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I. CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente recurso didático-pedagógico 
“Mochila do Soldado – Partir da Guerra para 
a Paz” foi concebido no âmbito do projeto 
“Educar para Cooperar: a Rota Histórica 
das Linhas de Torres e a Cidadania Global” 
promovido pela AIDGLOBAL em parceria 
com os Municípios de Arruda dos Vinhos, 
Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, 
Torres Vedras e Vila Franca de Xira e com 
o Centro de Formação de Loures Oriental.

Este itinerário tem como objetivo pro-
porcionar a leitura crítica de temas como a 
guerra, a pobreza e as desigualdades sociais 
a partir do património integrado na Rota 
Histórica das Linhas de Torres (RHLT), que 
se debruça sobre as Invasões Francesas 
ao território português, no séc. XIX, na 
chamada Guerra Peninsular que envolveu, 
de forma direta, Portugal, Espanha, França 
e o Reino Unido.

A Mochila pretende ser um instrumento 
de trabalho de livre acesso a professores, 
educadores e profissionais da área do 
património que desejam contribuir para 
sociedades mais justas, equitativas e 
sustentáveis.

A AIDGLOBAL - Acção e Integração 
para o Desenvolvimento Global é uma 
Organização Não Governamental que 
trabalha para um mundo mais justo e 
sustentável. Em Portugal, promove a 
Educação para a Cidadania Global (ECG) 
através da realização de projetos em 
escolas, cursos de formação, workshops 
e recursos pedagógicos, dirigidos a 
professores, educadores, técnicos 
municipais, agentes de desenvolvimento 
comunitário, jovens e crianças. Em 
Moçambique, proporciona o acesso 
ao livro e fomenta a literacia digital, 
criando e dinamizando bibliotecas 
escolares e municipais e capacitando 
técnicos e professores.

Este empreendimento pretendeu contri-
buir para que cidadãos de seis Municípios 
conhecessem e/ou compreendessem as 
causas relacionadas com os problemas do 
Desenvolvimento, a partir do património 
dos seus concelhos, com vista à promoção de 
uma Cidadania Global ativa. No seu período de 
execução, entre setembro de 2015 e outubro 
de 2017, realizaram-se 6 ações de formação 
dirigidas a professores, 2 workshops sobre 
Educação para o Desenvolvimento (ED) e 9 
Círculos de Aprendizagem dinamizados em 
conjunto com os técnicos dos Municípios 
envolvidos. Paralelamente, promoveram-se 
sessões de ED/ECG junto de diversas turmas 
do 2o e 3o ciclos, semanas de ED/ECG em 
todas as escolas participantes, percursos de 
Geocaching com temas de Cidadania Global, 
um estudo coordenado pelo Instituto 
Politécnico de Leiria e a criação do presente 
recurso didático-pedagógico, entre outras 
atividades.

O projeto foi cofinanciado pelo Camões-
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., 
pelos Municípios parceiros e apoiado pela 
Fundação Montepio.

INTRODUÇÃO A AIDGLOBAL O PROJETO01. 02. 03.
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“Em 1810, a península a norte de Lisboa 
viu erguer-se um dos sistemas militares 
mais eficazes do Mundo, as Linhas de Torres 
Vedras. Antecipando uma terceira invasão 
napoleónica que planeava capturar a capital 
do país, foram construídas em segredo três 
linhas com 152 fortificações, numa região 
acidentada de 88 km, entre o rio Tejo e o 
Atlântico, numa colaboração estreita dos 
engenheiros britânicos com a população 
portuguesa. Uma terceira linha em Oeiras 
assegurava o embarque do exército britânico, 
em caso de insucesso militar. Juntando 
esforços que asseguraram a vitória de há 
dois séculos, constituiu-se a Rota Histórica 
das Linhas de Torres, produto turístico que 
reúne numa causa comum seis Municípios 
da região: Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, 
Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila 
Franca de Xira” (Rosinha, 2011, p.5)1.

Saiba mais sobre as Invasões Francesas 
e as Linhas de Torres em: 
www.linhasdetorresvedras.com

2Andreotti, V. (2014). Educação para a cidadania global – soft versus critical. Sinergias, (1), 57-66. Disponível em: http://www.ceipaz.org/images/contenido/Revista%20sinergia.pdf 
3Ministério da Educação, 2013. Educação para a Cidadania – linhas orientadoras. 
Disponível em: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/educacao_para_cidadania_linhas_orientadoras_nov2013.pdf
4Nações Unidas (2015). Guia sobre Desenvolvimento Sustentável – 17 Objetivos para Transformar o Mundo. 
Disponível em: http://www.unric.org/pt/images/stories/2016/ods_2edicao_web_pages.pdf

Segundo a UNESCO (2015), a Educação 
para a Cidadania Global (ECG) pretende 
ser transformativa, envolvendo os 
alunos na construção de conhecimentos, 
capacidades, atitudes e valores basilares 
para a promoção do respeito pelos direitos 
humanos, justiça social, paz, diversidade, 
igualdade de género e sustentabilidade 
ambiental. Neste âmbito, a ECG visa 
“capacitar os indivíduos para a reflexão 
crítica sobre os legados e os processos das 
suas culturas, para imaginarem soluções 
futuras diferentes e para assumirem 
responsabilidade sobre as suas decisões e 
ações” (Andreotti, 2014, p. 63)2.

A Direção Geral de Educação, nas suas 
linhas orientadoras para a Educação 
para a Cidadania, defende que “a escola 
deve assumir um papel fundamental, 
em todos os níveis e ciclos de educação 
e ensino, proporcionando a aquisição de 
conhecimentos, o desenvolvimento de 
capacidades e a promoção de valores, 
atitudes e comportamentos que permitam 
às crianças e aos jovens a compreensão 
crítica e a participação informada perante 
desafios locais e globais que se colocam 
à construção de um mundo mais justo, 
inclusivo e solidário.”3

A necessidade de um quadro abrangente 
comum sobre os desafios globais para 
o Desenvolvimento Sustentável é uma 
preocupação que se encontra traduzida 
na Resolução “Transformar o nosso 
mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 
Sustentável”, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 2015. Esta 
nova Agenda, que consagra 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
desdobrados em 169 metas, reconhece 
a necessidade de construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, baseadas no 
respeito universal pelos Direitos Humanos. 
Relativamente à educação, a meta 4.7 
explicita a importância de “Garantir que 
todos os alunos adquiram os conhecimentos 
e as capacidades necessários para 
promover o desenvolvimento sustentável, 
através, entre outros, (...) dos direitos 
humanos, da igualdade de género, da 
promoção de uma cultura de paz e de 
não-violência, da cidadania global e da 
valorização da diversidade cultural 
e do contributo da cultura para o 
desenvolvimento sustentável”4.

A Estratégia Nacional de Educação para 
o Desenvolvimento (2010-2016) prescreveu, 
como seu objetivo primordial, a promoção 
da Cidadania Global.

A ROTA HISTÓRICA 
DAS LINHAS DE TORRES

A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL04. 05.

1Rosinha, M. d. (2011). Apresentação do Guia Rota Histórica das Linhas de Torres. PILT – 
Plataforma Intermunicipal para as Linhas de Torres. 
Disponível em: http://www.cilt.pt/ficheiros/docs/guia_rhlt.pdf
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II. APRESENTAÇÃO DO RECURSO PEDAGÓGICO

A “Mochila do Soldado – Partir da Guerra 
para a Paz” tem como objetivo principal 
a promoção da Cidadania Global a partir 
da ligação dos temas de Educação para a 
Cidadania Global ao património da Rota 
Histórica da Linha das Torres (RHLT).

Este recurso pedagógico contém diversas 
propostas de atividades educativas que 
suportam as visitas de estudo aos Centros 
de Interpretação das Linhas de Torres 
(CILT), aos Fortes das Linhas de Torres 
e a outros locais/espaços de educação 
não-formal, bem como possibilitam ao 
professor complementar a aprendizagem 
na escola, antes ou após a visita, integrando 
conteúdos do currículo formal.

A identificação das temáticas e planificação 
de atividades presentes neste recurso didático-
-pedagógico resultam de dois processos:

a) a dinamização de Círculos de 
Aprendizagem, onde a partilha de opiniões, 
o diálogo aberto e a reflexão profunda 
permitiram a interligação entre os temas do 
património da RHLT e a ECG. Essa metodologia 
propiciou a identificação de soluções 
para problemas específicos e a criação de 
sinergias. As atividades foram elaboradas 
colaborativamente entre os técnicos dos CILT 
e a equipa da AIDGLOBAL;

b) o desenvolvimento de atividades 
inspiradas no trabalho realizado por 
professores no âmbito das ações de formação 
“Educar para Cooperar através da Escola 
– Educação para o Desenvolvimento”, nas 
quais se assegurou, sempre que pertinente, 
a articulação do currículo formal com o 
património, garantindo, em simultâneo, a 
promoção da Cidadania Global.

As atividades presentes neste itinerário 
de ensino-aprendizagem destinam-se a 
professores, educadores e profissionais 
da área do património que trabalham com 
crianças e jovens.

OBJETIVO

DESTINATÁRIOS

METODOLOGIA01.

02.

03.

Nesse sentido, o presente recurso 
pedagógico está organizado em dois 
blocos: propostas a serem desenvolvidas 
em espaços de educação não-formal e 
planificações com articulação curricular 
para serem implementadas na escola. 

Em todos os casos privilegiaram-
-se métodos ativos e participativos, 
envolvendo os alunos em jogos de 
papéis, chuvas de ideias, dramatizações, 
debates, concursos e outras estratégias, 
proporcionando adereços e materiais 
auxiliares apropriados para o efeito.
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Identificaram-se como temas prioritários 
os que melhor traduziam as conexões entre o 
património e a ECG, como pode ser observado 
na seguinte tabela:

A “Mochila do Soldado – Partir da Guerra 
para a Paz” integra um guia pedagógico 
acompanhado de vários adereços, imagens, 
cartões de personagens e fichas de apoio 
às atividades. A própria mochila pode ser 
usada como material auxiliar a algumas 
atividades.

Os adereços alusivos à História des-
tinam-se, em particular, às atividades sem 
articulação curricular. 

Cada mochila contém, igualmente, uma 
pen-drive com todos os recursos de apoio às 
atividades, em formato digital.

Na primeira parte do guia, constam 9 
planificações ordenadas por temas de ECG 
e, na segunda secção, incluem-se 14 planos 
com propostas de articulação curricular, 
ordena-dos por disciplinas, cujo objetivo 
é serem trabalhados na escola, antes ou 
após a visita ao património das Linhas de 
Torres. 

Recomenda-se que a seleção das plani-
ficações seja feita consoante as necessida-
des e características do público-alvo, 
podendo ser utilizadas autonomamente 
ou em complementaridade com outros 
recursos.

Na página seguinte apresenta-se 
um quadro que dá uma panorâmica da 
abordagem pluridisciplinar dos temas de 
Educação para a Cidadania Global (ECG):

TEMAS MODO DE UTILIZAR04. 05.

TEMAS ECG TEMAS RHLT

Migrações forçadas

Igualdade de Género 
no Desenvolvimento 
Social e Humano 

A importância da paz 
no desenvolvimento 
Social e Humano

Direitos Humanos 
e Consumo Responsável

Soberania Alimentar 
(acesso à alimentação, à água,…)

Direito à Saúde 

Solidariedade internacional 
/Ajuda Humanitária 

Deslocações forçadas - fuga 
das populações para o interior
das Linhas de Torres

Desigualdade salarial 
entre homens e mulheres 
na construção dos Fortes

Guerra Peninsular

Trabalho infantil 
na construção dos Fortes

Política da Terra Queimada 

Doenças, cuidados de saúde 
e recursos no contexto de 
Guerra Peninsular

Episódio de acolhimento
solidário de um bebé português
por tropas francesas

08

Mochila do Soldado
partir da Guerra para a Paz



PLANOS COM ARTICULAÇÃO CURRICULAR PLANOS SEM ARTICULAÇÃO CURRICULAR

TEMAS DE EDUCAÇÃO PARA 
A CIDADANIA GLOBAL (ECG) DisciplinaCiclo CicloTítulo Título

A floresta e a Biodiversidade

O Impacto das nossas Escolhas no Planeta

Linhas que Unem

Os estômagos não são todos iguaisAlimentação - um Direito de todos!

Água, Arma de Guerra?

Música pela Paz

Saúde em Tempo de GuerraDesequilíbrios Alimentares

Igualdade ou Desigualdade de Géneros?

Água – Fator de Desenvolvimento Humano

Migrações de Ontem e de Hoje

Pela Não-Violência!

Quanto vale uma Vida?
O meu Bem-Estar implica 
o Mau-Estar de Alguém?

Jogo “Descobres?”

Solidariedade em tempos de Guerra

Comunicar em tempo de guerra e pela paz

Construir a Igualdade

Água nas Linhas

Mochila Solidária

Ciências Naturais

Físico-Química

Educação Tecnológica

Geografia

Matemática

Educação Musical

Ciências Naturais

Geografia

Geografia

História

Físico-Química

Educação Tecnológica

BIODIVERSIDADE E
SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

PAZ

IGUALDADE DE GÉNERO

DIREITO À ÁGUA

MIGRAÇÕES FORÇADAS

DIREITOS HUMANOS

3o

3o

2o

2o

3o

3o3o

3o

2o3o

3o

3o

3o

2o

2o

1o, 2o,3o

3o

3o

2o

2o

2o

2o O Rio e as Linhas
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O guia está acessível online em www.
aidglobal.org e www.educarparacooperar.pt.

A mochila com os respetivos materiais 
de ensino-aprendizagem está disponível em 
cada um dos seis Centros de Interpretação 
das Linhas de Torres e pode ser emprestada, 
mediante requisição direta.

Os três recursos seguintes, dada a sua 
dimensão e especificidade, apenas estão 
disponíveis num dos CILT5:

Para mais informação sobre os CILT, consultar a tabela:

ACEDER AO RECURSO PEDAGÓGICO06.

5Os restantes CILT poderão solicitar estes jogos 
mediante determinadas condições de empréstimo.

RECURSOS CILT A CONTATAR

Jogo de chão em lona 
– atividade “Saúde 
em Tempo de Guerra”

Jogo “Descobres?”

Ponte em esferovite 
– atividade “O Rio 
e as Linhas”

Vila Franca de Xira

Torres Vedras

Mafra

LOCALIDADE CONTACTO

Arruda dos Vinhos

Loures

Vila Franca de Xira

Torres Vedras

Sobral de 
Monte Agraço

Mafra

Centro Cultural do Morgado 
(integra exposição permanente sobre a Guerra Peninsular) 
T: 263 977 035
M: servicoeducativo@cm-arruda.pt
W: http://www.cm-arruda.pt/centro-cultural-do-morgado

Museu do Vinho e da Vinha
(integra exposição permanente sobre a Guerra Peninsular) 
T: 211 150 669 / 924 487 297
M: cilt@cm-loures.pt
W: http://www.cm-loures.pt/Media/Microsite/Cultura/museus.html

Centro Interpretativo do Forte da Casa
T:  926 531 121
M: museumunicipal@cm-vfxira.pt
W: https://www.cm-vfxira.pt/pages/933

Museu Municipal Leonel Trindade
(a exposição sobre as Linhas de Torres está patente no Forte de S. Vicente)
T:  261 310 485
M: museu@cm-tvedras.pt
W: http://www.cm-tvedras.pt/agenda/detalhes/11177/

Centro de Interpretação das Linhas de Torres (CILT) 
– Sobral de Monte Agraço
T: 261 942 296
M: cilt@cm-sobral.pt
W: www.cilt.pt/en

Casa do Risco / Posto de Turismo de Mafra
T: 261 819 711 / 261 817 170
M:  arqueopedagogia@cm-mafra.pt
W: http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/cultura/centro-interpretativo-de-mafra
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PLANIFICAÇÕES SEM 
ARTICULAÇÃO CURRICULAR
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12

80 minutos

2º ciclo

TEMAS DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Biodiversidade
Sustentabilidade Ambiental

TEMA DA RHLT

O impacto do Rio Tejo na estratégia 
defensiva face aos franceses durante 
a 3ª Invasão ao território nacional

RECURSOS

Ponte em esferovite

Ampulheta

Bolinhas vermelhas e azuis

Cartões para as questões

Medalhas

Lã

DURAÇÃO

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE

OBJETIVO

Sensibilizar para a preservação da 
Biodiversidade a partir do Tejo e da 
importância deste rio no contexto 
das Invasões Francesas e da atual 
conjuntura.

BIODIVERSIDADE e
SUSTENTABILIDADE O Rio e as Linhas



Serra de Albarracin

Lisboa

PORTUGAL

ESPANHA

Oceano Atlântico

RIO TEJO

1. Solicitar aos alunos que se sentem em roda.
2. Lançar uma bola e passá-la, à vez, a todos 
eles. À medida que cada um a agarra e que 
ouve o termo “BIODIVERSIDADE” tem de dizer a 
primeira palavra ou expressão que lhe ocorrer.
3. Ir selecionando as palavras mais pertinentes 
conducentes à significação do termo.
4. Conversar sobre alguns aspetos que carateri-
zam a Biodiversidade..

1. Apresentar um mapa de Portugal-Espanha, 
localizar o rio Tejo e visualizar o seu percurso 
desde a sua nascente na serra de Albarracin, 
em Espanha, até ao Oceano Atlântico, junto a 
Lisboa, onde desagua.
2. Pedir aos alunos que nomeiem espécies de 
animais e plantas que saibam coexistir nas 
margens do rio Tejo.
3. Dar a conhecer melhor o rio e apresentá-lo 
como fonte de uma extensa Biodiversidade.
4. Questionar se sabem o que é a Biodiversidade 

e conversar sobre alguns aspetos que a definem.

Biodiversidade

Mapa | Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_tejo.svg

1.

2.

O que eu digo sobre...

O Tejo como fonte de vida 
- a riqueza das margens

10`

10`

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O Rio e as Linhas

13



O Rio Tejo é o maior rio da Península Ibérica, 
estendendo-se ao longo de 1009 km. Nasce em 
Espanha e desagua no Oceano Atlântico a alguns 
quilómetros de Lisboa. O Tejo tem diversos 
afluentes ao longo de todo o percurso. O seu 
estuário (com cerca de 260 km²) é uma das 
maiores zonas húmidas da Europa e o maior 
estuário de vida selvagem de Portugal. Tem um 
papel fundamental do ponto de vista económico 
e ecológico, visto nele se concentrar todo o 
material biológico que é arrastado ao longo do 
curso do rio. Este estuário é, assim, uma zona 
extremamente rica em seres vivos e de uma 
importância fundamental no povoamento da 
costa fluvial e marítima. 

A riqueza do Tejo desenvolveu, durante 
milhares de anos, múltiplos géneros de 
plantas, aves, peixes, moluscos e crustáceos, 

servindo de alimento a muitas outras espécies, 
incluindo o homem. Foi graças a esta riqueza 
que os primeiros hominídeos chegaram e 
permaneceram na região. 

Existem diversas espécies de plantas e de 
animais que nela habitam, incluindo:

RIO TEJO1

PEIXES como o sável, lampreia (de rio e mar), 
enguias, …
MOLUSCOS como o choco, o mexilhão, o polvo…
CRUSTÁCEOS como o camarão, o lagostim de 
água doce, o caranguejo verde, …
ANFÍBIOS  como a salamandra de pintas 
amarelas, a rã verde, o sapo, …
REPTEIS como o sardão, a cobra rateira, a 
lagartixa do mato, …
AVES como o milhafre real, águia caçadeira, a 
coruja do nabal, …
MAMÍFEROS como a raposa, o coelho bravo, o 
morcego, … 
FLORA como o malmequer da praia, o limónio, 
o salgueiro, …. 

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O Rio e as Linhas
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Fotografia: Rio Tejo. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Fotografia: Rio Tejo. Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

A riqueza das margens do 
Tejo proporcionou, na época 
romana, o estabelecimento de 
propriedades agrícolas e locais 
de habitação e produção. O rio era 
a via comercial por excelência, 
dado que a navegabilidade das 
suas águas permitia a exportação 
e importação de produtos.

A partir do séc. XV, o rio Tejo 
tornou-se uma via de comunicação 
extremamente rápida, levando 
a que a nobreza de Lisboa tenha 
sido atraída para a região, com o 
objetivo de construir quintas de 
recreio. O rio serviu, ainda, como 
fonte de matéria-prima para a 
fixação de indústrias.

1Texto adaptado com base em informação do 
Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, da Wikipédia e da Infopédia, bem 
como do folheto Reserva Natural do Estuário do 
Tejo, da Câmara Municipal de Alcochete.

Fotografia: R
io Tejo. Câmar

a Municipal 

de Vila Fran
ca de Xira

IMPORTÂNCIA DO RIO1

1. Dar a conhecer a relevância do Rio Tejo ao longo 
dos anos, com suporte nas imagens seguintes.
2. Referir a sua importância a nível da indústria, 
da agricultura e pesca, do comércio e serviços;
3. Salientar o rio Tejo como destacada via de 
transporte.

A importância do Tejo 
ao longo dos tempos

5`

3.
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(Texto construído a partir de documentação do Arquivo Municipal de Vila Franca de Xira e do Arquivo Histórico Militar sobre as Guerras Peninsulares)

A 20 de outubro de 1809, o duque de Wellington, prevendo 
já uma terceira invasão das tropas de Napoleão, envia ao 
coronel Richard Fletcher um memorando, no qual ordena a 
construção das Linhas Defensivas de Lisboa.

Na terceira invasão, as tropas francesas organizam-
se em dois grupos: um primeiro comandado pelo general 
Massena que entraria em Portugal pela região nordeste e um 
segundo, chefiado por Junot, destinado a penetrar no país, 
através do Alentejo. 

