESCO, 2005). Estas sociedades em rede são 
globais e dependem da trajetória do desenvolvimento da 
sociedade, no entanto têm uma difusão desigual, isto é, 
não incluem todas as pessoas e trazem grandes mudanças. 
Trata-se de um novo paradigma tecnológico que faz 
surgir uma nova forma de organização social. (Castells & 
Cardoso, 2005). De facto, e conforme Castells & Cardoso 
(2005) argumentam, as tecnologias só por si não fazem a 
diferença na vida das pessoas, fazem sim na forma como 
são utilizadas e com que objetivos: “É por isso que difundir 
a Internet ou colocar mais computadores nas escolas, 
por si só, não constituem necessariamente grandes 
mudanças sociais. Isso depende de onde, por quem e 
para que são usadas as tecnologias de comunicação e 
informação”. Um dos instrumentos com grande impacto 
nas sociedades em rede é a internet, como meio de 
interação, de comunicação, de transmissão e criação 
de informação. O surgimento da internet permitiu às 
pessoas um acesso fácil e virtualmente ilimitado a uma 
variedade de recursos que anteriormente eram muito 
difíceis de alcançar ou que tinham várias restrições no 

O Combate à exclusão
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acesso. Porém, a excessiva informação veiculada por 
este meio pode dificultar o acesso rápido e eficiente à 
informação necessária e à própria segurança, até no que 
diz respeito à credibilidade da informação e das fontes 
que se consultam. Estamos perante uma cultura digital 
que transforma a forma como comunicamos e como nos 
relacionamos uns com os outros. Contudo, a sociedade 
em rede pode trazer novas formas de exclusão daqueles 
que não têm acesso às tecnologias digitais, onde os 
graus de acesso à rede são muito variáveis e desiguais 
dentro das regiões do mundo e os países considerados – 
o que levanta, desde logo, o problema dos excluídos da 
sociedade em rede. 
Compreende-se assim que, com a expansão das TIC, 
emergiram novas formas de desigualdades entre as 
pessoas e grupos sociais, nomeadamente no que diz 
respeito ao acesso desigual às tecnologias e à informação 
fazendo uma separação entre as pessoas que utilizam 
as TIC na sua vida quotidiana, em particular a internet, 
e aquelas que não conseguem aceder, ou tendo a 
possibilidade de acesso, não as sabem utilizar ou não o 
fazem por falta de interesse ou capacitação.
A capacitação digital dos docentes é determinante 
para o desenvolvimento de modelos inovadores 
associados aos processos de ensino e de aprendizagem, 
assumindo-se como o motor de transformação da 
escola. Assim, considera--se fundamental que os 
docentes desenvolvam as Competências Digitais 



necessárias para poderem exercer uma cidadania ati va 
e usar as tecnologias digitais em contexto profi ssional, 
pedagógico e didáti co, promovendo o desenvolvimento 
das Competências Digitais dos alunos. E é nesse senti do 
que na implementação do PADDE (Plano de Ação para 
o Desenvolvimento Digital das Escolas), a direção da 
Escola Portuguesa Ruy Cina�   irá acautelar, as questões 
relati vas à Cibersegurança, à Proteção de Dados e estará 
apta a promover as competências de Cidadania Digital, 
de forma a sensibilizar e a proteger toda a comunidade 
educati va, principalmente as crianças e os jovens deste 
país também jovem, que é Timor-Leste.

UNESCO (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. ISBN 92-3-304000-3. Disponível em 
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conhecimento à Acção Políti ca. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda. Disponível em h� ps://www.researchgate.net/
publicati on/301788806_A_Sociedade_em_Rede_Do_Conheci 
mento_a_Accao_Politi ca
Plano de Ação para a Transição Digital
h� ps://www.dgae.gov.pt/comunicacao/destaques/plano-de-
acao-para-a-transicao-digital-.aspx

António Dias
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A arte ao serviço da 
sociedade
A sua função na atualidade