Constroem-se, assim, na zona a norte de Lisboa, duas 
linhas defensivas ligando o Oceano ao Tejo. Este rio, por sua 
vez, é patrulhado por uma flotilha de lanchas canhoneiras, 
comandadas pelo tenente Frederik Berkeley, que vigiam no 
Tejo para controlarem as investidas francesas e impedirem 
o acesso à Estrada Real, uma vez que ela seria a melhor via 
de os invasores se deslocarem até Lisboa.

Ainda perante a ameaça de existirem agentes infiltrados 
nos barcos que navegam no rio, a Intendência Geral da Polícia 
determina a fiscalização de todos os passageiros que se 
dirigem a Lisboa. Na época, os viajantes pagavam aos donos 
dos barcos os fretes, uma espécie de bilhete, para neles 
serem transportados.

A Estrada Real foi usada para permitir a passagem das 
peças de artilharia para as Linhas defensivas, de modo a 
serem colocadas nas fortificações construídas nos cumes. 
Foram rasgados dois fossos paralelos de ligação ao rio Tejo 
(na zona onde atualmente existe a estação de comboios 
de Alhandra) que, na eventualidade das tropas francesas 

conseguirem passar para a Estrada Real em direção a Lisboa, 
serem alagados e impedirem o acesso por essa via. No entanto, 
sabe-se que alguns indivíduos boicotavam os transportes 
que eram destinados ao exército aliado luso-britânico, o que 
resultou na inevitável aplicação de penas e castigos.  

À direita da primeira Linha, em Alhandra, estavam duas 
divisões, comandadas pelo general Rowland Hill. Por sua 
vez, cinco regimentos de milícias nacionais ocupavam toda 
a região entre a Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e a serra 
a norte de Alhandra, chefiadas pelo coronel Carlos Frederico 
Lecor. Atrás das Linhas haviam-se recolhido mais de 50 mil 
habitantes da região que se estendia da Estremadura até 
Coimbra.

Quando, a 15 de outubro, o general Massena chega 
defronte das Linhas fazendo um reconhecimento pessoal a 
partir de Vila Franca, percebe que a tarefa de as transpor e 
chegar à capital é impossível. Ainda tenta passar o Tejo para 
sul, mas os barqueiros da Chamusca tinham destruído todos 
os barcos. Foi nesta ocasião que Massena pensou construir 
uma ponte improvisada feita de barcas sobre o Tejo e que 
nunca chegou a ser realizada porque Wellington colocou 
tropas na outra margem do Tejo, vigiando todos os locais 
onde a ponte pudesse ser instalada.

Tendo sido detido pela Linhas de Torres Vedras e após 
de cinco meses a aguardar reforços que nunca chegaram, o 
general Massena retira-se com o seu exército para Cidade 
Rodrigo, em Espanha. Após as invasões francesas, muitos 
dos caminhos ficaram profundamente danificados, o que 
obrigou à sua reparação.

1. Dividir a turma em grupos e dar 
uma folha em branco a cada um. 
2. Pedir que escutem, com atenção, 
a leitura do texto seguinte e 
que registem as palavras ou 
expressões que lhes pareçam 
mais importantes. Devem chegar a 
acordo quanto à sua seleção, tendo 
em conta o contexto histórico; 
NOTA: o texto deve ser lido como 
se se tratasse da narração de um 
documentário televisivo.
3. Confrontá-las com as dos outros 
grupos, debatendo as razões dessa 
relevância;
4. Tirar conclusões.

O Rio Tejo como 
obstáculo na 3ª 
Invasão Francesa

4.

10`
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1. Conversar com os alunos sobre quais são as ameaças atuais 
à Biodiversidade, levando a que as relacionem com a Rota 
Histórica das Linhas de Torres.
2 Apresentar as palavras “Guerra” e “Rio” em dois cartões e 
perguntar como se correlacionam. Com lã, traçar, no chão, 
um diagrama constituído pela interceção de dois círculos e 
colocar em cima de um dos círculos a palavra “Guerra” e de 
outro a palavra “Rio”. Pedir aos alunos que tirem de um saco, à 
vez, cartões contendo frases, expressões ou palavras alusivas 
ao contexto, devendo colocá-las nos círculos respetivos ou na 
sua interceção;
3. Debater sobre quais as consequências da destruição da 
Biodiversidade em tempo de guerra para o meio ambiente e 
para a vida das populações.

Frases dos cartões, e correspondência sugerida:

Os rios em tempo de guerra5.

15`

RIOGUERRA
Armas e destruição

Fome

Limitações no acesso 
ao rio por parte dos 

pescadores e agricultores

Doenças provocadas pela 
má alimentação

Vida aquática: 
animais e plantas 

Fonte de alimento 

Desenvolvimento da 
pesca e agricultura 

Fonte de água doce

As guerras contribuem 
para a destruição da 

Biodiversidade.

A existência de paz 
proporciona a preservação 

dos rios.

A promoção da Paz é, 
também, a promoção do 
Direito à Vida e à Saúde.

“O resultado de 3,8 mil milhões de 
anos de evolução, a Biodiversidade, é 
essencial para a sobrevivência hu-
mana. Dependemos da natureza para 
muitos recursos essenciais, incluindo 
alimentos, materiais de construção, 
fontes de calor, têxteis ou os ingredien-
tes ativos dos medicamentos. Para 
além disso, a natureza fornece ainda 
outras funções vitais, como, por 
exemplo, a polinização das plantas, a 
filtragem do ar, da água e do solo ou 
ainda a proteção contra inundações. 
A vida na Terra como a conhecemos 
seria impossível sem estes materiais 
e serviços cruciais. Infelizmente, 
esquecemo-nos demasiadas vezes 
do que a natureza nos oferece. Nas 
nossas sociedades industrializadas, a 

Biodiversidade é tomada como certa 
e vista como algo livre e eterno. No 
entanto, a verdade é que as pressões 
que exercemos sobre a natureza estão 
a aumentar e muitas atividades huma-
nas representam uma grande ameaça 
para a existência de numerosas espé-
cies. A lista das pressões exercidas 
sobre a Biodiversidade é longa e in-
clui a destruição e fragmentação de 
habitats, a poluição do ar, da água e 
da terra, a sobrexploração das zonas 
pesqueiras, dos recursos, das florestas 
e das terras, a introdução de espécies 
não nativas, bem como a libertação de 
quantidades crescentes de gases com 
efeito de estufa que causam alterações 
climáticas.” 

A Biodiversidade é o conjunto das 
diferentes formas de vida que existem 
no Planeta e desempenha um papel 
fundamental para a espécie humana, 
uma vez que aproximadamente 40% 
da economia mundial e 80% das 
necessidades dos povos dependem 
dos recursos biológicos.

Comissão Europeia. (2009). 52 Gestos para a Biodiversidade. Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique1 

1Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/pt.pdf
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1. Distribuir, aleatoriamente, por todos 
os alunos, bolinhas azuis e vermelhas de 
modo a constituir duas equipas: a vermelha 
correspondente aos “aliados” e a azul aos 
“invasores”. Os objetivos são, respetivamente, 
destruir e construir cada uma das pontes − 
estrutura de esferovite dividida em vários 
blocos unidos com velcro − uma alegoria 
àquela que o General Massena tentou 
construir.
2. Explicar as regras:

A equipa vermelha inicia o jogo com a 
ponte montada e a azul com ela desmontada. 
À medida que vão sendo apresentadas várias 
questões, (ANEXO 1) a cada resposta certa os 
“vermelhos” retiram um bloco da estrutura 
e os “azuis”, colocam um bloco na sua;

O tempo de resposta é controlado por 
uma ampulheta, não podendo exceder duas 
voltas. Vence quem destruir (“vermelhos”) 
ou construir (“azuis”) primeiro a estrutura. 
Caso nenhuma equipa conclua o seu objetivo, 

ganha aquela que estiver mais avançada. 
Caso estejam empatadas, o desempate será 
feito por sorteio;
3. Entregar medalhas aos participantes 
(ANEXO 2).

Jogo: 
“(Des)Construir pontes”

6.

25` ANEXO 1

Questões para o jogo

4.

3.

2.

1.

5.

6.

7.

8.A Biodiversidade de um rio refere-se à …
a) quantidade de espécies diferentes que nele coexistem.
b) existência de peixes suficientes para alimentar as populações 
que vivem nas suas margens.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

O desencaminhamento dos transportes destinados ao exército aliado 
(português e inglês) por parte de alguns indivíduos levou a que os 
governantes recorressem à …
a) atribuição de medalhas.
b) imposição de penas ou castigos.

As guerras têm grande impacto na Biodiversidade de um rio devido à …
a) contaminação dos seus recursos naturais.
b) proibição de se tomar banho nas margens.

A preservação dos rios tem a ver com a garantia do direito à …
a) alimentação e à saúde.
b) educação e à justiça.

As Invasões Francesas provocaram fome e doença às …
a) tropas portuguesas e inglesas.
b) tropas portuguesas, inglesas e francesas.

O impacto mais profundo na perda da Biodiversidade tem a ver com a …
a) criação de múltiplas indústrias poluentes e a construção de barragens.
b) instalação de muitas residências nas zonas ribeirinhas e a prática 
intensiva de desportos aquáticos.

As tropas francesas, durante a 3ª Invasão Francesa, estavam organizadas em…
a) dois grupos: um primeiro, comandado pelo general Massena, cujas 
tropas entrariam pelo nordeste do País e, um segundo, chefiado por 
Junot, cujo exército entraria pelo Alentejo.
b) um exército único, chefiado pelo próprio Napoleão Bonaparte.

O General francês Massena pensava transpor o rio Tejo com as suas tropas, 
em 1810, quando se apercebeu de que os barcos da Chamusca haviam sido 
destruídos, razão por que pensou na …
a) construção de uma ponte de barcas sobre o rio.
b) o alagamento de dois fossos paralelos rasgados a partir do rio Tejo.

A perda de Biodiversidade deve-se à …
a) pesca em demasia e poluição aquática. 
b) morte natural dos peixes que vivem nos rios.

A Estrada Real, em 1810, entre outros aspetos, permitiu a passagem de …
a) peças de artilharia para serem colocadas nas linhas defensivas. 
b) tropas francesas

A preservação da Biodiversidade é essencial para …
a) guerras e conflitos armados.
b) medicina, tecnologia e economia.

A via de transporte mais rápida, no início do século XIX, era …
a) o rio Tejo.
b) a Estrada Real de D. Maria.

A perda de Biodiversidade de um rio pode levar a …
a) desemprego e fome.
b) desastres naturais.

A estratégia usada pelo exército aliado (composto por ingleses e portugueses) para 
impedir o acesso das tropas francesas a Lisboa através da Estrada Real foi…
a) a construção de um enorme muro ao longo da Estrada Real.
b) o alagamento de dois fossos paralelos rasgados a partir do rio Tejo.

“(DES)CONSTRUIR PONTES”

Soluções: 

1a, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7a, 8b, 9b, 10a, 11a, 12b, 13a, 14a
BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE
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MEDALHA 
DE MÉRITO

pela participação 
na atividade 

“O RIO E AS LINHAS”
Preserva

a biodiversidade!
Preserva
o teu rio!

Fazer uma síntese das atividades, concluindo que 
o rio Tejo foi um elemento essencial aquando da 3ª 
Invasão Francesa pois permitiu a comunicação e o 
transporte assim como o sustento das tropas e da 
população através de alimentos e recursos naturais 
essenciais à sobrevivência, permitindo igualmente 
servir como obstáculo natural face ao avanço das 
tropas francesas. A importância do Tejo mantém-
se hoje, sendo habitat de um vasto conjunto de 
espécies, fazendo com que este rio seja uma das 
principais fontes de Biodiversidade da região. 

A Biodiversidade é essencial pois, além de ser a 
base de sustento de todos os seres vivos na Terra, 
quanto mais rica é a diversidade biológica, maior 
é a oportunidade para descobertas no âmbito da 
medicina, da alimentação e do desenvolvimento 
económico. Nas últimas décadas, a ação humana 
nos ecossistemas naturais tem vindo a afetar cada 
vez mais espécies da fauna e flora do planeta. As 
principais causas para a extinção das espécies são 
as profundas alterações ou mesmo a destruição 
dos habitats. Este desaparecimento deve-se 
aos conflitos armados, à prática intensiva da 
agricultura, à construção de barragens, à crescente 
urbanização, à destruição das florestas e à poluição, 
entre outros fatores. É essencial travar as ações 
que levam à perda da Biodiversidade.

Síntese7.

5`

ANEXO 2
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TEMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Paz e Conflitos Armados

TEMA DA RHLT

3ª Invasão Francesa - a chegada das tropas 

francesas a Vila Franca de Xira e episódio 

de acolhimento de um bebé português pelo 

contingente francês

RECURSOS
Papel A4

Adesivo

Lápis

Sacos

Cartões

Borrachas 

Marcadores

DURAÇÃO 65 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º cicloOBJETIVO

Sensibilizar para a promoção da Paz 
através da reflexão acerca de relatos de 
solidariedade em contexto de guerra, 
no séc. XIX e atualmente

Solidariedade em Tempo de GuerraPROMOÇÃO DA PAZ



PAZ

Enquanto o 8º Corpo se estabelecia no Sobral, o 2º tomava posição próximo de 
Vila Franca, depois da cavalaria ter reconhecido e varrido todo o vale do Tejo. Foi 
nesta ocorrência que o general Sainte-Croix foi morto. O inimigo retirou-se para a 
sua posição de Alhandra, um pouco adiante de Vila Franca de Xira. 

Algumas lanchas canhoneiras mantinham-se no rio e atiraram sobre as nossas 
tropas, logo que nos aproximámos do Tejo. Mas resultaram, na maior parte das 
vezes, em tiros perdidos que não impediam as nossas tropas de percorrer a costa 
e de capturar os barcos que o vento ou a corrente lançavam para esta margem. (…)

Um bebé de seis meses foi o único ser que encontrámos na pequena cidade de 
Vila Franca, localizada na margem do Tejo. Estava dentro de um berço, exposto junto 
à porta de uma casa. A Providência havia-se encarregado de velar, naqueles dias, por 
essa inocente criatura, cujos pais, desapiedados e bárbaros, haviam abandonado a 
uma morte quase certa. As lanchas canhoneiras inglesas disparavam sobre a cidade 
para nos impedirem de aí nos fixarmos.

Por um acaso singular, o berço desta pobre criança permanecia intacto no meio 
das balas e dos escombros que se desmoronavam em seu redor, sem a atingir. Um 
dos nossos granadeiros apercebeu-se dela e, inicialmente, nem quis acreditar no que 
os seus olhos viam. Aproximou-se do berço e, levantando uma pequena parte da sua 
cobertura, viu um bebé encantador que, sem o mais pequeno sinal de medo, sorria 
como se ainda estivesse sob aconchego familiar. O primeiro movimento deste bravo 
homem foi o de agarrar no berço e de o colocar a salvo de qualquer perigo. Todo o 
acampamento ficou sensibilizado perante esta graciosa criaturinha que tinha estado 
exposta à violência dos homens e a tantos perigos. Seria agora alvo dos maiores 
cuidados. Uma cabra tornar-se-ia a sua amamentadora com o maior sucesso.

Este infeliz pequeno ser humano viveu, assim, até ao momento da partida, 
sempre tratado com a mesma ternura e o mesmo deleite. 

(Texto adaptado do Coronel André Delagrave (1774-1849) que integrava o Estado-Maior de Massena)

1. Informar que se irá realizar um 
“brainstorming”/tempestade de ideias em 
torno da palavra PAZ.
2. Designar dois alunos que, à medida 
que surgirem palavras ou expressões 
que acharem pertinentes ao contexto, 
as registem numa folha de papel. 
3. Apresentar à turma os resultados da 
seleção, constatar as coincidências entre 
os dois alunos e breve debate conclusivo 
sobre as particularidades do conceito.

1. Lançar as questões:

Em tempos de guerra poderá haver 

momentos de paz e solidariedade entre 

inimigos? De que tipo?

Se vocês fossem soldados e encontrassem 

um bebé ou uma pessoa desprotegida, como 

agiriam?

E se eles fossem oriundos das tropas 

inimigas?

Acham possível que um soldado do 

exército francês da 3ª Invasão pudesse 

ter um gesto de solidariedade para com 

a criança se ela fosse portuguesa, ou seja, 

inimiga? Porquê?

2. Propor a leitura do texto seguinte sobre 

um episódio ocorrido naquela época e 

relatado por um combatente francês.

3. Promover um breve debate em torno 

da comparação das atuações apresentadas 

no diálogo anterior da turma e a situação 

exposta no texto.

Solidariedade 
em tempo de guerra

O que eu digo sobre...

10`
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1. Perguntar se, hoje em dia, ainda 
existirão guerras e conflitos armados 
e solicitar que nomeiem alguns de que 
tenham conhecimento. 
2. Identificar, no mapa seguinte, a 
diversidade, gravidade e localização 
de múltiplos combates em curso, 
interpretando as legendas.
3. Pedir para registarem, em grupos 
de dois, quatro fatores que contribuam 
para ocasionar conflitos armados e 
quatro das suas consequências. Cada 
dupla deve fazer a apresentação das 
suas ideias à turma.

Conflitos armados

15`

3.

Solidariedade em Tempo de Guerra

MAPA-MUNDO DE CONFLITOS

Consequências

2.

3.

4.
AviationWeek.com/awst 
Disponível em: http://archive.aviationweek.com/issue/20161226#!&pid=44

Fatores

2.

3.

4.

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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“Aconteceu em junho de 2014. Uma bomba-barril 
lançada por aviões do regime sírio de Bashar al-Assad 
atingiu um edifício de três andares, que se desmoronou 
em segundos. Voluntários do grupo [White Helmets 
Capacetes Brancos] foram chamados ao local. Estiveram 
dezenas de horas a escavar, à procura de vítimas 
debaixo dos escombros. Pararam para descansar 
quando chegaram à conclusão de que não havia mais 
sobreviventes, mas, de repente, ouviram o choro de um 
bebé vindo debaixo dos mesmos escombros. (…) Khaled 
Omar, outro voluntário que viria a ser atingido por 
uma bomba lançada igualmente por aviões do regime 
(…), recomeçou então a escavar e, ao fim de outras 
tantas horas – era preciso escavar muito devagar para 
evitar movimentos em falso que pudessem trazer um 
desfecho trágico à situação –, encontraram finalmente 
o bebé. Khaled puxou-o pela roupa até à superfície e ele 
apareceu, finalmente, sujo de pó, a chorar ainda mais. 
Tinha apenas 10 dias de vida. Chamaram-lhe o “bebé- 
milagre”. Porque “milagre” é a única palavra que pode 
ser usada para descrever o que aconteceu naquele dia.” 

(Bento, H. 2016. White Helmets - Salvar uma vida é salvar a 
Humanidade. Expresso.)2

2Disponível em: 
http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-09-16-White-Helmets-Salvar-uma-vida-
e-salvar-a-Humanidade

Os Capacetes Brancos, cujo lema é “Salvar uma 
vida é salvar a Humanidade”, são um grupo de cerca 
de 3000 voluntários, sobretudo homens, antigos 
professores, estudantes, médicos, padeiros, carpinteiros 
e farmacêuticos, que compõem uma força de socorros 
não-governamental que atua na Síria. Praticamente 
todos os dias são chamados a socorrer vítimas de 
bombardeamentos que dizem ser, quase na totalidade, 
da autoria do regime sírio e das forças aliadas russas. 
Muitos deles foram também já vítimas de ataques aéreos 
e alguns morreram. Estiveram nomeados para o Nobel 
da Paz de 2016.

(Texto com base na informação do sítio: “The White Helmets”)3

3Disponível em: https://www.whitehelmets.org/en

1. Mostrar imagens e pedir que procurem 
identificar o tipo de ocorrência nelas 
exposto, com base nas seguintes questões:
 

O quê?
Quem?
Quando?
Onde?

2. Explicar que as imagens são de um bebé 
sírio encontrado no meio dos destroços 
pelos Capacetes Brancos. Dar a conhecer 
um pouco sobre quem é esta equipa de 
ajuda humanitária.

Solidariedade em Tempo de Guerra
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

A Solidariedade é intemporal

10`

4.
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CONSEQUÊNCIAS DA GUERRA

Fuga para outros locais e/ou países

Envio de manifestos (cartas, mensagens, 
,…) a responsáveis políticosFome

Destruição de escolas

Destruição de hospitais

Acolhimento e integraçãoSeparação de famílias

Solidariedade e entreajuda

ATITUDES E COMPORTAMENTOS 
EM TEMPO DE GUERRA

Manifestações pacíficas/organização 
de debates/divulgação

Voluntariado/apoio a instituições

Solidariedade em Tempo de Guerra
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

1. Entregar a cada aluno uma folha onde 
surja delineada uma prancha de Banda 
Desenhada, constituída por duas tiras de 
três vinhetas cada, em branco. Sortear os 
assuntos que servirão de inspiração ao 
preenchimento dos espaços que deverão 
ter por base o tema “Solidariedade em 
Tempo de Guerra”. Cada aluno deve 
retirar de um primeiro saco, cartões 
com palavras/expressões relacionadas 
com as consequências da guerra e, de um 
segundo, palavras/expressões referentes 
a atitudes e comportamentos a ter em 
períodos de combate. Os participantes têm de 
usar alguns recursos verbais e não-verbais 
de B.D., nomeadamente vários tipos de 
balões (fala, pensamento, exclamativos, 
interrogativos, musicais, …), cartuchos, 
legendas, onomatopeias, cor,… sendo que 
as palavras/expressões sorteadas têm de 
estar presentes no seu trabalho.
2. Afixar as Bandas Desenhadas realizadas 
pelos alunos.
3. Dialogar sobre o contributo que cada 
um pode dar para promover a paz, a todos 
os níveis – local, nacional e mundial.

Desenhar pela Paz

20`

5.