Neste arti go abordam-se questões relacionadas com o ensino da Arte e o conceito de 
cidadania. Através da análise de práti cas ar� sti cas, procuro determinar como conceitos de 
cultura, património, educação para o desenvolvimento, aprendizagem de serviço e direitos 
humanos na sociedade são abordados em ati vidades curriculares e como as perspeti vas 
interdisciplinares são consideradas a via adequada para tais abordagens em termos de 
Educação Ar� sti ca na Escola do século XXI.
Palavras-chave: Cidadania. Educação para o Desenvolvimento. Aprendizagem de Serviço. 
Educação Ar� sti ca.
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Educar para a Cidadania e Desenvolvimento: é um caminho 
através da Arte e Pensar em cidadania e desenvolvimento, 
implica RE contextualizar a educação no senti do de 
um caminho transformador que educa cidadãos e 
os compromete com as questões sociais, capazes de 
compreender o mundo em que vivemos, e agindo sobre 
ele. Estamos perante um redimensionamento do papel 
da Escola, insti tuição que precisa de se comprometer com 
uma Educação Global atenta às realidades do mundo, 
permiti ndo a parti cipação dos alunos, de forma dinâmica 
e consciente, nas problemáti cas do mundo, tendo como 
alvo o bem-estar individual, local e global (Boni, 2006). 
“A Educação Global é uma educação capaz de abrir os 
olhos e as mentes das pessoas para as realidades do 
mundo, despertando-as para contribuírem para um 
mundo com mais justi ça, equidade e direitos humanos 
para todos (Declaração de Maastricht sobre a Educação 
Global, 2002). Quando se fala em educar para a cidadania 
e desenvolvimento estamos a munir o público escolar 
com ferramentas de sensibilização, consciencialização e 
combate à desigualdade e à injusti ça social. A assunção 
destes pressupostos implica fl exibilização, ati vidades 
curriculares e perspeti vas interdisciplinares. Educação 
para o Desenvolvimento é aqui defi nido não apenas como 
um conceito meramente relacionado com Crescimento 
económico, mas também como meio de fortalecimento 
de capacidades a nível intelectual, criati vo, afeti vo, 

moral e espiritual, que possam contribuir para o 
desenvolvimento humano e para projetar o nosso futuro 
de uma forma integrada. Nesta relação entre a ideia de 
Cidadania, Artes e Educação para o Desenvolvimento, 
faz-se uma refl exão sobre os objeti vos e estratégias 
e as mais-valias que lhe estão associadas, bem como 
experiências e soluções que dela resultam.