24



Solidariedade em Tempo de Guerra
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Finalizar concluindo que as consequências 
dos conflitos armados são intemporais. 
Os confrontos do passado, como foi 
a Guerra Peninsular decorrente das 
Invasões Francesas, causaram imenso 
sofrimento tanto às tropas aliadas como 
às francesas, assim como as hostilidades 
de hoje têm um enorme impacto em todos 
os envolvidos, direta ou indiretamente. 
Da mesma forma que a violência humana 
não tem épocas também a humanidade e o 
ímpeto de ajudar podem ser encontrados 
em diferentes tempos e locais. É deveras 
essencial que todos lutemos pela paz de 
modo a terminar com tanto sofrimento. 
E, tantas vezes, a paz começa em nós, 
transformando a nossa escola, a nossa 
comunidade ou apenas cada indivíduo 
que nos rodeia.

Imagem 
para 
colorir

Síntese

5`

6.
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Solidariedade em Tempo de Guerra
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

SOLIDARIEDADE EM TEMPO DE GUERRA Prancha de Banda Desenhada
ANEXO 1
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TEMAS DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Desperdício Alimentar

Direito à Alimentação

TEMA DA RHLT

Política da Terra Queimada

RECURSOS
Mochila

Bornais

Biscoitos

Lunetas

Espadas

Barretes

Lenços

DURAÇÃO 90 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º cicloOBJETIVO

Sensibilizar para o Direito à Alimentação, 

recriando situações referentes à Política 

da Terra Queimada e ao racionamento de 

alimentos aquando da Guerra Peninsular

Cintos de corda

Cartões

Origami

DIREITO À 
ALIMENTAÇÃO Os estômagos  não  são  todos iguais!
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1. Solicitar aos alunos que vão dizendo 
palavras ou expressões que se 
possam integrar no campo lexical de 
“ALIMENTAÇÃO”, ou seja, que estejam 
associadas a esse conceito.

1. Dar a conhecer a Política da 
Terra Queimada (PTQ) a partir das 
informações do texto.
2. Explicar aos alunos que vão rep-
resentar uma situação sobre a PTQ 
vivenciada na época das Invasões 
Francesas. Sortear as personagens, 
solicitando 10 voluntários, e distri-
buir os adereços. 

Alimentação

O que eu digo sobre...

A estratégia delineada por Wellington para fazer face 

ao exército enviado por Napoleão para conquistar Portugal 

não se limitava aos combates com homens armados, nos 

campos de batalha, mas era sim uma guerra, em todo o 

território nacional, que envolvia todos os portugueses, 

homens, mulheres e crianças. Todos eles sofreram na 

pele os sacrifícios impostos, necessários para o sucesso 

final dos aliados.

 Com os poderes de que dispunha em Portugal, 

Wellington deu indicações precisas aos governantes para 

se fazerem proclamações aos portugueses no sentido 

de os esclarecerem sobre a sua conduta, quando os 

franceses se aproximassem, deviam destruir pontes, 

moinhos, colheitas, com exceção daquelas que pudessem 

transportar. Deviam, ainda, abandonar as suas casas, as 

suas terras e deslocarem-se para dentro das Linhas de 

Torres Vedras. Wellington pretendia transformar a parte 

do território português continental, acessível ao exército 

francês, num deserto inospitaleiro, para privar assim as 

tropas francesas de alimentos e forragens”.

(Geraldo, J. C. 2010. A última Campanha Napoleónica contra Portugal 
(1810-1811). Revista Militar, 2501/2502)
1Disponível: https://www.revistamilitar.pt/artigo/578

“Wellington e a Estratégia 
da Terra Queimada

Alimentação em 
tempos de Guerra

5`

1. 2.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Os estômagos  não  são  todos iguais!
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3. Encenar o texto do guião (ANEXO 1). 
Dar uma cópia aos alunos, de modo a que 
todos possam acompanhar os diálogos. 
Se a turma se mostrar motivada, repetir 
a dramatização com um grupo diferente 
de voluntários.
4. Após a representação, pedir à turma 
que faça o reconto das situações 
vivenciadas, refletindo sobre elas. 
Lançar as seguintes questões:

Qual era o principal problema com 
que se deparavam os portugueses?

O que fez a família Fonseca para 
contornar a situação?

Quem sofria mais com a guerra: os 
generais, soldados ou o povo? Porquê?

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

10.

POLÍTICA DA TERRA QUEIMADA (PTQ)

PERSONAGEM

Marcel espada

barrete

espada

Manuel Fonseca

Pierre espada

lenço

espada

Narrador

Antonieta Fonseca

Soldado Paulo luneta

cinto de corda

livro

Pedro Fonseca

Soldado Feliciano bornal com 
biscoitos secos

General português

General inglês

ADEREÇO

1. Perguntar se só havia fome no séc. XIX 
ou se ainda se verifica este fenómeno 
em Portugal e no mundo.
2. Questionar quais serão as suas causas. 
3. Dividir a turma em grupos e dar a cada 
um nove cartões (ANEXO 2) com algumas 
das causas da fome no mundo, de modo a 
que, considerando a raiz do problema, os 
organizem por ordem de relevância (“1” o 
mais relevante e “9” o menos). Cada porta-
-voz deverá, à vez, apresentar e explicar 
a decisão do seu grupo, relativamente às 
causas posicionadas nos três primeiros 
lugares, colocando-as por debaixo dos 
três cartões afixados numa parede, 
numerados de 1 a 3. Depois de todos os 
grupos o terem feito, identificar, a partir 
da partilha dos grupos, quais foram os 
três mais votados entre a turma e a 
razão desta escolha.

Causas da fome

15`

3.Alimentação em 
tempos de Guerra

2.

30`
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ANEXO 1
GUIÃO DA REPRESENTAÇÃO 

Narrador: É o último domingo do mês de 
Novembro de 1810. Marcel e Pierre, dois soldados 
franceses, falam sobre a campanha em Portugal 
para a qual foram destacados.

Marcel: Já estamos aqui fora há tanto tempo e 
tenho tanto frio que nem consigo pensar!

Pierre: Eu cá estou gelado e cheiinho de fome! 
Com uma lata de ração de combate por dia não 
me consigo aguentar em pé!

Marcel: Eu agradeço mesmo que seja uma única 
lata, porque lá em casa somos doze pessoas e a 
comida não chega para todos. Há muitos dias 
em que acabo por só conseguir um pão. Aqui 
alimentam-nos bem! 

Pierre: Por mim comíamos mais e melhor, 
porque já tive de engolir tomate quase podre 
muitas vezes! E nesta terra não há nada para 
meter na boca, foi tudo queimado!

Marcel: Já sabes que os alimentos frescos se 
estragam muito depressa. Temos de os comer 
logo ou então deitá-los fora e acredita que isso, 
na minha casa, é considerado uma tragédia! 
Aproveitamos tudo o que podemos e nunca 
desperdiçamos nada! Olha, e muita sorte temos 
nós em haver comida em latas que aguenta 
muito mais tempo! Isso sim, o grande Napoleão 
mais uma vez surpreendeu o mundo ao criar a 
lata de conserva leve e prática!

Pierre: Bem… Napoleão não criou nada, apenas 
incentivou a sua criação. Com um prémio de 12 
mil francos também eu me punha a inventar 
coisas!

Marcel: Ó Pierre, se tu tivesses conseguido 
inventar a lata de conserva, ou qualquer outra 
coisa, de certeza que não estavas aqui a falar 
comigo neste campo de batalha!

Narrador: A família Fonseca foi obrigada pelos 
soldados a queimar todas os produtos que 
tinham cultivado. Têm um filho, o Pedro, que 
está doente,  e o médico disse que ele está 
muito fraco e que precisa de comer para se 
desenvolver, a nível físico e mental. Os soldados 
voltaram a aparecer lá em casa para darem um 
último aviso. 

Soldado Paulo: Senhor Fonseca, já o avisámos, 
em muitas ocasiões, que tem de queimar as 
plantações. Esta é a última vez! Se não o fizer, 
fazemo-lo nós!

Manuel Fonseca: Mas, senhor, isto é a única 
fonte de sustento de que dispomos! Como 
vamos alimentar-nos se queimamos tudo? Só 
conseguimos sobreviver porque plantamos os 
nossos próprios produtos. Não temos dinheiro 
que chegue para os comprar! 

Soldado Paulo: Eu percebo, mas vossemecê prefere 
passar fome ou ser morto por um francês?

Soldado Feliciano: Se os franceses não encontrarem 
nada que comer, aqui na vila, eles não conseguem 
sobreviver e ganhamos a guerra! 

Antonieta Fonseca: Meus senhores, o nosso filho 
está muito doente! O meu marido e eu mal temos 
comida e o menino acaba por ser quem mais 
sofre, porque ainda é muito pequenino e precisa 
de meter à boca qualquer coisa para crescer e 
se desenvolver. Se nos tiram a nossa fonte de 
subsistência, como vamos sobreviver?

Soldado Paulo: Senhora, terão de encontrar 
qualquer trabalho remunerado para poderem 
ter dinheiro!… Nós só estamos a cumprir ordens! 

Manuel Fonseca: A vida não está fácil, senhor! A 
guerra destrói tudo! Houve tantos que partiram, 
deixaram as suas casas e fugiram com medo de 
morrer. Nós permanecemos, porque não temos 
dinheiro para a viagem e não temos outro lugar 
para viver… Num sítio em guerra onde é que vou 
encontrar trabalho para mim e para a minha 
mulher, se tanta coisa foi arrasada? E agora 
querem destruir o nosso sustento! 

Soldado Feliciano: A guerra é má para todos! No 
campo de batalha, também vivemos todos os 
dias em sofrimento, mas temos de olhar por 
nós! Porque é que não vai ajudar na construção 
das linhas defensivas? Vai vossemecê e a sua 
mulher, levam o vosso filho e lá recebem algum 
dinheiro e comida. 

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Os estômagos  não  são  todos iguais!
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GUIÃO DA REPRESENTAÇÃO 

Manuel Fonseca: Nós fazemos qualquer coisa 
para que consigamos sobreviver! Hoje mesmo 
irei falar com o responsável, porque o que nós 
temos só chega até amanhã. Com muita pena e 
dor, queimaremos, agora mesmo, tudo o que 
plantámos!

Narrador: No Forte da primeira linha defensiva, 
os generais discutem o racionamento e 
abastecimento de alimentos aos soldados.

General português: Os soldados queixam-se da 
pouca comida que recebem e que muita dela não 
está em boas condições.

General inglês: Estamos a fazer os possíveis tendo 
em conta os meios de que dispomos! O carro de 
bois passa duas vezes por dia nas linhas e não 
conseguimos mais. 

General português: O problema é que, se os 
homens não estiverem bem alimentados, ficam 
fracos e com um batalhão fraco não conseguimos 
vencer os franceses! 

General inglês: Os soldados já têm o biscoito no 
bornal para o caso de sentirem fome! E não 
se podem queixar porque, como é cozido duas 
vezes, dura mais tempo! Podem comê-lo quando 
quiserem e não se estraga!

General português: Mas, meu General, para que 
os homens tenham força têm de consumir mais 

nutrientes. O facto de não possuirmos gado e os 
nossos campos terem as culturas queimadas 
leva a que o povo e os soldados estejam a passar 
fome! 

General inglês: Mas, meu General, se não quer que 
o seu país caia nas mãos dos franceses, é preciso 
fazer sacrifícios! Temos de olhar aos fins e não 
aos meios! 

Narrador: Na casa da família Fonseca vivem-
se tempos de sofrimento. As plantações que 
cultivaram durante anos foram queimadas, 
o futuro é incerto e, ainda por cima com o 
pequeno Pedro a ficar de dia para dia mais 
fraco. A família está reunida para dar ao filho 
as terríveis notícias. 

Antonieta Fonseca: Meu filho, temos más novas 
para te contar. Fomos obrigados a queimar 
tudo o que plantámos até agora. Os soldados 
vieram obrigar-nos e não pudemos fazer nada. 
Desapareceu tudo!

Pedro Fonseca: Não se preocupe, minha mãe! 
Encontraremos uma forma de conseguirmos 
dinheiro e, assim, comprarmos comida.

Manuel Fonseca: Ó meu filho, não será assim 
tão fácil… Amanhã vou às obras das linhas 
defensivas e, assim Deus nos ajude, alguém nos 
há-de dar trabalho.

Pedro Fonseca: Que bom, meu pai. Eu também 
posso trabalhar para ajudar!

Manuel Fonseca: Não, meu filho! Tu estás muito 
fraco. Tens é que comer e descansar. Não 
queremos que fiques como a filha do Senhor 
Silva que só tinha uma batata para comer por 
dia e ficou tão debilitada e doente que agora 
nem pode sair da cama.

Antonieta Fonseca: De maneira nenhuma, meu 
filho! O teu pai está certo. Até porque ouvi dizer 
que as crianças que trabalham nas linhas não 
recebem dinheiro. Só irias esforçar-te em vão e 
piorar a tua doença!

Pedro Fonseca: Oh!… Como eu gostaria de viver 
na Grã-Bretanha… De certeza que, num reino tão 
rico, há comida suficiente para todos e ninguém 
passa fome!

Narrador: A família Fonseca consegue trabalho 
na construção dos Fortes e, com isso, arranjam 
algum dinheiro que, apesar de ser pouco, é o 
suficiente para alimentar a família. Em março 
de 1811, os soldados franceses abandonam o 
campo de batalha e Portugal proclama a vitória.

ANEXO 1

DIREITO À ALIMENTAÇÃO
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C o n d i c i o n a l i s m o s 

naturais como o clima, 

os terremotos 
e as secas

I m p o s s i b i l i d a d e 

de os agricultores  

conseguirem 
vender 

os seus produ
tos nos 

mercados ou re
ceberem 

um preço  jus
to pela 

sua produção

Desperdício e cons
umo 

excessivo de recur
sos 

naturais

Falta de acesso 
à EducaçãoSolos pouco férteis 

e contaminados

Desigualdade 
de género

Conflitos armados

Desemprego

Pobreza

ANEXO 2

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Os estômagos  não  são  todos iguais!

A principal causa da fome no mundo é a pobreza e o facto de as 
pessoas não terem dinheiro suficiente para comprarem comida e/
ou não terem acesso à terra e água para criarem produtos para a 
sua alimentação. 

Os desiguais sistemas económicos levam muita gente a não ter 
com que se alimentar devido ao controlo dos recursos naturais, ao 
desemprego, às condições precárias de trabalho, ...

Os conflitos armados e as guerras são uma das causas de fome no 
mundo. Em 2012, estima-se que cerca de 172 milhões de pessoas, em 
todo o mundo, tenham sido afetadas por conflitos. (CRED, 2012)

As alterações climáticas são consideradas uma das causas da fome 
mundial dado que o aumento de fenómenos extremos, como tufões e 
secas, leva à destruição das colheitas.

A maioria das populações que vivem em condições de subnutrição 
reside no Sul Global. No entanto, entre 1990 e 2014, nestas regiões, 
constatou-se uma descida de 42% na taxa de desnutrição. A Ásia é a 
região com mais população do mundo, e o Sudoeste Asiático é onde 
está concentrada a maior percentagem de pessoas com profundas 
carências alimentares. (FAO, 2014)

(Texto com base em Bancaleiro, C. 2014. Público2, e World Hunger 2016. Hunger Notes 3) 
2 Disponível em: https://www.publico.pt/2014/09/16/mundo/noticia/uma-em-cada-nove-pessoas-no-mundo-passa-fome-1669824 
3 Disponível em: http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/

Acesso à Alimentação
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1. Problematizar a questão: Será que 
não há comida bastante no mundo 
para todos?
2. Informar que há alimentos em 
quantidade suficiente. O problema 
está em não se fazer uma distribuição 
equitativa, justa e suficientemente 
ampla.

1. Informar a turma que, para o jogo em 
que se vão envolver − o “Quanto queres?”, 
necessitam de um origami por cada par de 
alunos, onde já estão registadas algumas 
perguntas e respetivas respostas. 
2. Distribuir a planificação do origami 
(ANEXO 3) e propor aos alunos que o montem 
(vídeo explicativo disponível online 5).
3. Trocar as questões delineadas com 
outro par para que cada dupla lhes possa 
perguntar/responder, sem as conhecer.

5Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=c_GWV_mlTl0

Não há comida 
suficiente no Mundo?

Jogo: “Quantos queres?”

5`

20`

4. 5.
Incentivar os alunos a organizarem 
um cabaz com bens alimentares 
provenientes de agricultores locais (e/
ou distribuidores e/ou comerciantes) 
para entregarem a uma ou várias 
famílias necessitadas do concelho ou, 
ainda, a uma instituição.

Ação

10`

6.

“Existe comida suficiente no mundo de hoje para que todos 
possam ter a nutrição adequada para uma vida saudável e 
produtiva. Entretanto, é preciso que a produção e a distribuição 
de alimentos seja mais eficiente, sustentável e justa. Isso significa 
apoiar pequenos agricultores – que são maioria nos países em 
desenvolvimento – e assegurar que eles tenham acesso adequado 
aos mercados, para que possam vender seus produtos.” 

(PMA – Programa Mundial de Alimentos)4

4Disponível em: http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=405
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Finalizar, concluindo que a fome é um problema 
que já existia no tempo das Invasões Francesas 
e que, ainda hoje, subsiste. Salientar que os 
casos de fome e subnutrição mais agudos 
ocorrem, usualmente, em situações e períodos 
de conflitos armados. Reafirmar a necessidade 
de contribuir para um mundo em que a 
alimentação seja um direito respeitado por 
todos, promovendo ou colaborando em ações 
como participar em campanhas de recolha de 
alimentos, escrever cartas aos responsáveis 
políticos, consumir produtos locais e orgânicos 
e fazer voluntariado em Organizações de 
combate ao desperdício alimentar.

Síntese

5`

7.

DIREITO À ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Os estômagos  não  são  todos iguais!
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ANEXO 3

1.
 Q
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2. Qual é a região 

mais afetada pela 

subnutrição?

5. 
Qu
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, 
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m 
do
 

mo
me
nt
o 

da
s 

In
va
sõ
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Fr
an
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s,
 h
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e?

6. Quais podem ser 

as causas da fome?

7. 
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 d
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XI
X,

 e
m 

Po
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?
8. 

Quem 
são 

as 

maiores vítimas 

da fome?

3.
 C

om
o 

se
 d

is
tr

ib
uí

a 

a 
co

mi
da

 p
el

as
 L

in
ha

s 

de
 T

or
re

s?

4. Porque é que havendo 

comida suficiente para 

todos, há tanta fome no 

mundo?

1 
[r

es
po

st
a]

:

Na
po

le
ão

 B
on

ap
ar

te
.

2 [resposta]:

O Sudeste Asiático.

5 [resposta]:

Houve 
sempre, 

e 
ainda 

há, fome, mesmo em locais 

onde não há guerras.

6 
[r
es
po
st
a]
:

Po
uc
o a
ce
ss
o a
 re
cu
rs
os
 

e 
al
im
en
to
s 
de
vi
do
 a
 

si
tu
aç
ão
 d
e 
po
br
ez
a 
ou
 

de
 c
on
fl
it
os
 a
rm
ad
os
.

7 [resposta]:

Política da Terra Queimada.
8 

[r
es

po
st

a]
:

Sã
o 

as
 cr

ia
nç

as
, 

os
 i

do
so

s 
e 

os
 

do
en

te
s.

3 
[r
es
po
st
a]
:

At
ra
vé
s 
de
 c
ar
ro
s 
de
 b
oi
s. 4 [resposta]:

O 
problema 

está 
na 

deficiente e, por vezes, 

injusta 
distribuição 

dos alimentos.
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TEMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Direitos Humanos

TEMA DA RHLT

Construção dos Fortes das Linhas de Torres

RECURSOS
Lenço

Gorro

Martelo

Cinto de corda

Luneta

DURAÇÃO 60 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º cicloOBJETIVO

Sensibilizar para os Direitos Humanos, 
teatralizando episódios ocorridos du-
rante as Invasões Francesas.

Imagens

Cartolina

Cartões 
e fichas de 
trabalho

DIREITOS HUMANOS Quanto vale uma Vida?
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1. Escrever no quadro a palavra “DIREITO”. 
2. Solicitar à turma que vá dizendo algumas 
expressões ou frases que contenham esse 
termo. 
3. Reconhecer que o vocábulo “Direito” por 
si só não é suficientemente esclarecedor. 
Precisa de ser inserido num contexto. No 
entanto, se fizer uma pequena modificação 
(por exemplo, pôr no plural), o seu sentido 
pode ficar mais claro. Acrescentar um “s“ ao 
termo registado no quadro.
4. Debater sentido(s) de “DIREITOS” visando, 

sobretudo, as exigências básicas de igualdade  
de todos perante os  homens e perante a lei. 
Solicitar exemplos já consagrados pelas leis 
internacionais como os direitos dos homens/
povos/nações em geral (“Declaração Universal 
dos Direitos Humanos” – 1948) ou direitos 
específicos – das crianças (“Declaração 
Universal dos Direitos da Criança” – 1989), da 
mulher (“Declaração Universal dos Direitos da 
Mulher”), dos animais (”Declaração Universal 
dos Direitos dos Animais”).

1. Questionar os alunos se já ouviram falar 

de algumas das exigências da “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”. Com o 

apoio da turma, enumerar alguns Direitos.

2. Acrescentar o termo “Universal” ao lado da 

palavra Direito, perguntar o seu significado e 

fazer a concordância gramatical entre ambas 

 
3. Lançar as questões: 

Hoje em dia, será que os Direitos Humanos 

(DH) são mesmo aplicados universalmente?

No passado, tê-lo-ão sido? E aquando das 

Invasões Francesas a Portugal, no século XIX?

– DIREITOS UNIVERSAIS.

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

5`

Direitos Universais?O que eu digo sobre...

10`

1. 2.

Quanto vale uma Vida?
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A “Declaração Universal dos Direitos Humanos” (DH) tem como referência 

o Homem e nela se encontram discriminados os valores, as necessidades 

e as liberdades individuais mais elementares que lhe cabem por direito 

de nascença e que lhe permitem viver com dignidade e respeito entre os 

seus pares. O seu conhecimento por parte do próprio indivíduo também o 

obriga a reger as suas atuações com os outros em conformidade com esses 

princípios, segundo a máxima de que só pode esperar ser respeitado aquele 

que respeita o seu semelhante. 