Teoria, Práti ca, Criação: o entendimento da arti culação 
da teoria, práti ca e criação tornou-se um tema 
muito perti nente para os professores em geral e 
especifi camente para os que lecionam as artes e buscam 
nas artes, tal como Irwin (2008, p. 88) refere, um meio 
de ampliar sua compreensão de ideias e práti cas. Na 
década de 1980 as ideias de Brian Allison (1972; 1982) 
e Rachel Mason (1988) em Inglaterra sobre investi gação 
em arte, foram muito inovadoras e eram já um exemplo 
de novas perspeti vas de ação. Estava claro que o papel 
das artes na educação era fortemente afetado pela 
forma como os professores e alunos viam o papel da arte 
fora da escola. Essa situação prevalece e conti nua a ver-
se privilegiar unicamente o uso de materiais e a criação 
de imagens somente porque o têm de fazer na escola, 
reduzindo desse modo as ati vidades artí sti cas a meras 
tarefas escolares ‘agradáveis’. Por outras palavras, ao 
longo das últi mas décadas as artes mudaram, mudaram 
os jovens e a nossa forma de ‘ver’, pensar e interpretar 
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o mundo, mas os ‘velhos’ métodos mantêm-se. As 
atividades nas aulas de expressão plástica, ou educação 
visual continuam por vezes a limitar-se ao tradicional 
trabalho manual, onde as crianças e adolescentes 
são ensinados a fazer presentes para a família, ou 
decorações para os eventos da escola, sem terem noção 
alguma sobre cultura visual, sobre o desenvolvimento 
tecnológico e dos meios de comunicação. A esse 
propósito Allison (1992) afirmava que a arte em contexto 
promoveria o desenvolvimento pessoal através das 
artes e que isso facilitaria a aquisição de competências e 
conhecimento crescente de possibilidades e significados 
da arte que implicavam: (i) a exploração visual do mundo 
envolvente; (ii) O desenvolvimento da perceção; (iii) 
O desenvolvimento de competências no controle de 
materiais; (iv) Expressão visual de perceções, ideias e 
sentimentos; e (v) Desenvolvimento da capacidade de 
resposta a e discussão acerca do seu próprio trabalho. 
Desta forma assumia como métodos a “narrativa, 
autobiografia, prática etnográfica [...] questionamento 
poético, estudo de si”, característicos de uma pesquisa 
qualitativa, também usados pelas áreas das ciências 
humanas, tais como sociologia, antropologia, a história 
ou psicologia. Quase três décadas depois, verifica-se que 
isso continua a não acontecer nas salas de artes, apesar 
de ser esse o caminho certo para o desenvolvimento de 
um conhecimento do papel da Arte na sociedade. Criar, 
segundo Allison (idem), para além de desenvolver a 
confiança e a competência artística, envolve expressar 
esteticamente ideias, sentimentos, crenças pessoais 
através do uso de processos, meios e técnicas adaptadas 
às necessidades, interesses e capacidades manipulativas 
dos estudantes. Mas como se pode expressar ideias 
sobre ‘aquilo’ que não se conhece? Segundo o mesmo 
investigador, a noção do criar alia-se à do apreciar, ou seja, 
dar respostas pessoais aos trabalhos técnico-artísticos. 
Apreciar envolve analisar, interpretar, comparar e julgar 
diferentes espécies de objetos e imagens. Implica não só 
desenvolver um interesse e conhecimento sobre algo, 
sobre artistas, artesãos, designers, sobre a história da 
arte e dos ofícios, como também sobre as qualidades 
estéticas do meio ambiente natural e construído. O 
desenvolvimento do crescimento da compreensão do 
papel da arte através da história da humanidade e do 
seu impacto nos campos social, económico e espiritual 
implica o professor e alunos no ensino-aprendizagem 
de diferentes formas de meios de expressão e de arte; 
Diferentes papeis e contribuições das artes e dos artistas; 
Diferentes fontes de imagens artísticas; Diferentes formas 
culturais e diferentes propósitos de Arte, por exemplo 
africana, asiática e outras; E diferentes localizações 
da arte, por exemplo galerias, museus, casas, livros, 
edifícios, indústria e outros. Nesta perspetiva, as artes 
podem contribuir, conjuntamente com outras disciplinas, 
para o desenvolvimento dos planos da formação 
pessoal e social, promovendo a estruturação de valores, 
interesses e comportamentos em função de uma atitude 
de abertura crítica, interveniente e solidária numa 

sociedade que democraticamente se tenta ‘modelar’ 
em função de um futuro imprevisível, onde a verdadeira 
certeza é o lugar da incerteza. Na interseção dos domínios 
percetual, analítico-crítico, histórico-cultural e produtivo-
expressivo (Allison, 1992), explora-se a expressão, a 
resolução de problemas e a relação dialética indivíduo/
sociedade, em termos de avaliar e decidir, para criar e 
fruir. Se até 2030 temos de garantir que todos os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para 
promover o desenvolvimento sustentável, a cidadania e 
o desenvolvimento, como estão os professores a abordar 
através das Artes, a questão dos direitos humanos, da 
igualdade de género, da promoção de uma cultura de 
paz, de cidadania global, de diversidade cultural e de 
desenvolvimento sustentável? Como tornar as crianças 
em cidadãos críticos, criativos e que saibam ver, ouvir e 
sentir com o coração, preparados para atuar na sociedade 
e construir a sua história?
Acreditamos que as aulas de Artes, proporcionaram 
aos estudantes acesso a conhecimento e informação 
fundamental para funcionarem mais eficazmente na 
sua sociedade e na comunidade global. Descreve-se 
o percurso do ensino da Psicologia Comunitária como 
formação especializada no âmbito da Psicologia e como 
curriculum formativo autónomo, bem como o debate 
sobre as competências profissionais neste domínio 
científico-pedagógico. A metodologia de aprendizagem 
de serviço revela-se como uma poderosa estratégia ativa 
de ensino da educação social e a arte desempenha um 
papel importante, no aprofundamento de conhecimentos 
culturais, históricos e sociais dos estudantes (incluindo 
o conhecimento de outros povos e culturas) e no 
desenvolvimento de uma melhor compreensão do 
mundo. O confronto dos estudantes com os novos 
desafios do século XXI, permite-nos verificar que o 
desconhecimento que se presencia na maioria dos e das 
estudantes relativamente a estas questões relevantes 
da sua comunidade local, regional, europeia e global, 
pode dar lugar a debates e reações que indiciam o seu 
interesse em poderem contribuir decisivamente para o 
desenvolvimento das nossas comunidades, sendo por 
isso necessário que lhes proporcionemos oportunidades 
para que possam participar ativamente na busca de 
soluções para os problemas sociais, de forma a tornarem-
se cidadãos e cidadãs ativos e solidários. Na Carta do 
Conselho da Europa sobre a Educação para a Cidadania 
Democrática e a Educação para os Direitos Humanos pode 
ler-se: A educação para a cidadania democrática engloba 
a educação, a formação, a sensibilização, a informação, as 
práticas e as atividades que visam, através da aquisição 
pelos aprendentes de conhecimentos e competências, da 
compreensão e do desenvolvimento das suas atitudes e 
dos seus comportamentos, capacitá-los para o exercício 
e a defesa dos direitos e deveres democráticos, para a 
valorização da diversidade e para o desempenho de um 
papel ativo na vida democrática, a fim de promover e 
proteger a democracia e o primado do direito. 

Flor Gomes



ARTE E CIÊNCIA
O DESENHO NA CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE
Quais são as espécies endémicas que existem na minha região? Quais 
destas espécies estão em risco de exti nção? Como posso preservar o 
nosso património natural?
Para proteger é necessário conhecer. Uma forma de conhecer é DESENHAR!
Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da EPD foram desafi ados pelos seus professores a embarcar na descoberta das 
fabulosas criaturas que povoam a ilha de Timor-Leste, pela parti cipação num concurso entre várias escolas.
O “Concurso Escolar de Ilustração Cientí fi ca – espécies endémicas” organizado pelo Colégio Português de Luanda, 
contou com a parti cipação das Escolas Portuguesas no Estrangeiro e uma Escola de Portugal, e tem como principal 
objeti vo “promover a ilustração e o desenho de natureza e fomentar o crescimento de parti cipantes que retratem o 
património natural selvagem, para além de procurar lançar o debate e a refl exão das respeti vas comunidades educati vas 
para a necessidade de conhecer, promover e conservar a biodiversidade”.
Em modo de exploração da vida selvagem, com lápis e ti ntas, os alunos da EPD deram vida a uma variedade de fl ora e 
fauna que nos emociona e, para além disso, também nos ensina a beleza da complexidade de característi cas dos seres 
vivos que existem em cada região. Cada espécie é única e, por isso, a oportunidade de desenhar uma representação 
cientí fi ca de uma espécie é um processo de estudo e de descoberta inesquecível.

Teresa Cunha
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É com imenso orgulho que felicitamos os nossos alunos pelo seu empenho e 
participação, bem como pela obtenção de vários prémios. Continuem a perguntar, 
explorar, descobrir e, claro, a desenhar! 