 Na medida em que não se podem ignorar as realidades histórico- 

-culturais de cada nação e as normas e valores de cada povo, a 

universalidade da “Declaração dos Direitos Humanos” apenas se debruça 

sobre as prerrogativas básicas, assegurando a proteção do indivíduo e a sua 

não discriminação e apelando à fraternidade. Nela se afirma que não deverá 

existir nenhum tipo de distinção entre seres humanos e que cada pessoa 

deve ver os seus direitos preservados, independentemente da sua raça, cor, 

sexo, religião, qualquer outro tipo de particularidade ou opinião que emita.

ACEITAÇÃO – garantir a participação total de todos, sem exceção;

COOPERAÇÃO – colaborar em conjunto com os outros visando 

um objetivo comum;

INCLUSÃO – ser considerado e aceite como membro ativo e 

influente na sociedade ou no grupo;

JUSTIÇA – ser alvo da mesma consideração, dos mesmos direitos 

e das mesmas oportunidades do que os outros;

RESPEITO – reconhecer que todo o indivíduo é igualmente 

valorizado e tem de ser tratado com dignidade;

RESPONSABILIDADE – pensar antes de agir e estar pronto para 

aceitar as consequências dos seus atos.

Valores que guiam os DH 

(e devem guiar-nos a todos nós):

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Quanto vale uma Vida?



1. Explicar aos alunos que irão teatralizar 
um episódio ocorrido no séc. XIX, na 
época das Invasões Francesas, em que, 
indiretamente, estará retratada uma 
situação ligada aos Direitos Humanos.
2. Apresentar a situação (FICHA 1).
3. Dividir a turma em grupos, sortear 
as personagens e respetivos adereços, 
retirando de dentro de um saco, um a um, 
cartões com essas indicações.
4. Dinamizar a atividade, de acordo com 
as seguintes etapas:
4.1 O facilitador faz de moderador, dando 
as boas vindas à população e recorda 
que o objetivo da reunião é debater as 
consequências da guerra e pensar em 
formas de as atenuar.
4.2 Cada grupo lê, em conjunto, o texto 
presente no cartão que lhe coube em sorte 
e prepara argumentos para o debate, com 
base na ficha.
4.3 Cada representante/porta-voz expõe, 
à vez, as preocupações do seu grupo em 
relação à guerra.

Cenários de Guerra

GORRO E MARTELO

CARPINTEIRO

Chamo-me António Paivelho
Sou Mestre Carpinteiro. Encarregaram-me 

da construção das carretas de suporte das 

peças de artilharia do Forte do Zambujal, que 

possibilitam a movimentação dos canhões. 

Trabalho muitas horas, mas não creio que 

consigamos acabar rapidamente por falta de 

condições. Todos nos sacrificamos muito para 

impedir que os franceses se dirijam a Lisboa.

LENÇO 
PARA 
A CABEÇA

CAMPONESA

Chamo-me Maria Ba
talha

Fui camponesa toda a vida. Só eu sei como 

me custou ter de destruir o que semeámos e 

abandonar a nossa casa com o Joãozinho e o 

outro bebé que está para nascer. Ainda temos 

esperança que a guerra acabe, graças ao 

sacrifício do povo e aos militares que lutam 

nesta guerra. Como estou grávida, distribuo água 

aos homens que escavam o fosso, junto ao Forte.

CINTO DE CORDA

CRIANÇA

Chamo-me João

Tenho cinco anos e já não tenho casa. Eu e 

a minha família vivemos agora numa tenda 

junto dos militares. À noite sinto muito frio 

e fome. Tenho passado os dias a trabalhar 

– apanho pedras muito pesadas para a obra. 

Os grandes dizem que é muito importante. 

Apesar de estar muito doente e ser pequenino, 

o senhor oficial quis ouvir a minha opinião.

LUNETA

OFICIAL 
INGLÊS
Chamo-me Jolim Hulme

Sou engenheiro militar e fui destacado para o Zambujal. Os trabalhos de edificação do Forte estão sob a minha responsabilidade. Também tenho de escolher o local e definir as etapas da construção e materiais de mais esta estrutura de defesa militar. Apesar de toda a ajuda, a obra não está a avançar como esperado, em parte devido à grande quantidade de baixas entre soldados e civis.

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

3.

Quanto vale uma Vida?
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4.4 O moderador dá início ao debate 
intergrupos, a partir de algumas 
questões, nomeadamente:

Valerá a pena tanto sofrimento para 
manter a independência de Portugal? 
Não seria melhor aceitar a derrota?

Conseguiremos vencer os fran-
ceses sem ser à custa da destruição 
das culturas, o enfraquecimento físico 
e moral das tropas, o trabalho infantil 
e sem colocar em risco a vida de mul-
heres sobretudo das grávidas que estão 
mais fragilizadas?

Existirão meios para atenuar as 
consequências da guerra? (organizar 
equipas de apoio aos feridos, substituir 
as grávidas nos trabalhos forçados, 
sugerir aos oficiais ingleses dedicarem 
tempo para ensinar as crianças a ler e 
a escrever,…).

Estamos a 2 de Março de 1810, no Zambujal, uma das 

localidades das Linhas defensivas de Torres Vedras. Começam 

hoje os trabalhos de construção do Forte. Para a família 

Batalha, o dia amanheceu triste. A fome e o cansaço deixaram 

o seu filho João muito doente e debilitado. Com a Política 

da Terra Queimada do general Wellington e a construção de 

fortes e outros trabalhos defensivos, o povo está exausto, 

faminto e desanimado. Alguns membros da população e um 

oficial comentam, em conjunto, as consequências da guerra e 

as soluções possíveis para minimizar a situação. O João, junto 

da mãe, apesar de pequeno doente, foi convidado a intervir.

Vale a pena tanto 
sofrimento… pela manutenção 
da independência de Portugal?

Que impactos 
está a ter esta guerra?

O que podemos fazer para 
minimizar as consequências?

Nome dos integrantes do grupo:

Papéis que estão a desempenhar:

Tendo em conta a vossa personagem, respondam às seguintes 
questões sobre o que vos preocupa e como se sentem:

FICHA 1

Cenários de Guerra3.

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Quanto vale uma Vida?
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5. Após o debate, a turma 
elaborará, um “plano de ação” 
conjunto, de acordo com o 
modelo apresentado, registando 
nele os seguintes aspetos: ação, 
momento de intervenção e 
objetivo a alcançar. A tabela 
deverá ser transposta para 
uma folha de papel craft ou 
cartolina, onde serão registadas 
as ideias da turma.

3.

2.

1.

PLANO DE AÇÃO DA TURMA
PROCEDIMENTO /AÇÃO FINALIDADEMOMENTO DE INTERVENÇÃO 

(amanhã, daqui a uma semana,...)

Assinaturas dos representantes de cada grupo: Data:

TABELA

25`

Cenários de Guerra3.

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Quanto vale uma Vida?
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Em todo o Mundo existem cerca de 168 milhões de 

crianças forçadas a trabalhar e mais de metade, 85 

milhões, fazem-no em condições perigosas ou nocivas.

O maior número de casos regista-se na África 

Subsariana (mais de 21% - 59 milhões), seguindo-se 

a Ásia e o Pacífico (78 milhões), a América Latina e 

o Caribe (13 milhões), o Médio Oriente e o Norte de 

África (9,2 milhões). 

A Agricultura continua a ser o setor com mais 

trabalho infantil com 98 milhões de crianças forçadas 

a realizar tarefas de adultos, seguindo-se os serviços 

com 54 milhões e a indústria com 12 milhões. 

OIT – Organização Internacional do Trabalho, 2013. Marking 
progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012 1
1Disponível em: http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm

1. Debater a necessidade de existirem 
instrumentos legais que protejam as 
pessoas, nomeadamente as crianças, idosos, 
doentes e debilitados, refletindo sobre a 
situação do João e da Maria Batalha.
2. Perguntar se consideram correto o 
rapazinho estar a colaborar naquelas 
condições e se acham que, hoje em dia, 
ainda há crianças a trabalhar.
3. Distribuir a cada aluno uma cópia 

simplificada dos Direitos Humanos e pedir 
a cada grupo para assinalar quais deles 
teriam sido fundamentais para garantir 
que o João e a Maria Batalha fossem 
protegidos.
4. Mostrar imagens de pessoas que 
trabalham em prol dos Direitos Humanos 
e de situações que contribuem para que 
eles sejam uma realidade.

15`

DIREITOS HUMANOS

Os Direitos 
são para TODOS!

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

4.

Quanto vale uma Vida?
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Declaração dos 
Direitos Humanos

simplificada
Artigo 1º

Liberdade e igualdade entre todos os seres humanos

Artigo 2º
Não discriminação 

Artigo 3º
Direito à vida, liberdade e segurança pessoal

Artigo 4º
Proibição da escravatura

Artigo 5º
Proibição de ser torturado e de ser tratado de forma desumana

Artigo 7º
Direito à igualdade perante a Lei

Artigo 9º
Proibição de prisão, detenção ou exílio discriminatórios 

Artigo 13º
Direito a circular livremente no seu país e de sair e entrar em qualquer outro

Artigo 18º
Liberdade de pensamento, consciência e religião

Artigo 19º
Liberdade de expressão, opinião e informação

Artigo 23º
Direito ao trabalho, a remuneração suficiente e a aderir a sindicatos

Artigo 24º
Direito ao repouso e ao lazer

Artigo 25º
Direito a um nível de vida adequado

Artigo 26º
Direito à educação

Artigo 28º
Direito a uma ordem social para a plena aplicação dos Direitos enunciados

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Quanto vale uma Vida?
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Finalizar concluindo que, no tempo 
das Invasões Francesas, era constante 
o desrespeito pelos Direitos Humanos, 
facto que ainda acontece em muitas 
partes do Mundo, incluindo Portugal. 
Apesar de, na época da Guerra 
Peninsular, as crianças não terem 
sido resguardadas, atualmente, existe 
uma Convenção que as protege.
Contudo, esses Direitos continuam 
a ser violados, como é o caso da 
exploração do trabalho infantil. Para 
que eles não fiquem apenas no papel 
mas sejam uma realidade em ação, 
é essencial AGIR, nomeadamente 
escrevendo cartas, assinando petições, 
sendo voluntário em Organizações ou 
grupos de trabalho, divulgando as 
situações.

1 Disponíveis em: 
http://visao.sapo.pt/iniciativas/visaosolidaria/2015-12-10-Uma-assinatura-pode-mudar-o-mundo-1 
http://grupo19amnistia.blogspot.pt/2015/12/
2 Disponíveis em: 
http://bancoalimentar.pt/news/view/513 
http://bancoalimentar.pt/article/10

1. Voluntaria
do em Moçamb

ique (AIDGLOBAL)

2. Assinatura d
e petições

(Amnistia Inte
rnacional)

1

3. Manifestação pacífica

4. Voluntariado em Portugal (Banco Alimentar Contra a Fome)2

5`
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Síntese

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

5.

Quanto vale uma Vida?
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TEMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Igualdade de Género

TEMAS DA RHLT

Construção da linha defensiva de Torres 

face à 3ª Invasão Francesa 

Construção dos fortes

RECURSOS
Papel craft

Marcadores

Moedas

Bolacha

Fita adesiva

Estacas com 

letras pintadas

DURAÇÃO 75 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º cicloOBJETIVO

Sensibilizar para a Igualdade de Género, 
refletindo sobre a diferenciação salarial 
que ocorria entre homens e mulheres 
no trabalho de construção dos fortes 
das Linhas de Torres

Cintos de corda

Barretes

Lenços

Padiola

“Pedras”

Sacos de 

serapilheira

IGUALDADE DE GÉNERO
Construir a Igualdade

45



1.  Propor à turma adivinhar a palavra-
-chave do tema da aula, através do “Jogo 
da Forca”. Desenhar no quadro 2 forcas e 
os espaços correspondentes ao vocábulo 
LIBERDADE. 
2. Considerar dois grupos distintos: 
rapazes e raparigas. À medida que cada 
elemento do grupo vai falhando a letra, é 
desenhada uma parte do corpo na forca 
respetiva.

PALIÇADA - fileira de estacas 
de madeira firmemente fixadas 
no solo que servia tanto de 
barreira defensiva como de 
obstáculo ao avanço do inimigo

PADIOLA - tabuleiro  retangular, com uma  pega em cada canto para duas pessoas segurarem e  destinado ao transporte de materiais para as obras

FORTE - estrutura projetada para 

a defesa, erguida em meio rural 

por tropas (por vezes, auxiliadas 

por civis), no contexto de uma 

campanha militar. Era construído 

com materiais locais que não 

exigissem muita preparação, como 

pedra(s),  terra a
montoada, madeira

 de 

mato, argamassa,…
 A presença, sempre

 

que possível, de 
canhões montados

 em 

carretas que possibilitavam a sua 

movimentação conferia ao Forte um 

dispositivo de de
fesa mais eficaz

Tendo como finalidade impedir o avanço do exército francês 
até à capital, as Linhas de Torres Vedras estendiam-se por mais 
de 80 Km e eram constituídas por 152 Fortes, guarnecidos com 
600 peças de artilharia. Alguns, como o Forte da Carvalha, no 
concelho de Arruda dos Vinhos, possuíam, no exterior, um fosso 
que poderia ter uma paliçada feita com troncos de árvores e que 
servia de “muralha” defensiva. 

Os fortes de arquitetura militar oitocentista de enquadramento 
rural, no contexto da Guerra Peninsular, tinham em comum, na 
sua edificação, as características dos locais, a forma, os meios 
de construção e os intervenientes habituais na sua construção −
militares auxiliados pela população.

Rapazes Raparigas

O que eu digo sobre... A Defesa do País

5`

5`

1. 2.

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

1. Apresentar um cartaz com as palavras 
“PALIÇADA”, “FORTE” e “PADIOLA” e conversar 
sobre o que significam, tendo em conta o 
contexto histórico de três imagens e a 
luta pela liberdade que implicam.

Construir a Igualdade
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1. Explicar aos alunos que vão simular 
a construção de fortes usados para 
a defesa contra os franceses, na 3º 
Invasão, aquando da Guerra Peninsular, 
assumindo diferentes papéis e tarefas a 
eles inerentes.
2. Dividir a turma em três grupos 
correspondentes a homens, mulheres e 
crianças, indicando-lhes os respetivos 
adereços e materiais a utilizar.
3. Introduzir a situação e dar o ponto 
de partida para o início do trabalho 

de construção, referindo que todos os 
grupos têm de carregar pedras para 
erguerem uma muralha.

1. Realizar o pagamento, após completadas 
as tarefas: os homens recebem a maior 
quantidade de moedas, as mulheres 
recebem menos e às crianças é-lhes 
dada uma bolacha. 
2. Estabelecer um diálogo com os alunos, 
com base nas seguintes questões:

Acham adequados os valores que 
foram pagos aos trabalhadores? Como se 
sentem em relação a isso?

Consideram justo haver retribuições 
diferenciadas? Quem deveria ganhar 
mais e menos?

Pensam ser adequada a recompensa 
dada às crianças? Qual deveria ser a 
situação delas?

3. Refletir sobre a importância de um 
pagamento equitativo para homens 
e mulheres, abordando, também, a 
questão dos Direitos das Crianças e da 
luta contra o trabalho infantil.

CONSTRUÇÃO DO FORTE

PERSONAGEM

TAREFA

Homens

Nasce o dia a 1 de setembro de 1810, em _________(local). 
Mulheres, homens e crianças apressam-se a ir trabalhar. 
Sabe-se que o exército francês está próximo e é urgente 
terminar a construção do forte para se defenderem do 
inimigo e lhe cortarem o caminho até Lisboa.

Erguer muros
de defesa

“Pedras“

Barretes

Mulheres

Carregar pedras
e encher sacas 

“Pedras”, sacas 
de serapilheira 
e padiola

Lenços

Crianças Cintos de corda

ADEREÇO

MATERIAIS

Construção do Forte Distribuição de salários

15`

10`

3. 4.

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Construir a Igualdade
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Portugal está no fundo da tabela da União Europeia no 
que diz respeito à Igualdade de Género. “As mulheres 
europeias continuam a meio caminho da igualdade em 
relação aos homens, mas para as portuguesas o objetivo 
está cada vez mais longe, já que Portugal é agora o 
terceiro país mais desigual da União Europeia – o país caiu 
três lugares face ao último índice. Os lugares cimeiros 
de paridade entre homens e mulheres continuam a 
pertencer aos países nórdicos como Suécia, Dinamarca 
e Finlândia. Pior que Portugal só Roménia e Eslováquia”.

(Falcão, C. e Costa, A., 2015. Igualdade de género. Portugal é o 
terceiro país mais desigual da UE. Observador.)2

2Disponível em: http://observador.pt/2015/06/25/igualdade-de-genero-portugal-e-
o-terceiro-pais-mais-desigual-da-ue/

1. Explicar que a próxima tarefa 
consiste na construção de uma paliçada.
2. Dividir a turma em duas equipas, 
sendo que cada uma tem cerca de 10 
estacas com uma letra inscrita. Os 
alunos devem organizá--las de modo a 
criar uma palavra. As palavras dos dois 
grupos são diferentes. (CONSTRUIR e 
IGUALDADE).
3. Após a montagem das paliçadas dos 
dois grupos, elas devem ser alinhadas 
de modo a constituírem uma expressão. 
(“Construir Igualdade”).

Construir Igualdade

10`

5.

“Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), trabalho infantil é definido como o trabalho que 
condiciona a infância, o potencial e a dignidade de uma criança, que prejudica o seu desenvolvimento físico 
e mental e que a priva de ir à escola ou a obriga a combinar as aulas com trabalhos muito pesados, caso não 
abandone o ensino prematuramente. (…) Há variações no entendimento do que é o trabalho infantil de país 
para país mas os dados da OIT são consensuais: cerca de 246 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar a 
tempo inteiro, em todo o mundo, o que corresponde a 18,5% da população menor de idade. OIT (2010)”

(Rodrigues, B. 2010. Combate ao trabalho infantil em Portugal.)1

1Disponível em:  http://www4.fe.uc.pt/fontes/trabalhos/2009014.pdf

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Construir a Igualdade
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Índice da desigualdade de género 2015

 PAÍS

Islândia

Noruega

Finlândia

Suécia

Irlanda

Portugal

Brasil

China

Indonésia

Índia

Cambodja

Noruega

Barbados

Burundi

Nepal

Singapura

Filipinas

Moldávia

Quénia

Moçambique Moçambique

Portugal

Índia

Islândia

Finlândia

Noruega

Nicarágua

Bangladesh

Índia

Cuba

Filipinas

Portugal

Canadá

1

2

3

4

39

5

85

91

92

108

109

1

2

3

4

9

16

18

25

29

46

139

1

2

3

4

8

9

12

17

21

41

46

PARTICIPAÇÃO
ECONÓMICA

EMPODERAMENTO 
POLÍTICO

(Global Gender Gap Index3 e Business Standard4, 2015)
3Disponível em: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/the-global-gender-gap-index-results-in-2015/
4Disponível em: http://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-moves-up-6-spots-to-108-on-global-gender-index-115111900055_1.html

1. Colocar à turma as seguintes questões:

Hoje em dia, em Portugal, as mulheres já têm direitos 
iguais aos dos homens? E nos restantes países do Mundo?

2. Apresentar o quadro do Índice de Desigualdade de 
Género (IDG), explicando que ele integra aspetos como: 
sobrevivência, reprodução, envolvimento político, 
sucesso escolar e participação no mercado do trabalho.
3. Confrontar as opiniões manifestadas nas questões 
postas à turma com os dados presentes no quadro a 
apresentar, salientando a posição específica de Portugal. 

4. Dividir os alunos em grupos, solicitando-lhes que 
respondam à questão: O que estará por detrás desta 
diferenciação? (a falta de acesso à educação, o casamento 
precoce, a gravidez na adolescência, a violência e atitudes 
tradicionais sobre o status e o papel das mulheres, entre 
outros).
5. Partilhar as respostas, promovendo o debate inter-
-grupos sobre as causas da desigualdade de género no 
mundo.

A Igualdade no Mundo...6.

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Construir a Igualdade



A Igualdade no Mundo...

25`

6.
6. Colocar, no chão, um cartaz com 
três círculos de diferentes dimensões 
sobrepostos, correspondendo a três níveis: 
mundial, nacional e local (“Mundo” é o 
círculo mais pequeno e “Bairro/Cidade” 
o maior). Os alunos terão de identificar 
medidas para combater o problema da 
desigualdade de género e, após consenso 
dos grupos, registá-las na área respetiva.

Bairro/Cidade
[nível local]

Mundo
[nível mundial]

País
[nível nacional]

MEDIDAS PARA COMBATER 
A DESIGUALDADE DE GÉNERO

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Construir a Igualdade
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Finalizar concluindo que toda a população 
portuguesa foi primordial na estratégia 
defensiva contra os franceses. Nessa missão, 
foi fundamental o esforço de mulheres 
e crianças que, apesar de exercerem 
trabalhos igualmente árduos, eram tratadas 
de forma discriminatória. A desigualdade 
de género é um problema comum a todas 
as épocas e classes sociais. Além dessa 
distinção, muitas mulheres sofrem de 
discriminação adicional devido à sua etnia, 
cultura, religião, idade, estatuto social, 
etc… havendo, igualmente, condicionantes 
que, frequentemente, entravam a sua 
participação social e o acesso à educação.

Síntese

5`

7.
Alguns dados…

62 milhões de meninas no mundo inteiro não têm 

acesso a educação ou formação.

Todos os anos, cerca de 15 milhões de meninas 

com menos de 18 anos em todo o mundo casam, tendo 

pouco ou nada a dizer sobre o assunto.

4 em cada 5 vítimas de tráfico de seres humanos 

são meninas.