Nome Cientí fi co: Care� a care� a
Nome Comum: Tartaruga-comum
Habitat: Habita no oceano Atlânti co, Pacífi co e Índico, e no 
Mediterrâneo. Passa a maior parte da sua vida em habitat marinhos 
e estuarinos e as fêmeas só vêm à praia para desovar. O seu 
potencial de reprodução é extremamente baixo, as fêmeas põem 
em média quatro ninhadas de ovos e, posteriormente, passam por 
um período de aquiescência no qual não põem ovos durante dois 
ou três anos. É considerada uma espécie em perigo de exti nção 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza. 
Técnica: Técnica mista de lápis de cor com lápis de cera. 
Nome da aluna/ turma: Imaculada Ximenes, 4ºD
Prémio: 1.º lugar da 1.º categoria - 1CEB
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Nome Cientí fi co: Dugong dugong
Nome Comum: Peixe-boi ou vaca marinha
Habitat: A espécie habitou em tempos todas as regiões 
tropicais dos oceanos Pacífi co e Índico, mas hoje a 
sua distribuição é limitada. As principais populações 
vivem na Grande Barreira de Coral ao largo da Austrália 
e no Estreito de Torres, que inclui o mar de Timor. É 
considerada uma espécie vulnerável à exti nção pela 
União Internacional para a Conservação da Natureza, 
devido à caça por carne e óleo. 
Técnica: Técnica de lápis de cera.
Nome do aluno/ turma: Alviano Boavida, 4ºD
Prémio: 2.º lugar da 1.º categoria - 1CEB
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Nome Cientí fi co: Musa x paradisiaca
Nome Comum: Bananeira
Habitat: Existem cerca de 50 espécies de 
Musa, uti lizadas pelo ser humano para 
diversas fi nalidades, originárias do sudeste 
asiáti co, existi ndo ainda muitas variedades 
de banana selvagem nesta região. A 
banana evoluiu no sudeste asiáti co 
através da hibridição de poliploides das 
espécies selvagens M. acuminata Colla 
e M. balbisiana Colla e foram unidas 
arti fi cialmente sob o nome de Musa x 
paradisiaca. 
Técnica: Técnica mista de lápis de cor com 
caneta preta.
Nome da aluna/ turma: Sílvia Coelho, 4º B
Prémio: 3.º lugar da 1.º categoria - 1CEB

Nome Cientí fi co: Cocos nucifera
Nome Comum: Coqueiro
Habitat: O coqueiro tem origem no 
sudeste asiáti co. Os cocos espalharam-
se através dos trópicos, em parti cular ao 
longo da linha costeira tropical. Como 
o seu fruto é pouco denso e fl utua, a 
planta é espalhada facilmente pelas 
correntes marinhas que podem levar 
os cocos até distâncias signifi cati vas. 
A palmeira do coco prospera em solos 
arenosos e salinos nas áreas com luz 
solar abundante e chuvas regulares. 
Técnica: Técnica de lápis de cor.
Nome da aluna/ turma: Rebeca Garcia, 
6.º A
Prémio: 3.º lugar da 2.º categoria – 2,3 
CEB



A EPD organizou e preparou os seus docentes e 
alunos para a uti lização de modernas plataformas de 
trabalho online, sendo exemplo disso, a uti lização da 
plataforma Inovar+ Alunos para todas as turmas, desde 
o Pré-escolar até ao 12.º Ano. Com efeito, todo o corpo 
docente usufruiu de formação na área das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, capacitando-se para o 
desenvolvimento de trabalho em Regime de Ensino Não 
Presencial, nomeadamente através das plataformas 
Google Classroom e Google Meet.

Através do Classroom de cada turma, os docentes 
puderam transmiti r conhecimentos e atribuir trabalhos 
para os alunos realizarem, mantendo-se desta forma o 
contacto diário com os alunos e famílias. Nos momentos 
das reuniões no Meet da turma foram trabalhados novos 
conteúdos programáti cos e esclarecidas dúvidas dos 
alunos.

Nas Ofi cinas de TIC/Programação, os alunos também 
foram preparados para a uti lização destas ferramentas 
no Ensino à Distância, situação que de facto, a parti r de 
março se veio a verifi car. Neste momento, o resultado do 
trabalho e empenho de toda a comunidade educati va no 
desenvolvimento de ati vidades online pode considerar-
se positi vo. 