Apenas 22% dos membros de parlamentos, a 

nível mundial, são mulheres. 

Na Arábia Saudita, as mulheres são desencorajadas 

a realizar empregos que as coloquem em contato com 

os homens.

Na União Europeia, as mulheres que trabalham 

fora de casa dedicam, em média, 26 horas por semana 

às atividades domésticas e os homens apenas 9 horas.

As mulheres com trabalhos a tempo inteiro só 

recebem cerca de 77% do que recebe um homem nas 

mesmas condições.

(Dados retirados de MAKERS, 2015. 21 Facts You Never Knew 
About International Gender Inequality. 5 e de Comissão Europeia, 
2014. Igualdade entre homens e mulheres: medidas adotadas pela UE 
continuam a apresentar bons resultados.) 6
5Disponível em:  http://www.makers.com/blog/21-facts-you-never-knew-about-international-
gender-inequality
6Disponível em:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-423_pt.htm

A Igualdade de Género não é apenas um 
Direito Humano mas um passo fundamental 
para um mundo mais próspero, pacífico e 
sustentável. As mulheres têm de deixar de 
ser vistas pela ótica do que “podem fazer” e 
passar a ser vistas por “quem são”: únicas 
e individuais, com as suas características 
próprias, necessidades e desejos.

IGUALDADE DE GÉNERO

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Construir a Igualdade
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90 minutos

2º ciclo

TEMAS DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Direito à Água
Preservação e Poupança da Água

TEMA DA RHLT

Abastecimento de água aos Fortes 
durante a Guerra Peninsular

RECURSOS

Garrafas de água de 1,5 l

Calhas

Vasilhas

Imagens

Medalhas

Gráficos

DURAÇÃO

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE

OBJETIVO

Sensibilizar para a preservação e pou-
pança da água no planeta, refletindo 
sobre o seu racionamento no contexto 
da Guerra Peninsular

DIREITO À ÁGUA A Água nas Linhas

52



1. Mostrar, sem comentar, imagens em 
que esteja patente a dependência da 
água, nomeadamente como elemento 
fundamental ao funcionamento do 
organismo de pessoas, animais e plantas, 
aquicultura, tratamentos, moagem 
e produção de energia (moinhos de 
água), irrigação, navegação, combate a 
incêndios, cozinha,… e perguntar qual 
é o elemento comum a todas. No final, 
registar, no quadro, a palavra ÁGUA.
2. Refletir sobre a importância deste 
recurso natural.

1. O que eu digo sobre...

10`

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

DIREITO À ÁGUA
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1.  Questionar se a água doce é abundante 
e em que locais se pode ter acesso a ela.
2. Solicitar que, em grupos de dois, 
legendem os gráficos do ANEXO 1.
3. Refletir sobre a pouca quantidade de 
água disponível para consumo humano.
4. Explicar que, apesar de a água ser 
um recurso renovável, existem muitas 
ameaças ao seu acesso, nomeadamente 
conflitos armados, secas, ausência de 
infraestruturas como os poços, indústria 
poluente, rega em excesso e desperdício 
no consumo diário, entre outras.

ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E HIGIENE
Atualmente, uma em cada nove pessoas, não tem acesso a água limpa e uma em cada três não tem 

saneamento adequado. Melhorias no saneamento, na higiene e no abastecimento de água podem salvar a vida 
de 15 milhões de crianças por ano.

SAÚDE
Cerca de 88% das mortes por diarreia devem-se à ingestão de água imprópria para consumo, à falta de 

acesso a estruturas de saneamento e à escassez de água para higiene.

CONFLITOS E GUERRAS
O planeta tem 276 bacias de rios que são partilhadas por mais de um país, facto que gera conflitos pelo 

acesso à água.

IGUALDADE DE GÉNERO
Em África, 90% do trabalho de recolha de água é feito por mulheres e raparigas que gastam até seis horas 

por dia nessa tarefa.

EDUCAÇÃO
Segundo um estudo africano, a redução de 30 a 15 minutos na distância para recolher água, aumentou em 

12% a presença de meninas na escola.

FOME E POBREZA
O acesso à água leva a melhores níveis de segurança alimentar. As mulheres que não necessitam de ir 

recolher água têm mais tempo para se dedicarem à agricultura ou a trabalhos remunerados.

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
As águas doces são habitat de mais de 10% de toda a vida no planeta. Entre 1970 e 2000, houve uma redução 

de 55% das espécies que vivem nesses ambientes. A perda e a degradação da biodiversidade ameaçam os 
ecossistemas e tudo o que eles proporcionam, incluindo o fornecimento de água limpa.

(Texto adaptado de The Water Project. 10 Ways Clean Water Can Change the World.) 1

1Disponível em: https://thewaterproject.org/why-water/10-ways-clean-water-changes-the-world

2. Onde se encontra...

10`
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GRÁFICO 1
Icebergues e glaciares - 77%
Água à superfície - 1%
Água subterrânea - 22%

GRÁFICO 2
Rios - 0,40% 
Lagos - 61%
Atmosfera e solo - 39%

Soluções: 

Distribuição da Água Doce

ÁGUA SUBTERRÂNE
A

ÁGUA À SUPERFÍCIE

ICEBERGUES E GLACIARES

77%

77%

22%

1%

22%

1%

ANEXO 1

Distribuição da Água à Superfície

A
T
M
O
S
F
E
R
A
 E

 S
O
L
O

R
IO

S

L
A
G
O
S

70,00%

52,50%

35,00%

17,50%

00,00% 0,40%

61%

39%

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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1. Perguntar que quantidade de água 
necessitamos para o consumo e a 
higiene diários. Considerar todas as 
respostas e indicar qual é a certa ou 
a mais aproximada (entre 50 a 100 
litros, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde2).
2. Dividir a turma em grupos de três 
e explicar que cada um tem de criar 
um nome para a sua equipa para 
participarem num concurso cujo 
primeiro desafio é descobrir quais 
os países que gastam mais água. 
Dar a cada grupo uma folha com a 
imagem de um poço e a referência 
a vários países (ANEXO 2). Indicar às 
equipas que os devem registar nos 
espaços em branco, de acordo com o 
que pensam ser o seu consumo (do 
maior para o menor). 

ANEXO 2
1-Índia, 
2-Estados Unidos da América, 
3-Brasil, 4-Bangladesh, 
5-Austrália, 6-Portugal, 
7-Moçambique

Soluções: 

ANEXO 2

AUSTRÁLIA

MOÇAMBIQUE PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

BANGLADESH

BRASIL

ÍNDIA

CAPTAÇÃO ANUAL DE ÁGUA 
POR PAÍS E POR ANO

1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

Lugar

CONCURSO

Completa a seguinte lista que ordena os países abaixo conforme 
o volume de captação de água por país e por ano (Dados de 2014)

Nome da equipa:

PaísBiliões de 
litros/ano

761

485.6

35,9

19,8

9,2

0,9

74,8

NOTA: Valores de captação de água por ano e por país (2014)
Dados com base em Food and Agriculture Organization, AQUASTAT data7

7Disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWTL.K3

3. Desequilíbrios 
no acesso à água

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

DIREITO À ÁGUA
A Água nas Linhas
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Valores de captação hídrica 
por ano e por país (2014)

Os dados em referência dizem respeito ao 
volume total de água doce (em metros cúbicos) 
captada em cada país, durante um ano. Por 
captação hídrica entende-se todo o volume 
de água extraído num país, suscetível de ser 
utilizado na agricultura e na indústria bem 
como no uso doméstico, o que inclui domicílios 
e serviços públicos ou privados. 

A tabela é apresentada em valores absolutos. 
Importa, pois, ter em consideração que:

em todos os sectores apontados, há água 
que é desperdiçada, facto contemplado na 
quantificação apresentada;

os dados presentes na tabela não são 
referenciados per capita, ou seja, é necessário 
ter em consideração que um país terá maiores 
consumos quanto maior for a sua população; 

alguns países já estão a captar mais água do 
que as suas reservas lhes permitem;

os  países desenvolvidos tendem, de um 
modo geral, a consumir mais, sobretudo nos 
sectores da indústria e agricultura;

os países em desenvolvimento consumem 
menos água por ela ser de difícil acesso e por 
terem menor atividade económica.

3. Partilhar os resultados com 
a turma e identificar a equipa 
vencedora anotando a pontuação 
na tabela do ANEXO 3.
4.Analisar em conjunto os dados 
nela presentes.
5. Refletir sobre as desigualdades 
mundiais na utilização da água e 
as causas dessa situação.

2Disponível em: http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/
human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_por.pdf

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

DIREITO À ÁGUA
A Água nas Linhas

3. Desequilíbrios 
no acesso à água
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1. Mostrar uma imagem da Guerra 
Peninsular e perguntar se sabem 
de que acontecimento se trata. 
2. Questionar como seria o acesso e 
o consumo de água nesses tempos 
de guerra, no séc. XIX.
3. Apresentar o texto sobre o 
abastecimento de água aos Fortes 
das Linhas de Torres.

4. Estabelecer um diálogo com os 
alunos, com base nas seguintes 
questões: 

Quais as consequências de viver 
com apenas um litro de água por dia?

Quais as restrições que os 
soldados teriam de fazer para gerir 
tão pouca quantidade de água?

4. A Água nas Linhas

“O plano de defesa de Wellington assentava num espaço 

fortificado, protegido por um conjunto de obras militares dispostas 

em linha, defendendo os acessos à capital, ao mesmo tempo que 

servia de refúgio ao exército anglo-luso e à população. Suportado 

pelo rio Tejo e pelo mar, este sistema de defesa foi concebido 

para uma força móvel, que deveria desgastar e atrasar o exército 

francês, contando, para tal, com a ajuda das guerrilhas populares. 

Na verdade, a fronteira de Portugal era demasiado longa para poder 

ser defendida no seu todo, e esta era a única forma de defender a 

capital de um novo ataque. (…)

O equipamento dos fortes comportava barris para o abastecimento 

de água, tendo por cálculo um litro de água por dia a cada homem, 

para além da água necessária para o serviço da artilharia. A água 

era armazenada em grandes tonéis, com uma capacidade de cerca 

de 45 mil litros, fornecendo uma reserva para cerca de três dias. 

Em Torres Vedras, Sobral, Alhandra, Bucelas, Montachique e Mafra, 

locais previstos para acolher os quartéis-generais, foram colocados 

depósitos de víveres e tendas”.

(Silva, C., 2009. As Linhas de Torres Vedras.) 3

1Disponível em: http://www.linhasdetorresvedras.com/ficheiros/pdf_artigos/as_linhas_de_torres_vedras_car-
los_guardado_da_silva.pdf

O abastecimento de água aos Fortes 
das Linhas de Torres.

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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Desperdício 
ZERO!!!

5. Lembrar que a água está no centro da 
Roda dos Alimentos e que a Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas recomenda 
ingerir entre 1,5 a 2 litros por dia4.
6. Dar continuidade ao concurso anterior-
mente iniciado, explicando que a próxima 
tarefa é resolver a seguinte questão:

Cada Forte albergava cerca de 300 
indivíduos. Para que todos tivessem um 
acesso equitativo à água, para o consumo 
e a higiene, de quantos em quantos dias 
teriam de abastecer os tonéis?
(Solução: 45000/300= 150 dias)

7. Referir que, em tempo de guerra, é 
essencial contar com a Ajuda Humanitária 
e a cooperação entre os países, de modo 
a garantir o acesso à água, prevenindo 
doenças e mortes.

4Disponível em: http://www.apn.org.pt/documentos/ebooks/AlimentacaoAdequada.pdf

1. Informar que o próximo desafio do concurso 
será trabalhar em multi-equipas − unir quatro 
grupos. Explicar que terão de cumprir uma 
ordem dada pelos Generais Ingleses: garantir o 
armazenamento da chuva caída para colmatar a 
falta de água.
2. Dar a cada equipa 10 calhas, um recipiente e 1 
garrafa de litro e meio cheia. Referir que terão 
de criar uma conduta que permita, em tempo 
de chuva, transportar esse líquido do telhado 
de uma habitação até uma vasilha colocada no 
chão e testar o mecanismo. Os alunos terão de se 
colocar lado a lado, unindo as calhas com as mãos, 
enquanto um membro da equipa deita a água 
pela conduta, encaminhando-a até ao recipiente.

Medir a quantidade que cada equipa conseguiu 
colocar em cada vasilha. 

Analisar qual o grupo que conseguiu 
desperdiçar menos líquido. 
3. Mostrar o mapa que indica as zonas do mundo 
com maior escassez de água (ANEXO 4). 
4. Assinalar a situação de Portugal e comentar 
que o país tem passado por situações de seca 
severa e extrema em 79% do território5.
5. Fazer um paralelismo com a dificuldade de 
abastecimento nos Fortes.

4Disponível em: http://www.dn.pt/sociedade/interior/seca-severa-e-extrema-em-79-de-portugal-
continental-em-julho---ipma-8681741.html

15`

20`

15`

1. Solicitar exemplos de como, 
atualmente, se pode preservar água. 
2. Dar a cada aluno a imagem de uma 
gota de água e registar, no espaço 
em branco, um comportamento que 
deve melhorar no que respeita à 
poupança de água (ANEXO 5).
3. Partilhar os compromissos entre 
os alunos.
4. Finalizar a atividade, entregando 
as medalhas a todos as equipas 
participantes no concurso (ANEXO 6).

5. 6.Ação em tempo de guerra Desperdício Zero!4. A Água nas Linhas

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

DIREITO À ÁGUA
A Água nas Linhas
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ANEXO 3

EQUIPA/NOME

CONCURSO: TABELA DE PONTUAÇÃO

TOTAL

ATIVIDADE 4 
“Desequilíbrios”

ATIVIDADE 5 
“A Água 

nas Linhas”

ATIVIDADE 6 
“Ação em tempo 

de guerra”

1.

4.

7.

2.

5.

3.

6.

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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MAPA: Número de meses por ano em que a escassez de água é severa (> 100%). Período: 1996-20058

8Disponível em: Disponível em: http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full

ANEXO 4

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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ANEXO 5

Comprometo-me a:

Nome:
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Concluir sublinhando a importância da água 
como elemento fundamental à sobrevivência 
das espécies e como é indispensável, em 
momentos de guerra, salientando que todos 
nós devemos adotar comportamentos que 
contribuam para a preservação deste precioso 
recurso natural.

MEDALHA 
DE MÉRITO

pela participação 
na atividade 

“A ÁGUA NAS LINHAS”
Poupa água!!
Preserva

o teu planeta!

1º LUGAR
MEDALHA 
DE MÉRITO

pela participação 
na atividade 

“A ÁGUA NAS LINHAS”
Poupa água!!
Preserva

o teu planeta!

ANEXO 6

7. Síntese

5`
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TEMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Migrações forçadas

TEMAS DA RHLT

Política da Terra Queimada 

Deslocações forçadas da população

RECURSOS

DURAÇÃO 90 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º cicloOBJETIVO

Sensibilizar os alunos relativamente 
aos fluxos migratórios resultantes 
das deslocações forçadas fazendo uma 
analogia com as migrações na época 
das invasões francesas

Computador

Projetor

Post-it

Lápis

Borrachas

Folhas

Mochila e imagens 

atuais referentes 

ao conteúdo de 

mochilas de 

sobrevivência

Mochila SolidáriaMIGRAÇõES FORÇADAS
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Mochila SolidáriaMIGRAÇõES FORÇADAS

DINÂMICA DA ATIVIDADE

ATIVIDADES NO CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO DAS LINHAS 
DE TORRES (CILT)

CHEGADA AO FORTECAMINHADA

Início FimCaminhada CaminhadaParagem a meio

Duração: 40 minutos Duração: 25 minutos Duração: 25 minutos 

N0 de atividades: 3 N0 de atividades: 1 N0 de atividades: 2 + síntese

FASE 1 FASE 3FASE 2
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1. Solicitar à turma que se sente em 
círculo.
2. Informar que vão assistir a uma 
exposição fotográfica subordinada 
ao tema “Crise dos Refugiados” e que 
deverão permanecer em silêncio. 
3. Distribuir post-its por cada aluno e 
iniciar a projeção das imagens 2. 
4. Pedir a cada um deles que escreva 
no post-it uma palavra sobre o que as 
imagens lhe sugeriram e que cole o 
post-it sobre o coração, partilhando 
depois com o grupo o que escreveu.

1 Atividade adaptada de “entreculturas” – ONG jesuíta de educação e desenvolvimento. 
Disponível em: http://www.redec.es/sites/default/files/ud_desplaz_refugio.pdf
2 Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/mundo/2015/10/14/crise-de-refugiados/

10`

O que eu digo sobre...11.

1. Lançar a seguinte questão:

Como será o dia-a-dia das populações 
num país em guerra? 

2. Solicitar à turma uma reflexão 
individual e coletiva sobre a questão 
apresentada, orientando o debate de 
forma a que sejam analisadas questões 
relacionadas com o acesso à alimentação, 
à água e a medicamentos bem como ao 
não funcionamento de serviços básicos, 
à precariedade dos serviços de saúde, 
à segurança e aos fatores sofrimento e 
morte. 
3. Introduzir o tema “Consequências 
das Invasões Francesas e da Guerra 
Peninsular”, estabelecendo uma 
analogia sobre quais foram os efeitos 
das guerras, no passado e na atualidade.

Migrações Forçadas
nas Invasões Francesas

15`

2. Segundo João José Brandão Ferreira, “As invasões francesas 
foram um facto histórico maior, na História de Portugal, do qual 
deixámos de guardar memória e nem sequer temos, como povo, nem 
sequer a nível das elites, verdadeira consciência das consequências 
que tais invasões tiveram e que se repercutem até aos dias de hoje.”3 

“Numa análise global aos sete anos da guerra, o exército 
anglo-luso terá sustentado 15 batalhas, 215 combates, 14 sítios, 18 
assaltos, 6 bloqueios e 12 defesas de praças.” As consequências não 
foram ‘apenas’ materiais e sociais, foram doutrinárias e sobretudo 
políticas. Na parte social, as perdas humanas foram enormes e nunca 
ao certo contabilizadas. Estima-se que cerca de 10% da população 
tenha perecido não só pela ação inimiga como também pela doença, 
pela fome e pelo frio. Seriam cerca de 300.000 compatriotas nossos, 
um número inimaginável nos dias de hoje, mesmo tendo em conta 
que atualmente somos quatro vezes mais…

Em questões mais materiais, o país ficou arrasado: a agricultura 
e a pecuária estavam destruídas; os campos talados; os monumentos 
roubados; igrejas profanadas; as cidades, vilas e aldeias incendiadas, 
o território devastado, as pontes e outras obras destruídas, a 
população despojada e deslocada (estima-se que atrás das Linhas 
de Torres se aglomeraram cerca de 600 000 pessoas!), todas as 
atividades produtivas desarticuladas.

(Texto adaptado de: Ferreira, J.B. A 1ª Invasão Francesa: Porque não 
se lutou desde a primeira hora? 3 e Biblioteca António Botto, blogue 
“Guerra dos Sapatos”4) 
3Ferreira, J.B. 
Disponível em: http://www.grifo.com.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=71 
4Biblioteca António Botto. Disponível em: http://guerra-dos-sapatos.blogspot.pt/

FASE 1 - ATIVIDADES NO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DAS LINHAS DE TORRES (CILT)

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Duração: 40 minutos 
Dinâmica: realização de 3 atividades 
antes de iniciar a caminhada

Mochila Solidária
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“(…) foi a Terceira Invasão Francesa que deixou a 
marca mais profunda na paisagem nacional, em primeiro 
lugar devido à construção das Linhas de Torres Vedras (…) 
e, em segundo, pelo emprego da política de “terra queimada” 
e consequente migração das populações que habitavam, 
grosso modo, o território desde a região do Mondego até ao 
sistema de fortificações, para a cidade de Lisboa e concelhos 
limítrofes, protegidas pelas Linhas de Defesa.”.

(Lopes, I. 2012. Digitalização de fontes locais sobre a guerra 
peninsular (1807-1814). Câmara Municipal de Mafra)5  
5Disponível em: http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2014/02/projeto-
digit-fontes-locais-guerra-peninsular-CM-Mafra.pdf

“O exército encontrou raríssimos habitantes, os campos estavam a arder e as 
aldeias desertas ou destruídas”, recorda o general Koch. O mesmo afirma o general 
Marbot: “Não há memória de vermos uma fuga assim tão geral!...”. Uma descrição que 
Luís Soares Barbosa, médico da Câmara e do Hospital de Leiria, redigiu em janeiro de 
1813, é particularmente esclarecedora. Diz este médico, testemunha direta e envolvida nos 
acontecimentos, na sua longa memória: “Pode-se marcar o princípio da epidemia no fim 
de novembro de 1810. Os habitantes tendo-se retirado para as montanhas e outros lugares, 
principiaram a experimentar os incómodos, as inquietações e os sustos que o retrocesso e 
a vizinhança do inimigo lhes causava; e então o terror e a consternação se tornou geral. O 
incómodo das fugidas, a desabrida exposição ao ar húmido e frio, a penúria de alimentos 
e a sua má qualidade, a amontoação de fugitivos em casas apertadas e baixas das aldeias, a 
falta de limpeza nelas, a sordidez dos vestidos por falta de mudança e lavagem excitaram 
a epidemia. […]. Eu me lembro ainda do horroroso quadro, quando voltei para este 
desgraçado território: aldeias desertas, todo o território inculto, uma solidão espantosa, 
não aparecendo nem quadrúpedes nem voláteis, casas incendiadas ou derrotadas, 
imundícies amontoadas, vivos agonizantes, esqueletos ambulantes formavam então um 
espetáculo estranho, pavoroso e mortificante.” “Em inícios de 1811 viveu-se na cidade um 
cenário dantesco. A Santa Casa da Misericórdia não dispunha dos recursos necessários 
para acudir aos “imensos pobres que de fora se tinham acolhido a esta cidade”. Por ordem 
de Trant, todos os habitantes de Miranda do Corvo, Lousã e circunvizinhanças até ao rio 
Alva haviam sido obrigados a retirar para norte do Mondego. As populações acorreram a 
Coimbra, refugiando-se nas casas abandonadas, e só regressaram às suas terras a partir 
de 10 de abril, quando tal foi autorizado. Os dirigentes da Misericórdia sentiam-se tão 
vivamente impressionados com o ambiente da cidade em fevereiro de 1811, que afirmam 
tratar-se de “uma calamidade incomparável, de que não há memória nos séculos passados”

(Lopes, M.A., 2011. Sofrimentos das populações na terceira invasão francesa. De Gouveia a Pombal.)6

6Disponívelem:https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/25327/1/Sofrimentos%20das%20popula%C3%A7%C3%B5es%20na%20
terceira%20invas%C3%A3o%20francesa.pdf

FASE 1 - ATIVIDADES NO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DAS LINHAS DE TORRES (CILT)

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Duração: 40 minutos 
Dinâmica: realização de 3 atividades 
antes de iniciar a caminhada

Mochila Solidária
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1.  Mostrar à turma uma mochila vazia.
Explicar  que ela será o elemento 
central de uma atividade denominada 
“faz de conta”.
2. Apresentar o seguinte desafio:

“Imaginem que, por correrem 
perigo de vida, são forçados a fugir 
de casa, deixando tudo para trás, e 
que, antes de partir, terão de preparar 
um saco/mochila para a viagem, não 
sabendo para onde vão nem se será 
possível voltarem”. 