TEMPO  Ensino @ Distância

Desafi os do Ensino 
@ Distância

Em tempos de mudança, vivemos novas experiências 
também proporcionadas pelas novas oportunidades. 
Ainda no 2.º período, num dia em que em Timor-Leste 
assinalava um dos seus feriados nacionais, o Dia dos 
Veteranos, as turmas do 1.º C, da Professora Ângela 
Sousa, do 2ºB, da professora Sandra Santos e o Grupo 
H do Pré-Escolar, da professora Filomena Dias, puderam  
fazer uma visita guiada ao Jardim Zoológico de Lisboa, 
de modo virtual e gratuito. Foi uma grande oportunidade 
para os alunos destas turmas aprofundarem os seus 
conhecimentos sobre a vida selvagem, assim como 
desenvolverem a sua comunicação em língua portuguesa. 
Agradece-se por isto às enti dades promotoras desta 
iniciati va, assim como às famílias destes alunos que 
aderiram à ati vidade, mesmo tendo acontecido às 20h 
de Timor-Leste.
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Os alunos da turma A, do sexto ano, da Escola Portuguesa de Díli, desenvolveram uma ati vidade dedicada ao dia 10 de 
junho, "Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", com a entoação da canção "Conquistador" do 
grupo "Da Vinci". Durante as ati vidades síncronas, na disciplina de Educação Musical, com o professor Idílio Fernandes, 
foram aprendendo a canção e posteriormente efetuou-se a gravação. Os alunos parti ciparam com entusiasmo e 
empenho na ati vidade apesar de algumas difi culdades técnicas de comunicação na ligação à internet. O resultado 
deste trabalho pode ser observado na página web da escola.

A turma B do 2º ano, da professora Sandra Santos, no ensino à distância desenvolveu uma ati vidade de arti culação 
entre ciclos, com o grupo H do pré-escolar, da professora Filomena Dias, sobre o Dia Mundial da Criança. Os alunos 
fi zeram desenhos alusivos a este dia e foi feito um vídeo com o trabalho das duas turmas e apresentado aos alunos na 
aula síncrona no dia 1 de junho. 47



A professora Cândida Valente, recorreu à exploração da arte como tema transversal dos conteúdos das diferentes 
disciplinas e desenvolveu o trabalhou baseado no livro «O elefante Cor-de-Rosa» da escritora Luísa Dacosta, com a 
realização de um origami,  que serviu de moti vação para a introdução do tema de estudo do meio sobre os animais, ou 
a leitura do texto “O Táxi” de Jorge Listopad  da obra Todos pr’à mesa,  ou ainda do texto  “Avião a jato”, do livro  Ciência 
a Brincar, com a construção de um carro e de um avião como moti vação para o estudo dos transportes   e, também, 
a  introdução à tecelagem em papel, a parti r da leitura do texto “A onda curiosa”  e do conteúdo « As suas perspeti vas 
para o futuro mais longínquo»  com a tecelagem de uma toalha de praia ,e mais ainda ,a leitura de “A fada Oriana” de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, como moti vação para estudo das plantas e a preservação do meio ambiente  e o 
estudo do tempo  a parti r da montagem de um árvore das quatro estações.

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, o Departamento de Educação Pré-Escolar propôs uma ati vidade 
a todas as crianças que consisti u na realização de papagaios de papel, que foram lançados no dia 1 de junho, pelas 
10h30. Desta ati vidade foi realizado um vídeo e publicado na página da Escola Portuguesa de Díli.
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“Como ocorre a germinação de uma semente?” foi a ati vidade experimental lançada às turmas A, B e C do 6º ano, 
na disciplina de Ciências Naturais, com a professora Otí lia Paula Silva. Os alunos colocaram vários ti pos de sementes 
a germinar fazendo variar algumas condições essenciais como água, luz ou temperatura e elaboraram o respeti vo 
relatório da ati vidade. Os alunos puderam concluir que a germinação é o processo de transformação em que o embrião, 
conti do na semente, passa do estado de vida latente ao início do desenvolvimento de uma nova planta.