3. Distribuir pelos alunos uma folha 
onde deverão desenhar, no máximo, 
cinco objetos que desejariam levar 
consigo (ANEXO 1). 
4. Concluir o desafio, pedindo-lhes 
que coloquem os objetos desenhados 
dentro da mochila.
5. Informar que, de seguida, irão 
partir para a viagem! 

*Atividade retirada do site da Plataforma Portuguesa para os Refugiados, 
e promovida por DGE, ACM, CNJ e PAR. 
Disponível em: http://www.esefosseeu.pt/

E se fosses tu?*

15`

3.

FASE 1 - ATIVIDADES NO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DAS LINHAS DE TORRES (CILT)

MIGRAÇõES FORÇADAS

MIGRAÇõES FORÇADAS
A tua vida corre perigo e a única salvação é fugir e tentar 
chegar a outro país onde possas pedir proteção. Não podes 
transportar muita coisa, por isso o mais importante é levar:

ANEXO 1

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Duração: 40 minutos 
Dinâmica: realização de 3 atividades 
antes de iniciar a caminhada

Mochila Solidária
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1. Mostrar a seguinte imagem:
2. Estabelecer um diálogo, colocando 
algumas questões do tipo:   

O que representa a imagem?

Porque abandonam as pessoas as 
suas casas?

Para onde se dirigem?

3. Registar numa cartolina algumas 
palavras ou expressões, que surjam, 
relativas ao contexto, nomeadamente: 
Emigrantes/Imigrantes, Refugiados, Re-
querentes de asilo, Pessoas deslocadas 
internamente.
4. Promover o debate esclarecendo as 
diferenças entre elas. 

Migrantes Forçados4.

Imagem de um campo de refugiados. (Hilton, J.)7
7Disponível em: https://www.rescue-uk.org/article/irc-responds-europes-worst-refugee-crisis-wwii

5. Fazer a correspondência entre o 
conceito de Migrações Forçadas e as 
migrações que ocorreram na zona 
das Linhas de Torres, aquando das 
Invasões Francesas.
6. Mostrar o Mapa de Pessoas 
Deslocadas Forçosamente e solicitar 
aos alunos que identifiquem a que 
grupos de deslocados internos 
correspondem as cores, interpretando 
as legendas. Analisar os números 
apresentados fazendo uma relação 
entre eles e os diferentes grupos.

FASE 2 - CAMINHADA Mochila Solidária

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Nota: os alunos farão a caminhada pelo 
Forte levando a mochila (com os elementos 
que previamente desenharam), sendo que 
esta deverá ser transportada, à vez, por 
todos, ao longo do percurso.

Duração: 25 minutos 
Dinâmica: realização de 1 atividade a meio da caminhada

10`
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“Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou 
perseguições. Com frequência, a sua situação é tão perigosa e intolerável 
que têm de cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança 
nos países mais próximos, para então se tornarem num ‘refugiado’ 
reconhecido internacionalmente, com o acesso à assistência dos 
Estados, do ACNUR e de outras organizações. São reconhecidos como tal, 
precisamente porque é muito perigoso para eles voltarem ao seu país, 
necessitando de asilo noutro lugar. Para estas pessoas, a negação de asilo 
pode ter consequências vitais. (…)

Os migrantes escolhem deslocar-se não por causa de uma ameaça 
direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar a 
sua vida em busca de trabalho ou educação, por reunião familiar ou por 
outras razões. À diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu 
país, os migrantes continuam a receber a proteção do seu governo.”8

“Os requerentes de asilo são pessoas que procuraram obter proteção 
internacional e cujos pedidos de estatuto de refugiado ainda não foram 
determinados, independentemente do momento em que tenham sido 
apresentados. (…)

As pessoas deslocadas internamente são pessoas ou grupos de 
indivíduos que foram forçados a abandonar as suas casas ou locais 
de residência habitual, em particular como resultado ou para evitar 
os efeitos de conflitos armados, situações de violência generalizada, 
violações de Direitos Humanos, por desastres naturais ou provocados 
pelo homem e que não tenham atravessado uma fronteira internacional.”9

(ACNUR, 2015. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto.8 e 
UNHCR. UNHCR’s populations of concern 9)
8Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-
o-termo-correto/
9Disponível em: http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=1.117116934.1673516617.1485877615
10Disponível em: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Segundo a Agência das Nações Unidas para os 
Refugiados10, em 2015, existiam 653 milhões de 
Pessoas Forçosamente Deslocadas, sendo que…

Mapa de Pessoas Forçosamente Deslocadas (2015)11
11Disponível em: http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=1.115989382.1673516617.148587761

40,8  milhões estavam deslocadas dentro das 
fronteiras dos seus países (PDI); 

21,3 milhões tinham o estatuto de refugiado, 
correspondendo 51% a menores de 18 anos;

3,2 milhões eram requerentes de asilo.

FASE 2 - CAMINHADA Mochila Solidária

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Nota: os alunos farão a caminhada pelo 
Forte levando a mochila (com os elementos 
que previamente desenharam), sendo que 
esta deverá ser transportada, à vez, por 
todos, ao longo do percurso.

Duração: 25 minutos 
Dinâmica: realização de 1 atividade a meio da caminhada
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Omran (6 anos) 

1 par de calças

1 T-shirt

1 seringa

Marshmallows e leite condensado (o snack favorito)

Sabão

Escova e pasta de dentes

Pensos rápidos

Iqbal (17 anos) 

1 par de ténis

1 par de calças

1 T-shirt

1 par de meias

Champô e gel para cabelo

Pasta e escova de dentes

Pente

Corta-unhas

Ligaduras

100 dólares americanos (93€) e 130 liras turcas (33€) 

Smartphone e telemóvel de apoio

Cartões SIM para o Afeganistão, Irão e Turquia

1. Fazer o ponto da situação relativamente 
ao conteúdo da mochila de sobrevivência.
2. Retirar dela todos os objetos desenha-
dos no desafio “E se fosses tu?”.
3. Induzir o debate em grupo sobre quais 
serão, efetivamente, os elementos mais 
importantes a levar, na situação em 
questão, e criar uma pirâmide hierárquica 
com os 8 elementos considerados mais 
relevantes (bebida, comida, documentação, 
telemóvel, medicação, entre outros).
4. Mostrar algumas imagens com 
exemplos reais do que pessoas forçadas 
a deslocar-se levaram nas suas mochilas.
5. Estabelecer uma comparação com os 
objetos desenhados pela turma.

O que é importante?5.

10`

Dados de International Rescue Committme (IRC) 12

12Disponível em: https://medium.com/uprooted/what-s-in-my-bag-758d435f6e62#.knppwmtlf

Chapéu de bebé
Medicamentos
Comida de bebé
Lenços de papel
Documentos e boletim de vacinaçãoÁgua esterilizada
Soro fisiológico
Pasta de dentes
Carregador de telemóvel
Par de meias de bebé
Creme protetor
Carteira com identificação e dinheiro

Aboessa (20 anos) e filha Doua (10 meses)

FASE 3 - CHEGADA AO FORTE Mochila Solidária

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Duração: 25 minutos 
Dinâmica: realização de 2 atividades e da síntese
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1. Promover um breve debate em torno 
da forma como cada um, enquanto 
cidadão, pode ajudar as populações 
obrigadas a fugirem de suas casas 
(assinando petições, fazendo doações 
para instituições e organizações que 
trabalhem com estes grupos, entre 
outros).
2. Realçar que a forma mais importante 
e eficaz de ajudar é não os discrimi-
nando, pois são pessoas que viveram 
situações de extrema vulnerabilidade 
e necessitam de proteção para (sobre)
viver. É fundamental acolher e inte-
grar, respeitando os Direitos Humanos.

Finalizar sublinhando que, em todas as 
épocas e em todo o mundo, existiram e 
continuam a existir pessoas forçadas a 
deslocarem-se, muitas vezes colocando 
as suas vidas em perigo. Aquando das 
Invasões Francesas, a população foi 
obrigada a deixar para trás os seus 
lares devido aos conflitos e à falta de 
abastecimento de géneros alimentares. 

Como posso ajudar? Síntese6. 7.

10`

5`

Hoje vivemos tempos conturbados em que 
o número de deslocados compulsivamente 
atingiu um novo recorde. E se fosse eu…? É 
imperativo que os países os acolham e que 
cada um de nós contribua para a integração 
dos migrantes e refugiados na sociedade. 

FASE 3 - CHEGADA AO FORTE Mochila Solidária

MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Duração: 25 minutos 
Dinâmica: realização de 2 atividades e da síntese
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TEMA DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Promoção da paz

TEMA DA RHLT

Telégrafo ótico de 5 balões

RECURSOS
Cartaz com imagens de meios 

de comunicação e datas

2 Lunetas

2 Tabelas de apoio 

ao funcionamento do telégrafo

2 Manuais de códigos de Popham

Maquetas do telégrafo 

Cartões com imagens

DURAÇÃO 90 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º cicloOBJETIVO

Sensibilizar para a paz, refletindo 
sobre a importância da comunicação 
em tempos de guerra

PROMOÇÃO DA PAZ Comunicar em tempo de Guerra e para a Paz
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COMUNICAÇÃO

1. Mostrar aos alunos um conjunto de imagens 
e perguntar o que têm em comum.
2. Levá-los à conclusão de que se trata de 
formas diferentes de comunicar. Registar, no 
quadro, a palavra “COMUNICAÇÃO”.
3. Questionar a turma sobre qual a imagem 
que representa o meio de comunicação mais 
antigo.
4. Solicitar-lhes que organizem as imagens por 
ordem cronológica crescente (do mais antigo 
para o mais recente), referindo, por exemplo, 
que o cavalo era considerado um meio de 

comunicação fiável até ao séc. XIX. (ANEXO 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

O que eu digo sobre...

15`

1.

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Comunicar em tempo de Guerra e para a Paz
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ANEXO 1

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Comunicar em tempo de Guerra e para a Paz

1.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

MEIO DE COMUNICAÇÃO MEIO DE COMUNICAÇÃO

Arte rupestre − Desenhos pré-históricos feitos 
em grutas e/ou ar livre.  Podiam ser produzidos por 
gravação ou pintura, sendo que, neste caso, a coloração 
era feita a partir de pigmentos de argila, hematite e 
carvão vegetal.

Imprensa − Técnica inventada pelos chineses, no ano 
de 1040, e aperfeiçoada por Gutenberg,  no século XV, que 
consistia em gravar letras e sinais gráficos avulsos em 
blocos de madeira ou chumbo que eram agrupados numa 
tábua para formar palavras e frases. A partir do século 
XVIII, este processo foi usado para imprimir jornais, 
aperfeiçoando-se cada vez mais, ao longo dos tempos.

Telégrafo ótico − Meio de comunicação, 
introduzido no final do séc. XVIII, que permitiu criar 
uma situação mais eficaz para comunicações a distâncias 
consideráveis. A telegrafia ótica utilizava um conjunto 
de estações situadas em pontos altos, cada uma com 
visibilidade para a seguinte. Cada estação dispunha de 
um dispositivo (semáforo) que permitia a transmissão de 
sinais, obedecendo a um código.

Telefone − Meio de comunicação elétrico que 
permite transmitir, instantaneamente, sons à distância 
através de sinais elétricos que, a partir de um aparelho, 
vibram captando sonoridades e palavras que são 
fielmente reproduzidos noutro aparelho similar. Foi 
criado por Alexander Graham Bell.

Satélite artificial da Terra − Equipamento 
lançado no espaço por meio de foguetes, sendo, 
inicialmente, utilizado para o aprofundamento dos 
estudos acerca do sistema solar. O primeiro satélite foi 
lançado pela URSS. Atualmente, os satélites artificiais 
desempenham importantes funções, nomeadamente 
para fins de telecomunicações entre diferentes locais 
do planeta Terra.

World Wide Web − Sistema de documentos públicos 
colocados e disponibilizados na Internet e acessíveis a partir 
de um programa chamado browser (navegador) instalado no 
computador. Criado pelo informático Tim Berners-Lee, em 
1980, inicialmente para troca de informações entre as redes de 
computadores militares, foi disponibilizado ao público em 1991. 
Desde então a Internet tem evoluído cada vez mais, tornando-se 
no mais importante e preferencial meio de comunicação.

Alfabetos sumérios − Sinais de escrita, 
criados e desenvolvidos pelos Sumérios para representar 
objetos do quotidiano, tendo por base desenhos 
esquemáticos de cunhas (ferramentas em ferro). 

Pombo-correio − Variedade de pombo treinado 
para o transporte de mensagens e documentos, inseridos 
num tubo usualmente preso ao pé. Os registos mais 
antigos datam do Egito de Ramsés II, tendo este meio sido 
muito utilizado durante a 1ª Grande Guerra. 

Cartas a cavalo − Sistema de comunicação 
com recurso a mensageiros a cavalo, herdado de Ciro, rei 
da Pérsia, que criou um conjunto de postos, cada um à 
distância de um dia de viagem, onde os estafetas eram 
substituídos por outros cavaleiros que, dia e noite, davam 
continuidade ao serviço.

>30.000 a.C

1455

1792

1876

1957

1991

3200 a.C.

2900 a.C.

550 a.C.

IMAGEM IMAGEMDATA DATA

Dados informativos sobre o desafio ”O que eu digo sobre...”



Serra do Socorro, Ermida do Centro Interpretativo, 
réplica do telégrafo de 5 balões de Wellington. 
Câmara Municipal de Mafra

1. Mostrar uma nova imagem e perguntar 
aos alunos se sabem de que meio de 
comunicação se trata.
2. Identificar a imagem do Telégrafo ótico de 
balões (telégrafo de Wellington ou telégrafo 
britânico) e explicar que era um dos 
sistemas de comunicações usado nas Linhas 
de Torres durante as Invasões Francesas, no 
séc. XIX. Referir que este sistema recorria a 
um mastro com uma verga, de onde pendiam 

5 prumadas de balões. Usavam-se balões e 
bandeiras para a codificação dos sinais.
3. Questionar sobre a importância da 
comunicação em tempo de guerra e sobre 
que tipo de mensagens seriam pertinentes 
de serem trocadas.

“A telegrafia ótica utilizava um conjunto 
de estações, situadas em pontos altos, cada 
uma com visibilidade para a seguinte, colocada 
a uma distância inferior a 12 km. Cada estação 
dispunha de um dispositivo (semáforo) que 
permitia a transmissão de sinais, obedecendo 
a um código. O operador da estação recebia os 
sinais através de um óculo e reproduzia-os 
para a estação seguinte, sem precisar de deter 
o conhecimento do código que, em muitos casos, 
só era reservado a destinatários e remetentes.

O telégrafo ótico constituiu um avanço, 
pois permitia enviar mensagem a maiores 
distâncias e de forma mais rápida, mas tinha 
condicionamentos, entre os quais o de não 
poder ser utilizado de noite ou em condições 
de fraca visibilidade e o tipo de mensagem que 
transmitia ser limitado.”

(Comissão da História das Transmissões, 2008. 
As transmissões Militares da Guerra Peninsular ao 25 de 
Abril. Comissão Portuguesa de História Militar)

Comunicação em 
tempo de guerra
- Telégrafo ótico de balões
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1. Explicar brevemente como funciona 
o telégrafo, com o apoio do documento 
e das imagens que se seguem.
2. Dividir a turma em dois grupos. 
3. Explicar que, utilizando as maquetas 
do telégrafo, deverão recriar a 
transmissão de mensagens entre 
os soldados nas Linhas de Torres, 
com recurso às Tabelas de apoio ao 
funcionamento do telégrafo (ANEXO 
2) e ao Código de Popham, um manual 

de códigos onde é estabelecida a 
associação entre palavras e números 
(ANEXO 3).
4. Solicitar-lhes a criação de uma 
mensagem destinada a ser desvendada 
pelo outro grupo.
5. Descodificar um código criado na 

maqueta constitui o desafio. Terão 
de visualizar a maqueta da equipa 
“adversária” e descobrir qual é a 
informação que se pretende divulgar, 
recorrendo aos manuais de códigos.
6. Conseguir descodificar, em pri-
meiro lugar, a mensagem criada 
pela outra equipa confere o estatuto 
de vencedor.
NOTA: A mensagem poderá ser uma 
palavra ou expressão relacionada com 
a guerra/paz e deverá ser escolhida 
entre as presentes no código Popham. 
O código encontra-se organizado 
por ordem alfabética (sendo que foi 
traduzido da língua inglesa, logo esta 
ordem refere-se às palavras escritas 
na sua língua original).

Documento de apoio ao funcionamento do telégrafo

Para efetuar uma transmissão, o telégrafo usava balões, bandeiras 
e/ou galhardetes, que podiam ser pendurados na parte superior do 
mastro ou nas suas 5 prumadas. Este sistema permitia representar 
os algarismos das unidades, dezenas, centenas e milhares (até 10999). 

Maquete de telégrafo ótico 
de balões presente no CILT 
Sobral de Monte Agraço

Representação das centenas, através do uso de 
1 balão, bandeiras e/ou galhardetes (100 a 900).

Terceira fiada – representação do algarismo 
das unidades, usando apenas balões (1 a 9).

Última fiada – representação dos algarismos 
das dezenas, usando também apenas balões 
(10 a 90).

Fiada imediatamente abaixo da verga 
– representação dos algarismos dos 
milhares (1.000 a 10.000), usando bandeiras 
e galhardetes (não visível na imagem).

(Baseado em:  Major-General António L.P. de Lima, 2010. Bicentenário do Corpo Telegráfico 1810-2010. Comissão 
da História das Transmissões3 e em Leal, R. d. S. e Cunha, C. R., 2015. Francisco António Ciera e o telégrafo 
português nas linhas de torres).
3Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eXImsbPzcc8J:bh1.fpc.pt/nyron/Library/catalog/winlibimg.aspx%3Fskey%3D16CC
080F2A374BA5BEC3D05D34E214D9%26doc%3D7082%26img%3D3176%26save%3Dtrue+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt

Maquetas 
do telégrafo.
Câmara Municipal 
de Loures

Transmissão de mensagens 
entre soldados nas Linhas de Torres

20`

3.

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Comunicar em tempo de Guerra e para a Paz



Como funcionava o telégrafo

CÓDIGOS
Para obter os códigos de números eram utilizados balões, bandeiras e/ou galhardetes:

Na parte inferior da verga: milhares, unidades e dezenas;
Na parte superior: centenas.

UNIDADES E DEZENAS
Em cada fiada apenas 
podiam estar 2 balões:

De 1 a 5 ou de 10 a 50 
eram colocados os balões 
nas filas respetivas.

De 6 a 10 ou de 60 a 
100, colocavam-se 2 balões, 
que se somavam entre si.

CENTENAS
As centenas eram assinaladas com a colocação de balões, bandeiras e galhardetes, 
sozinhos ou agrupados.

MILHARES
A fiada debaixo da verga era destinada aos milhares, usando apenas 
bandeiras e galhardetes.

(Adaptado do guião da atividade “E os franceses invadiram Mafra!”. Câmara Municipal de Mafra [2012])

Exemplos de códigos

Código 902 que significa vitória.

Posicionamento dos códigos

VERGA

CENTENAS

UNIDADES

DEZENAS

MILHARES (não visível)

MASTRO

O código 289 serve como exemplo para 
que se compreenda o sistema de balões.

Exemplo de Mensagem

200 + 4 + 4 + 30 + 50 = 289
289 = Combate

Tabela de Apoio ao funcionamento do telégrafo

ANEXO 2
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Excerto do Código de Popham4

4Excerto do Código cujo original existe apenas em língua inglesa.

1. 8. 15. 22.

4. 11. 18. 25.

7. 14. 21.

2. 9. 16. 23.

5. 12. 19. 26.

3. 10. 17. 24.

6. 13. 20.

A H O V

D K R Y

B I P W

E L S Z

C J Q X

F M T

G N U

A

B

C

D

E

33. Acidente. Acidentalmente.
37. Atuar. Acionado. Em ação. Ação
49. Acordar. Acordado. Concordando. Acordo. Acordo possível.
65. Qualquer um. Qualquer coisa. De qualquer maneira. Em qualquer lugar.
72. Exército. Tréguas.

97. Combater. Batalhas.
107. Começar. Começando. Iniciado.
120. Bombardear. Bombas. atacar com bombas. Artilharia. Bombardeamento.

140. Capturar. Capturado. Capturando. Capturador.
150. Alterar. Alterado. A  ser alterado.
156. Povoação. Habitantes.

197. Danificar. Danificado. Danificando. Danificável.
198. Perigo. Perigoso. Perigosamente.
218. Destruir. Destruindo. Destruído.
227. Não fazer.

249. Inimigo. Inimigos.
267. Executar. Executado. Executando. Execução.
278. Equipar. Equipado. Equipando. Equipamento.

81. Atacar. Atacado. Atacando.
1040. Adaptar. Adaptado. Adaptando.
1058. Dar alarme.
1060. Permitir. Autorizado. Autorização.
1071. Pedir desculpa. Desculpado.
1088. Aliar. Aliança. Aliado.

1096. Imobilizar. Imobilizado.
1107. Estar atento.
1127. Resistir. Valentemente. Coragem.
1088. Aliar. Aliança. Aliado.

1145. Fortificar. Castelos.
1153. Escolher.
1179. Confirmar. Confirmado. Confirmando. Confirmação.

1202. Reivindicar. Reivindicando. Reivindicado.
1217. Desarmar. Desarmado. desarmando. 
1221. Desmantelar. Desmantelado. Desmantelando.

1244. Desocupar. Desocupação.
1254. Evacuar. Evacuado. Evacuando. Evacuação. 
1266. Explodir. Explosão.

ANEXO 3
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ANEXO 3

F M

N

O

P

Q

R

G 

H 

K

L

I & J 

294. Terminar. Terminado. Terminando.
295. Disparar. Atingido. Disparando.
315. França. Francês.

471. Colocar tropas. Militares.
486. Eu.
499. Incumbir de uma missão. Missão.

530. Armada. Marítimo.
541. Nenhum.

561. Obedecer. Obedecendo. Obediente. 
Obediência.
572. Preparar ataque. Agressivamente. 
Ataque. Atacado. Atacante.
576. Oficial. Oficialmente.

607. Pacificar. Paz. Pacificamente.
611. Talvez. 
622. Portugal. Português.
644. Prender. Prisioneiro.

680.Retirar. Retirado. Retirando.
685. Acalmar. Calmamente. Calmaria.

693. Preparar armas. Prontidão. Prontamente.
735. Restaurar. Restaurado. Restaurando. 
Restauração. 

334. Geral. Geralmente.
337. Ir a caminho. Alcançado.
345. Disparar. Armas.

366. Dela.
369. Dele.
376. Cavalaria. Cavalos.

387. Se
392. Impossível. impossibilidade.
398. Inativo. Inatividade. Inativamente.
407. Infantaria.

430. Abater. Abatido. Mortífero.
431. Rei. Reino.

437. Chegar a terra. Chegado. A chegar.
440. Atrasado. Atrasadamente.
462. Derrotar. Vencido. Em vias de derrota.

1283. Cansar. Cansado. Cansativo.
1285. Temer. Assustado. Aterradoramente. Terror.
1304. Alimento. Alimentar.
1325. Liberdade. Livremente.

1479. Mapear. Mapas.
1499. Forças armadas.
1511. Monte. Montanhas. Montanhoso.

1529. Nativo. Nativos.
1542. Próximo.

1574. Mar.
1582. Abrir. Abrindo. Aberto. Abertamente. Abertura.
1599. Ultrapassar.

1611. Península.
1627. Planear. Planeado. Planeamento.
1669. Satisfazer. Satisfeito. Satisfazendo.
1672. Possível

1678. Rainha
1681. Apressar. Apressadamente.

1693. Rápido. Rapidamente. Rapidez.
1718. Resgatar. Resgatado. Resgatando.

1334. Prestar homenagem. Homenageado. Digno 
de homenagem. Gloriosamente.
1344. Aumentar. Aumentando. Aumentado.

1360. Ter. Obtendo. Tem. Obtido.
1366. Ajudar. Útil. Ajudando. Ajudado. Sem ajuda.
1382. Hospital

1408. Intercetar. Intercetado. Intercetando.
1409. Interior.
1415. Invadir. Invadido. Invadindo. Invasão.
1419. Irlanda. Irlandês.

1430. Espécie.

1446. Liberdade.
1453. Localidade.
1468. Legião.
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S

T

U

V

W

Y

Z

771. Pôr em segurança. Seguro. De modo seguro. Segurança.
803. Em breve.
807. Espanha. Espanhol.
851. Militar.

853. Levar. Levando. Levado.
865. Eles. Eles próprios.
874. Com o outro.

900. Muito.
902. Vitória. Vencedor. Vitorioso.

911. Debaixo de.
928. Inesperado. Inesperadamente.

932. Esperar. Esperado. Esperando.
954. Quem.
957. Porquê.
963. Com.
966. Sem.

987. Sim.
990. Já.

996. Tratar com cuidado. Cuidadoso. Cuidadosamente.

1770. Pesquisar. Pesquisado. Pesquisando.
1803. Insignificante. Insignificância.
1819. Permanecer. Permanência. Demorado. 
1840. Observar. Observado. Observando.

1873. Suportável. Toleravelmente.
1884. Verdadeiro. Verdadeiramente.
1887. Duas vezes.

1902. Vigilante. Cautelosamente. Vigilância.
1906. Voluntário.

1917. Unidade. Unidades.
1925. Utilidade.

1936. Andar. Andado. Andando.
1948. Acolher bem. Bem-vindo. Acolhendo 
bem. Acolhimento.
1960. Ganhar. Ganhando. Ganho.
1972. Indicador de condição.

1987. Ano. Anual.
1990. Quantidade. Quantificado. Quantificando.

ANEXO 3
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1. Dividir a turma em grupos, solicitando-lhes 
que respondam à questão: 

Que ferramentas de comunicação são 
utilizadas na atualidade?

2. Distribuir cartões (ANEXO 4) onde os alunos 
deverão registar 6 respostas.
3. Partilhar as respostas, promovendo o 
debate inter-grupos, incentivando a uma 
reflexão sobre como a comunicação pode ser 
utilizada na promoção da Paz.

Ferramentas 
de comunicação 
na atualidade 
em prol da Paz

1.

4.

2.

5.

3.

6.

ANEXO 4

Ferramentas de comunicação na atualidade
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1. Explicar à turma que a fotografia 
é uma ferramenta de comunicação 
muito importante, utilizada, atual-
mente, como fonte de informação e 
de transmissão de emoções.
2. Dividir os alunos em grupos e dis-
tribuir 2 imagens. 
3. Pedir-lhes que procurem 
identificar a mensagem transmitida 
por cada uma delas.  

4. Promover uma reflexão sobre 
como uma imagem pode contribuir 
para a Paz.
5. Dar a conhecer a Fundação World 
Press Photo e a importância do seu 
trabalho ao nível do fotojornalismo.

O poder da imagem na 
transmissão de mensagens
- Fotojornalismo

Esta imagem transmite-nos: Esta imagem transmite-nos:

O poder da imagem na transmissão de mensagens

15`
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1. Ler a seguinte notícia aos alunos:

2. Solicitar aos alunos que, em grupo, 
elaborem uma campanha de comunicação 
sobre uma das várias problemáticas que 
os refugiados enfrentam. Deverão ter 
em mente que a comunicação influencia 
comportamentos individuais e coletivos 
e pode promover o debate sobre os mais 

diversos assuntos.
3. Da campanha de comunicação deverão 
constar os dados presentes na tabela 
seguinte. 
4. Cada equipa deverá fazer a apresen-
tação das suas ideias à turma.

Os conflitos armados que ocorrem por todo o mundo 

vão sendo relatados pelos meios de comunicação social 

que assumem, hoje em dia, o papel fundamental de alertar 

a opinião pública para situações que põem em causa os 

Direitos Humanos bem como de fomentar o diálogo e a 

compreensão visando a resolução dos conflitos.

A Fundação World Press Photo, sem fins lucrativos, 

nasceu nos Países Baixos com o principal objetivo de 

promover a liberdade de imprensa. Surge como uma 

chamada de atenção em prol de um mundo melhor, 

através da publicação de inúmeras fotos sugestivas de 

assuntos controversos quer a nível político e económico 

quer a nível social e cultural. A eleição das fotografias 

que compõem a edição anual da World Press Photo é feita 

por um júri internacional independente, composto por 9 

profissionais de jornais, agências noticiosas e revistas 

dos quatro cantos do mundo.

(Adaptado de Blog Olhares, 2013. Noticia: World Press Photo na Maia)1

1 Disponível em: http://blog.olhares.com/world-press-photo-na-maia/

“Segundo um novo relatório da ACNUR (Agência 

da ONU para os Refugiados), no primeiro 

semestre de 2016, mais de 3,2 milhões de 

pessoas foram forçadas a migrar devido a 

guerras, conflitos e perseguições”

(UNHCR, 2016. UNCHR’s Mid-Year Trends 2016 report) 2

2Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/noticias/noticia/paises-
mais-pobres-acolhem-maioria-dos-deslocados-por-guerras-e-conflitos/

Comunicar para a Paz
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Mensagem principal:

Canais de comunicação:

Estratégia de comunicação:

Campanha de Comunicação
Concluir que, desde as épocas mais remotas, 
o Homem sentiu a necessidade de comunicar. 
Tendo partido de meios primitivos e artesanais 
foi desenvolvendo, ao longo dos tempos, técnicas 
e instrumentos cada vez mais inovadores e 
eficazes. O telégrafo é considerado um dos 
primeiros sistemas modernos de comunicação, 
sendo de realçar a importância histórica do 
telégrafo ótico de balões como ferramenta de 
comunicação militar nos tempos da Guerra 
Peninsular. 

A tecnologia espacial desempenha, atualmente, 
um papel fundamental em conflitos, sobretudo 
na deteção do inimigo e na orientação dos 
mísseis, mas constitui, também, um instrumento 
de construção da Paz, uma vez que os dados 
transmitidos podem contribuir para localizar 
minas, monitorizar movimentos dos refugiados, 
antecipar desastres naturais e reconstruir 
sociedades, após conflitos ou catástrofes.

Síntese
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TEMAS DE EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA GLOBAL

Direito à Saúde 

Desenvolvimento Sustentável

TEMAS DA RHLT

Invenções de guerra no tempo das Invasões 

Francesas 

Recursos sanitários em conflitos armados

Doenças mortais no séc. XIX

RECURSOS
Textos

Projetor

Base do jogo (impresso em lona, 1,6x5m)

Dados

Cartões

DURAÇÃO 120 minutos

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para o Direito à Saúde, 

refletindo sobre acontecimentos das 

Invasões Francesas e da atualidade.

DIREITO À SAÚDE Saúde em Tempo de Guerra
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1. Registar, no quadro, a palavra SAÚDE.
2. Informar a turma de que se irá realizar uma “tempestade 
de ideias” em torno desse conceito. Os alunos deverão 
dizer, em voz alta, o que a palavra lhes sugere, cabendo 
ao professor ir registando, no quadro, os contributos, de 
modo sintético e eliminando as repetições. 
3. Selecionar, em conjunto, as palavras e expressões 
mais pertinentes, destacando as que se relacionam com a 
assistência médica.
4. Definir, brevemente, o que são cuidados médicos e 
perguntar se gostariam de conversar sobre a evolução 
desse tipo de apoio à saúde, ao longo dos tempos.

1. Dividir os alunos em grupos de 5.
2. Projetar o seguinte texto:

2.

DIREITO À SAÚDE

O que eu digo sobre... A saúde em tempo de guerra

10`
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1.

Saúde

Na época das Invasões Francesas registaram-se “grandes avanços na assistência médica, 
na nova orgânica hospitalar, bem como o apoio das ambulâncias e das farmácias portáteis em 
cenário de guerra. (…) Segundo os responsáveis do Exército, foi numa altura em que o maior 
número de baixas se devia mais a problemas de saúde do que a ferimentos de guerra, que a 
saúde pública deu os primeiros passos.” 1

“Nas linhas da frente, o trabalho dos ajudantes de cirurgião consistia nos primeiros 
socorros de acordo com a necessidade das situações e transporte dos feridos para os 
hospitais de regimento que se encontravam na retaguarda. Nestes procediam às desinfeções e 
possivelmente aplicação de compressas, extração de balas, colocação de talas e encerramento 
de feridas. Nos hospitais de campo, realizavam-se as cirurgias mais complicadas como as 
amputações e a exploração de feridas (…)”.2

A primeira ambulância para a evacuação rápida de feridos do campo de batalha foi inventada, 
nessa época, por um General-médico do exército de Napoleão chamado Dominique Larrey. 
O modelo de ambulância que criou tinha “condições para um atendimento imediato e veloz. 
Perfilando dois cavalos, diminuindo as rodas, curvando o telhado para evitar acúmulo de água e 
peso, abrindo janelas para ventilação, acoplando maca retrátil e Kit de primeiros socorros, pode 
realmente colocar em prática seu invento Móvel de que foi batizado de “Ambulância Voadora”.”3

Texto construído a partir de:
1 Fonte: Tinta Fresca, 2009. Ana Jorge: Invasões Francesas foram berço das bases da medicina militar moderna. Disponível em: http://
www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=f1776b6a-56e7-4f00-afaf-5583a1920a27&edition=104
2 Fonte: Assis, J.L., 2008. Bicentenário das Invasões Francesas. A Cirurgia nas Guerras Peninsulares. Revista Militar.Disponível em: https://
www.revistamilitar.pt/artigo.php?art_id=271
3 Fonte: Medicina Intensiva. Dominique Jean Larrey. Disponível em: http://www.medicinaintensiva.com.br/larrey.htm

Assistência médica 
na época das Invasões Francesas

Saúde em Tempo de Guerra
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3. Informar que, com base no 
texto, os grupos devem dialogar 
sobre as  seguintes questões: 

A época das Invasões Francesas 
contribuiu para a melhoria do 
acesso à saúde?

A partir dessa altura houve 
mudanças?

Atualmente, todas as pessoas 
do mundo têm ao seu dispor 
serviços de saúde  básicos? 

Hoje em dia, haverá diretrizes 
internacionais que protejam os 
cidadãos nessa área?

4. Promover o debate inter-grupo  
e, após as conclusões, informar que  
a Saúde faz parte do 25º Direito 
Humano na Carta Universal.
5. Projetar esse Direito.

2. A saúde em tempo 
de guerra

DIREITO À SAÚDE

15`
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ARTIGO 25°
“1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 

para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, 
principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 
serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 
ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da sua vontade.

2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou 
fora do matrimónio, gozam da mesma proteção social.”    

ONU, 2009. Declaração Universal dos Direitos Humanos. United Nations Human Rights - Office of the high comissioner4

4 Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos
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1. Propor aos alunos participarem numa 
atividade denominada “Saúde em Tempo 
de Guerra”, mantendo-se, em jogo, os 
grupos da atividade anterior.
2. Colocar, no chão, a lona, base do jogo 
(com as dimensões 1,6m x 5m). 
3. Comunicar à turma as diretrizes, 
nomeadamente: 

Cada  equipa escolhe 3 elementos 
— um para lançar o dado, outro para 
mover o “peão” e um porta-voz;

Todos  os grupos lançam o dado.  A 
equipa que obtiver uma pontuação 
maior inicia a prova;

Cada símbolo presente nas “casas” 
corresponde a um desafio. Quando o 
“peão” chegar lá, deve cumprir a tarefa 
inerente ao símbolo, sendo o grupo, depois, 
compensado ou penalizado, consoante o 
porta-voz responder, em nome do grupo, 
certo ou errado (ANEXO 1). 

O jogo termina quando uma das 
equipas  chegar à meta final.

PACIENTES TRATADOS E CAUSAS DE MORTE 
NOS HOSPITAIS REGIMENTAIS E GENERAIS 

DA GUERRA PENINSULAR (1812-1814)

Total tratados

Algumas causas de morte

Total mortes

352.272

Disenteria

16.968

4.717

365

603

219

Desconhecidas

Febre continuada 4.005

287

51

Varíola

Pneumonia

Tifo 2.277

279

6

Tuberculose

Gangrena

Diarreia

Tétano

“Eles agarram-me à ponta de uma grande 
mesa do quartel, ficando vertical, com as 
pernas penduradas. Uma bacia foi trazida para 
eu beber (…). Eu disse “Senhor, deixe-me tomar 
um grande trago”. Ele derramou quase uma 
caneca (de rum) que eu bebi com ansiedade. 
Num instante senti uma coragem invencível. 
(...) O sargento estava-se a preparar para 
vendar-me os olhos. Eu disse “Eu fico quieto 
mas quero ver”. (...) De seguida, o cirurgião com 
a mão, forçou a carne no joelho, para serrar 
(...). Estava a ser extremamente doloroso. “Oh 
senhor, não há mesmo uma serra melhor?” 
Ele disse que lamentava não ter, já que todas 
estavam desgastadas. (…) E, assim, terminou a 
operação, que durou cerca de meia hora.”

(Adaptado de Howard, Martin. 2003. Wellington’s 
Doctors: The British Army Medical Services in the 
Napoleonic Wars)

DIREITO À SAÚDE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Jogo “Saúde 
em Tempo de Guerra”

20`
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1. Promover uma brevíssima 
reflexão, realçando os avanços 
na medicina, enfermagem e 
farmácia na época das Invasões 
Francesas, focando os três 
tipos de apoio aos feridos: 
postos de primeiros-socorros 
locais, hospitais de regimento 
(na retaguarda) e hospitais 
de campo (que implicavam 
transporte dos feridos em 
ambulância), de acordo com a 
gravidade da situação.
2. Complementá-la com a leitura 
do seguinte texto:

3. Sintetizar o conteúdo do documento, 
preenchendo, coletivamente, os espaços 
em branco do quadro, com o auxílio das 
palavras-chave. Fazer notar que tudo o 
que se acabou de verificar revela uma 
grande preocupação com as repercussões 
que a guerra causou nesses tempos, tendo-
-se, então, adotado e inventado medidas 
para colmatar as consequências (ANEXO 2).
4. Lançar as seguintes questões à turma:

Naquela época, esses cuidados fariam 
parte de documentos escritos — leis ou 
recomendações — de organismos nacionais 
ou internacionais? 

Hoje em dia também acontece o mesmo? 
Quais os procedimentos? (Organismos 
nacionais e internacionais emitem leis e/ou 
recomendações aos governos)

Durante as Invasões Francesas deram-se importantes avanços na 
assistência médica e no apoio das ambulâncias e das farmácias portáteis 
em cenário de guerra. Nesta época, o maior número de baixas devia-se mais 
a problemas de saúde do que a ferimentos de guerra, o que levou a saúde 
pública a dar os primeiros passos. Esta foi uma época em que  o álcool e o 
tabaco eram usados para “sobreviver” à guerra, nomeadamente o rum e o 
brandy, que eram usados como anestesia em atos cirúrgicos. As doenças que 
mais mortes causavam quando um exército estava em movimento eram a 

disenteria, o tifo, a pneumonia, a diarreia, a tuberculose. O período iniciado 
com as guerras da Revolução Francesa foi o berço do serviço de transporte 
de doentes e da introdução de princípios éticos nos conflitos. Neste período 
da história também se produziram avanços significativos ao nível da 
organização da medicina de campanha e da cirurgia de guerra, fundando-se 
o conceito de triagem das vítimas e da organização da evacuação de feridos, 
constituindo-se assim a base do moderno conceito de emergência médica.

Texto construído a partir de:
5 Fonte: Tinta Fresca, 2009. Ana Jorge: Invasões Francesas foram berço das bases da medicina militar 
moderna, disponível em: http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=f1776b6a-56e7-4f00-afaf-
5583a1920a27&edition=104; Assis, J.L., 2008. Bicentenário das Invasões Francesas. A Cirurgia nas Guerras 
Peninsulares. Revista Militar, disponível em: https://www.revistamilitar.pt/artigo.php?art_id=271;  Medicina 
Intensiva. Dominique Jean Larrey, disponível em: http://www.medicinaintensiva.com.br/larrey.htm
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ANEXO 2

5. Perguntar aos alunos se já ouviram falar nos 
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 
(ODS) e sugerir a leitura do seguinte texto:

DIREITO À SAÚDE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Progressos e retrocessos 
nos cuidados de saúde

20`

4.

Saúde em Tempo de Guerra

O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica e 
sem precedentes para reunir os países e a população global e 
decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das pessoas 
em todos os lugares. Essas decisões determinarão o curso global 
de ação para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e 
o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar 
as mudanças climáticas.

Em 2015, os países tiveram a oportunidade de adotar a nova 
agenda de desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo 
global sobre a mudança climática.

As ações tomadas em 2015 resultaram nos novos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que se baseiam nos oito 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). As Nações 
Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e outros 
parceiros para aproveitar o impulso gerado pelos ODM e levar 
à frente uma agenda de desenvolvimento pós-2015 ambiciosa.”

ONU, 2015. Momento de ação global para as pessoas e o planeta6.
6 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/

“Momento de ação global para as pessoas e o planeta

ANEXO 2
1-avanços, 2-médica, 3-auxiliares, 4-suavizantes, 5-anestésicos, 6-pneumonia/tuberculose, 
7-tuberculose/pneumonia, 8-farmácias, 9-ambulâncias, 10-triagem, 11-grau, 12-enfermidade        

Soluções: 

CENÁRIOS DE GUERRA PALAVRAS-CHAVE

CURIOSIDADE
ambulâncias

anestésicos

auxiliares

avanços

enfermidade

farmácias 

grau

médica 

pneumonia

suavizantes

triagem

tuberculose

INVENÇÕES

DOENÇAS MORTAIS
MAIS COMUNS

Este texto particulariza os (1)_______________ na assistência (2)_______________ 
e hospitalar na época das Invasões Francesas. Nele se focam os seguintes aspetos:

O tabaco e certas bebidas alcoólicas constituíram 
preciosos (3)___________________ dos cuidados 
médicos, servindo de (4)_______________ da dor 
e de (5)_______________. 

As grandes novidades desse tempo foram…

o apoio  médico  ambulante:
(8)_______________ portáteis;

o transporte de feridos: (9)_______________;

o conceito de (10)_______________: primeiro 
diagnóstico para avaliar o (11)________________
de gravidade e de perigo da (12)________________.