Nas turmas de 5º e 6º ano da professora Susana Vieira, nas disciplinas de Educação Visual e Tecnilógica, trabalhou-se 
o desenvolvimento sustentável com a realização de uma Mini-composteira. Este trabalho incluiu a sensibilização para 
o tema da preservação do ambiente e a uti lização de recursos naturais para a produção de Energia. Compostagem é 
o processo natural em que micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria 
orgânica. O material resultante deste processo pode ser sólido ou líquido, o Chorume. Ambos são muito ricos em 
nutrientes e ferti lizam os solos. 
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Uma das missões mais importantes do serviço de psicologia e 
orientação vocacional da Escola Portuguesa de Díli consiste na 
orientação dos alunos quanto à escolha da futura profi ssão, não 
esquecendo que essa escolha implica que integre a identi dade 
do aluno, a profi ssão, a formação e a empregabilidade. 
A equipa da Escola Portuguesa de Díli tem consciência da enorme 
difi culdade que é orientar vocacionalmente cada estudante, 
tendo em consideração as diferentes sensibilidades, as diferentes 
aspirações e idiossincrasias. Afi nal, o serviço de orientação 
vocacional depara-se com um determinado momento na vida 
de cada estudante, que consiste, precisamente, num período 
de escolhas revesti da de incertezas e ambiguidades, de receios 
vários, de emoções extremas e de contradições inexplicáveis. 
À pressão exterior que é exercida no aluno pelo facto de este ter 
de escolher um percurso profi ssional, o serviço de psicologia e 
orientação vocacional procura ir ao encontro das necessidades 
de cada estudante, almejando, acima de tudo, promover o seu 
bem-estar pessoal e o seu equilíbrio psicossocial, que se situa 
entre o que se almeja ser e o que a realidade na qual o aluno está 
inserido possibilita, uma vez que a escolha profi ssional envolve 
caraterísti cas pessoais, fatores socioeconómicos e a própria 
realidade do mundo ocupacional. 
Podemos salientar que, entre os aspetos pessoais que mais 
interferem na decisão do estudante, destacam-se os interesses 
e apti dões, a forma de ver o mundo, de se ver a si mesmo e as 
informações que os alunos têm sobre as profi ssões. A família 
também tem um papel preponderante, uma vez que infl uencia 
os alunos na construção de valores e crenças sobre si, inclusive 
sobre os aspetos relacionados com o trabalho, e com as perceções 
das opções profi ssionais consideradas aceitáveis ou inaceitáveis, 
sendo, por isso, infl uenciados por discursos e valores que 
circulam no ambiente familiar. 
Os alunos têm consciência que há determinadas profi ssões 
em Timor-Leste com maior empregabilidade no futuro em 
detrimento de outras. É neste senti do que o processo de 
orientação vocacional e profi ssional da Escola Portuguesa de 
Díli se afi gura fundamental: para avaliar, analisar, esclarecer e 
orientar os alunos nas suas escolhas de forma consciente e em 
plena liberdade. 
No âmbito do processo de orientação escolar e vocacional, 
para além das ati vidades realizadas, os alunos foram sujeitos a 
uma avaliação, tendo sido aplicados instrumentos de avaliação 
psicológica, com o objeti vo de averiguar e comparar as 

preferências que possuem pelas ati vidades que são realizadas nas diversas profi ssões, e também identi fi car as áreas de 
interesse dos alunos, estando estas relacionadas com a personalidade e ambiente cultural dos mesmos. Assim, após a 
análise dos resultados dos testes realizados, juntamente com as preferências dos alunos, aconselhou-se o seguimento 
de estudos na área nos diversos cursos consoante as preferências e apti dões de cada aluno. De forma a complementar 
o relatório de orientação vocacional, foi também entregue a cada aluno a oferta formati va do secundário relati va ao 
curso a seguir na Escola Portuguesa de Díli.
Durante a parti cipação no processo de orientação vocacional, foi possível constatar que os alunos fi caram mais 
tranquilos e seguros diante dos projetos futuros, porque se sentem mais esclarecidos em relação às suas opções e 
mais confortáveis em relação às suas escolhas. Todavia, há muito trabalho para ser feito e aperfeiçoado. 
Sendo a conti nuação dos estudos valorizada como alternati va principal para os alunos, e compreendida como 
uma estratégia capaz de proporcionar melhores condições de vida, a Equipa da Escola Portuguesa de Díli procura 
incansavelmente fornecer as melhores condições em termos de recursos humanos, materiais e logísti cos para preparar 
cienti fi camente e academicamente os alunos, como também não esmorece no seu contributo para o desenvolvimento 
pessoal de cada aluno e a sua formação integral como cidadão.

Odete Maria Santos

E agora? 
Que área 
vou seguir? 

O Papel do Serviço 
de Psicologia 
e Orientação 
Vocacional da 
Escola Portuguesa 
de Díli

TEMPO  SPO
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