A disenteria, o tifo, a (6)__________________, 
a diarreia, a (7)__________________ foram as 
enfermidades mais frequentes.

Progressos e retrocessos nos cuidados de saúde
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1. Propor à turma fazer uma teatralização, 
tendo em vista debater a relação entre o acesso 
à saúde nos dias de hoje e as desigualdades 
existentes em diferentes pontos do globo, 
sendo que professor será o moderador 
colocando questões e guiando a discussão. 
2. Selecionar 3 alunos com a função de 
representar os seguintes papéis:

uma criança síria doente (zona de conflito);
um membro de uma organização sem fins 

lucrativos que intervém na área da saúde em 
vários países do mundo;

um membro da Organização Mundial de 
Saúde.
3. Informar que os restantes elementos da 
turma funcionarão como público, podendo 
pedir a palavra para colocar questões, apoiar 
ou refutar as intervenções.
4. Apresentar à turma as etapas da dinâmica:

cada um dos 3 alunos lê o cartão (ANEXO 3) 
referente à sua personagem;

Todos eles se sentam em meia-lua, de 
frente para a turma;

O professor agradece a presença dos 
três intervenientes, pedindo-lhes para se 
apresentarem e exporem a sua situação 
e, como moderador,  dá início ao debate, 
projetando algumas questões orientadoras. 

O poder económico dos povos é deter-
minante no acesso à saúde? Haverá outros 
fatores?

Em que locais do mundo há menos 
possibilidades de aceder à saúde? Porquê?

Quais as principais dificuldades para 
garantir o acesso à saúde em diferentes 
pontos do globo?

De que forma podemos promover 
a ação para que todos tenham acesso à 
saúde?  (promover debates, campanhas 
de angariação de medicamentos, escrever 
cartas aos políticos, fazer voluntariado, …).

5. Tirar conclusões do tipo: o poder econó-
mico dos indivíduos, das populações e 
dos povos condiciona o seu acesso aos 
cuidados de saúde e que cada um de 
nós pode contribuir para  a redução das 
desigualdades.

DIREITO À SAÚDE

Encenação “Saúde para todos?”

25`

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

5.

Saúde em Tempo de Guerra

91



CRIANÇA SÍRIA DOENTE

MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE

MEMBRO DE UMA ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS

O meu nome é Altair. 

Vivo numa aldeia perto de Aleppo, na Síria. Tenho 12 anos e até há 

seis anos sonhava com, um dia, vir a ser professor! Agora já não 

sou capaz de sonhar. A guerra obrigou-me a agir.

A vida mudou de repente. Não foi progressivo, mas de um dia para 

o outro. Começámos a ver helicópteros, aviões, bombardeamentos, 

explosões, tiros e balas a entrar pelas janelas…

Foi terrível. 

Fiquei sem a minha escola que foi bombardeada. Mas a vida 

continua para todos os que cá estão… só que no meio da 

destruição. Não temos luz, nem água, nem comida. 

A quem já está doente, como eu, resta viver como se pode. Estou 

doente e nem sempre consigo acesso aos medicamentos de que 

preciso. Estamos cercados. Por isso a Ajuda Humanitária só 

consegue cá chegar depois de obter uma autorização de passagem. 

Apesar de a nossa vida ser muito difícil e de, por vezes, 

desanimar, sou um rapaz de esperança. Acredito na entreajuda e 

na solidariedade… É impressionante como toda a gente se apoia, 

partilhando roupa, medicamentos e tudo o que possuir. Temos por 

aqui os Capacetes Brancos, um grupo de voluntários que presta 

auxílio médico e retira pessoas dos escombros. Eles salvam 

vidas! Contamos ainda com a ajuda de pessoas e associações de 

vários países do mundo que enviam bens alimentares, entre 

outros, e que nos dão apoio médico.

Peço a toda gente para divulgar o que se passa no meu país e 

para pressionar os líderes políticos, de modo a que se tomem 

medidas adequadas para terminar com esta guerra.

O meu nome é Gabriela. 

Trabalho como médica numa organização sem fins lucrativos que atua um pouco por todo o mundo. Já estive em vários países, mas nenhum outro me marcou tanto como a Síria. 
A guerra continua. 
O sistema de saúde está à beira do colapso. Os cuidados  sanitários estão sob cerco, o pessoal médico muitas vezes é forçado a fugir e os hospitais foram completamente fechados ou apenas podem oferecer serviços de emergência limitados.
As agências de ajuda esforçam-se por responder às necessidades em termos de abrigo, alimentos, água e saneamento. Nos acampamentos existe o risco de as pessoas, inclusive crianças pequenas e idosos, se verem forçadas a viver ao relento, o que se pode ser-lhes fatal, tendo em conta as baixas temperaturas.Temos muita vontade de ajudar e somos muitos a querer fazê-lo, em diferentes organizações. O apoio não pára de chegar, vindo de todos os cantos do mundo. E é por isso que tenho esperança! No entanto, é fundamental um esforço humanitário internacional em larga escala. Para isto acontecer, as partes envolvidas no conflito têm de negociar com as organizações e encontrar ações práticas que possam operar de forma segura e efetiva. Os ataques às poucas instalações médicas que ainda existem precisam de parar imediatamente. E todos os grupos armados têm de permitir o acesso humanitário aos civis. Aliás, são obrigados a fazê-lo, de acordo com a legislação humanitária internacional.Às pessoas na Síria está a ser negada assistência básica de sobrevivência. O mundo e nós, todos precisamos e devemos fazer mais por quem sofre!

Membro da Organização Mundial de Saúde

Sou representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

também nós alertamos para a situação preocupante na Síria. 

Desde o início dos conflitos, em 2011, a OMS tem coordenado 

ações com países e organizações internacionais.

Com milhões de vidas destruídas por causa da guerra, o sector 

da saúde precisa de recursos, com urgência. Faltam médicos, 

ambulâncias, equipamentos e medicamentos.

A produção local de remédios caiu quase 70%, o que significa 

que é fundamental fazê-los chegar. A escassez de água potável 

e de saneamento básico facilita o risco de surtos de doenças. 

A utilização de armas químicas, uma barbaridade intolerável 

proibida pela legislação internacional, é obviamente um 

problema acrescido. 

Ainda assim, conseguimos, contra a corrente, fazer muito. 

Apesar de impedidos de avançar em segurança com os comboios 

humanitários, vacinámos 2 milhões de crianças, realizámos 6 

milhões de consultas e entregámos 10 milhões de medicamentos. 

Apoiamos, também, escolas que estão a funcionar em território 

sírio, procurando garantir educação às gerações mais novas.

O atual plano da OMS é manter o envio contínuo de material 

médico para otimizar os cuidados de saúde, principalmente para 

os feridos em estado grave ou que sofrem de doenças crónicas.

Desde o início de 2017, a organização já conseguiu enviar 

medicamentos para realizar mais de 7 milhões de tratamentos 

por toda a Síria.

Em conjunto e articulação com outras agências das Nações 

Unidas, iremos continuar a coordenar esforços no sentido de 

tornar a saúde acessível a toda a população síria.

ANEXO 3
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1. Estabelecer um breve diálogo, com a turma, 
sobre a pergunta: 

Será possível, em pleno século XXI, num 
conflito armado, destruírem-se hospitais e 
outros locais que cuidem de doentes e feridos?

2. Confirmar e, a título de exemplo, apresen-
tar o problema atual da Síria, projetando a 
seguinte informação:

A guerra na Síria e o 
contexto internacional

6.

Na Síria não são só as balas que matam. A destruição de hospitais, a falta 
de médicos, a escassez de medicamentos e as más condições sanitárias estão 
a ameaçar milhões de crianças.

70% da população não tem acesso a água potável;
1 em cada 3 pessoas não consegue suprir as necessidades alimentares 

básicas;
7.5 milhões de crianças estão a crescer, conhecendo nada mais do que 

guerra, privação e medo; não frequentam a escola e lutam pelos bens básicos 
de sobrevivência;

2 em cada 3 crianças sofreram perdas relacionadas com a guerra (morte 
de familiares, casa bombardeada ou danos físicos); muitas dessas crianças 
estão em risco severo de sofrer de algum distúrbio de saúde mental;

1 milhão de pessoas é a estimativa do número de pessoas que, em meados 
de 2016, viviam em áreas sitiadas, sendo-lhes negada assistência salva-vidas 
e ajuda humanitária.

Dados informativos com base em: Save the Children. A child’s living nightmare. 
The trauma of Syria’s six-year war. 1
1Disponível em: http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.7998857/k.D075/Syria.htm

A Guerra na Síria e o contexto internacional

DIREITO À SAÚDE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Saúde em Tempo de Guerra

93



3.  Perguntar aos alunos se gostariam de saber 
como começou a guerra na Síria que originou 
uma das maiores ondas de refugiados. Fazer a 
leitura coletiva do texto “A Guerra na Síria”.

A guerra na Síria e o 
contexto internacional

A Guerra na Síria
Antes do início dos conflitos na Síria, existia no país um clima de insatisfação devido à situação de 

desemprego, corrupção e falta de liberdade política que se vivia, sob o governo de Bashar al-Assad, sucessor 
do seu pai, Hafez al-Assad, que presidiu o país desde 1971 até a sua morte, no ano 2000. No seguimento de 
outros episódios noutros países, em março de 2011 surgiram os primeiros protestos anti-governamentais, 
no seio da chamada Primavera Árabe.

As forças de segurança sírias mataram vários ativistas e a tensão gerada levou ao aumento da 
indignação popular. Cada vez mais pessoas se manifestavam, pedindo a saída de Bashar al-Assad. Crescendo 
a força de oposição ao governo, aumentava a resposta violenta das forças de segurança. Chegaram as armas. 
Assad considerou que assistiam a “terrorismo apoiado por estrangeiros” e prometeu restaurar o controlo. 
Em resposta, a violência aumentou. Em 2012 as duas maiores cidades do país (Damasco e Alepo) estavam 
imersas nos conflitos, que já haviam superado em larga escala a motivação inicial anti-governamental, 
tendo sido criadas guerras dentro da guerra: sunitas contra xiitas, radicais jihadistas do autoproclamado 
Estado Islâmico e da Frente Nusra, exército curdo,…

EUA, Rússia, Reino Unido e França bombardeiam o país há vários anos. Armamento chega ao país 
proveniente de diferentes pontos do ocidente, com destino a todas as fações do conflito. O que move “o apoio” 
de todos os países que o prestam, a cada uma destas fações em território sírio, é o interesse económico. 

A intervenção de potências internacionais, o seu apoio militar, financeiro e político tanto para o 
governo quanto para a oposição tem contribuído diretamente para a continuidade e intensificação dos 
conflitos. 

Texto com base em: BBC, 2016. Cessar-fogo entra em vigor na Síria: 7 perguntas para entender a guerra no país 7.
7Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38269558

Primavera Árabe, como é conhecida mundialmente, foi uma onda 
revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no 
Médio Oriente e no Norte da África a partir de 18 de dezembro de 
2010. Os protestos compartilharam técnicas de resistência civil em 
campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas 
e comícios, bem como o uso das redes sociais, como Facebook, Twitter 
e Youtube, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e 
a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e 
censura na Internet por partes dos Estados.

NOTA:

6.
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4. Questionar a turma se o Mundo ficou indiferente 
a esta tragédia ou se tem feito alguma coisa para 
ajudar. (Tem-se procurado enviar Ajuda Humanitária 
e alguns países recebem sírios atribuindo-lhes o 
estatuto de refugiados.)
5. Perguntar se acham que os opositores nessa 
guerra e sobretudo o governo de Bashar al-Assad 
aceitam bem essa ajuda. 
6. Complementar com informações reportadas no 
seguinte excerto:

A guerra na Síria e o 
contexto internacional

6.

O cerco de áreas civis, por forças governamentais e 
anti-governo, e pelos grupos de oposição armados, estão 
a bloquear a Ajuda Humanitária. O governo sírio continua 
a exigir às organizações que passem por um sistema de 
aprovação burocrático para obterem permissão antes de 
acederem a essas áreas. O secretário-geral da ONU disse 
que mesmo nas áreas onde a ajuda foi permitida entrar, 
o governo sírio retirou os itens salva-vidas dos comboios 
de Ajuda Humanitária. Só em Fevereiro, o governo impediu 
80.000 itens de tratamento médico, incluindo kits diarreia, 
kits de saúde de emergência, antibióticos e outros 
medicamentos, de entrarem nas áreas sitiadas.

Texto com base em: Human Rights Watch. Syria. Events of 2016.10
10Disponível em: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria

7. Solicitar que a turma sugira modos de 
acabar com esse conflito armado na Síria.
8. Complementar com dados de uma 
notícia da BBC.

25`

A ONU afirma que são necessários US$ 3,2 biliões para prover 
Ajuda Humanitária a 13,5 milhões de pessoas (incluindo 6 milhões de 
crianças) no país.

Como nenhuma das partes é capaz de impor uma derrota decisiva 
à outra, a comunidade internacional há muito concluiu que a única 
forma de pôr fim à guerra é por meio de uma solução política.

O Conselho de Segurança da ONU pediu a implementação do 
Comunicado de Genebra, adotado em 2012 na cidade suíça, que 
contempla um governo de transição com amplos poderes executivos 
“baseado no consentimento mútuo”. Porém, as negociações de paz 
de 2014, conhecidas como Genebra 2, foram interrompidas. A ONU 
responsabilizou o governo sírio por se recusar a discutir as demandas 
da oposição.

Um ano depois, a ascensão do grupo autodenominado Estado 
Islâmico deu novo ímpeto à busca por uma solução pacífica. 

Texto com base em: BBC, 2016. Cessar-fogo entra em vigor na Síria: 7 
perguntas para entender a guerra no país 8.
8Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38269558

DIREITO À SAÚDE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Saúde em Tempo de Guerra

95



Modos de acabar 
com o conflito armado

1. Ao longo dos tempos, os cuidados de 
saúde têm vindo a ser uma preocupação 
a nível mundial, procurando otimizá-los, 
melhorar a triagem de doentes, o apoio 
à doença, o alívio da dor e o transporte 
de pacientes. É de recordar que alguns 
destes aspetos constituíram, já, novidades 
e invenções ocorridas na época das 
Invasões Francesas. Desde então tudo foi 
evoluindo, mas ainda se constatam atos de 
desumanidade e insuficiência de cuidados 
sanitários, na atualidade, como tem vindo 
a acontecer na guerra da Síria. Compete 
a cada um de nós dar um pouco de si e 
lutar, dentro das suas possibilidades, para 
que o mundo seja mais humanizado e 
preocupado com os outros.

Síntese

5`

7.
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O “peão” avança até à 
casa com o símbolo“AVANÇAR“

DESAFIO

O “peão” representa 
um soldado cujo pé 
lhe foi amputado. A 
ação seguinte terá 
de ser feita ao “pé-
coxinho”.

“SERRA DE AMPUTAÇÃO”

DESAFIO

“TROCA”
DESAFIO

O “peão” pode trocar 
de lugar com outro 
elemento da equipa.

 “GARRAFA 
DE RUM”

DESAFIO
O “peão” bebeu mais 
do que devia. Recua  
5 casas.

Casas sem desafio. Existem ao 
longo do tabuleiro e destinam-se 
apenas ao avanço do “peão” sempre 
que o grupo acerta uma pergunta 
do desafio  ou recuo 
quando ele erra. 

A equipa recorre ao envelope 
 e 

responde a uma pergunta.

TRIAGEM

PRIMEIROS 
SOCORROS

A equipa recorre ao envelope 
 e escolhe um cartão que 

descreve duas situações médicas 
diferentes: a de um soldado e a de 
um oficial. Deverão ser priorizadas 
as situações com base na necessidade 
de tratamento, sem ter em conta a 
patente do paciente. Na resposta 
certa,  o “peão” avança 2 casas.

Casas sem desafio. Existem ao 
longo da base de jogo e destinam-se 
apenas ao avanço do “peão” sempre 
que o grupo acerta uma pergunta 
do desafio  
ou recuo quando ele erra.

A equipa tem de responder a uma 
questão relativa ao acesso a 
assistência médica no passado e 
na atualidade.

 
“SURPRESA”

DESAFIO

 “VERDADEIRO 
OU FALSO”

DESAFIO

A equipa tem de responder a uma 
questão do tipo “Verdadeiro” 
ou “Falso” relativa ao tema 
“Invasões Francesas,  séc. XIX”.

ANEXO 1

JOGO “Saúde 
em Tempo 
de Guerra”

DIREITO À SAÚDE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Saúde em Tempo de Guerra



PERGUNTA: Na retaguarda dos campos de batalha que 
tipo de procedimentos médicos eram feitos?

A: Desinfeções, aplicação de compressas, extração de 
balas, colocação de talas e encerramento de feridas. 
B:  Amputações, trepanações  e a exploração de feridas.

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem que o represente.

PERGUNTA: A vacinação contra a varíola 
foi considerada a primeira terapêutica 
preventiva eficaz no séc. XIX?

A: SIM 
B: Não

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem 
que o represente.

PERGUNTA: A primeira ambulância para a 
evacuação de feridos no campo de batalha 
foi batizada de “Ambulância Voadora”?

A: SIM 
B: Não

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem 
que o represente.

PERGUNTA: Os militares em combate, na 
Guerra Peninsular, eram anestesiados 
para tratamento?

A: SIM (com rum e brandy)
B: Não

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem 
que o represente.

PERGUNTA: A amputação (remoção de uma 
extremidade do corpo) foi utilizada 
nesta época histórica (séc. XIX)?

A: SIM (a amputação era a ação médica mais 
prescrita)
B: Não

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem 
que o represente.

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

Primeiros SocorrosPrimeiros Socorros

Primeiros SocorrosPrimeiros Socorros

Primeiros SocorrosPrimeiros Socorros

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

Resposta certa: avança 1 casa.
Resposta errada: retrocede uma casa.

PERGUNTA: A primeira ambulância foi 
inventada por um General médico francês 
do exército de Napoleão? 

A: SIM
B: Não

INDICAÇÃO: Seleciona o objeto ou imagem que 
o represente.
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Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

PERGUNTA: Existiam vacinas na época 
das Invasões Francesas?

RESPOSTA: SIM (mas apenas a vacina da 
Varíola).

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Atualmente, todas as pessoas 
têm acesso a vacinas?

RESPOSTA: NÃO.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: regressa à primeira casa.

PERGUNTA: Durante a Guerra Peninsular 
existiam anestesias?

RESPOSTA: NÃO.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: O que usavam os militares para 
sentir menos dores?

A: Comprimidos de paracetamol

B:  Rum e brandy (bebidas alcoólicas)

C:  Vinagre

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: O tifo é uma doença infetocontagiosa. 
Como se transmite?

A: Picada de um inseto infetado ou por meio 
de fezes contaminadas
B:  Através de espirros
C:  Através de um aperto de mão

RESPOSTA: O Tifo existe em diversas regiões do mundo, 
especialmente em locais com higiene e saneamento 
precários e com elevada aglomeração de pessoas.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Hoje em dia ainda existe a doença 
infetocontagiosa tifo fora da Europa?

A: Sim

B:  Nao

RESPOSTA: Sim, existem casos esporádicos em 
regiões rurais e montanhosas da América do 
Sul, Ásia e África.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: Na época das Invasões Francesas 
morriam soldados de disenteria?

A: Sim

B:  Nao

RESPOSTA: Sim, é a maior causa de morte na 
Guerra Peninsular.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Segundo dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), nos dias de hoje quase dois mil 
milhões de pessoas ainda utilizam água potável 
contaminada com fezes. A que doenças ficam estas 
pessoas vulneráveis?

A: Escorbuto

B:  Cólera, disenteria, febre tifoide e poliomielite

C: Peste Negra

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: A disenteria é uma infeção 
causada por uma bactéria. A infeção 
ocorre por ingestão de água e alimentos 
contaminados. Onde é mais comum?

A: Locais do mundo com pouco acesso a 
condições de higiene

B:  Só nos países mais pobres do mundo

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.



Desafio “Surpresa” Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

Desafio “Surpresa”

PERGUNTA: Todos devem ter acesso à água 
potável segura e acessível. Este é 
6o dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. A escassez de água afeta:

A: mais de 5% da população mundial

B: mais de 15% da população mundial

C: mais de 40% da população mundial 

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: Durante as Invasões Francesas 
a febre tifoide apanhava-se através de 
parasitas que viviam em águas estagnadas, 
como as do rio Guadiana. Os Ingleses 
deram um nome a esta doença, qual?

A: 

B:  

C:  

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: A tuberculose é uma doença infetocontagiosa 
que afeta os pulmões. Hoje em dia há vacinas para 
prevenir a tuberculose?

A: Sim

B:  Nao

RESPOSTA: A , no entanto é preciso que os governos invistam 
mais na saúde pois, em 2015, houve cerca de 10,4 milhões de 
novos casos de tuberculose em todo o mundo.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quantos são os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que devem 
ser implementados por todos os países do 
mundo, até 2030?

A: 9

B: 17

C: 19 

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: Porque é que, apesar de haver tratamento 
disponível, ainda há pessoas hoje em dia que morrem 
de tuberculose?
A: Porque as pessoas são preguiçosas e não vão 
comprar os medicamentos

B: Porque as pessoas têm medo de levar vacinas

C: Porque a medicação e as vacinas não chegam a todos 
os países e regiões, especialmente aos mais pobres 

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

PERGUNTA: “Assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades” é o 30 Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável. Este deve 
ser promovido até:

A: 2020

B:  2030

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.
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Triagem Triagem

Triagem

Triagem

Triagem

Triagem

Triagem

Triagem

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial de braço partido ou o soldado com 
o pé ferido?

RESPOSTA: Soldado.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial cego ou o soldado com diarreia?

RESPOSTA: Oficial.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial com a perna partida ou o soldado 
com um dedo partido?

RESPOSTA: Oficial.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? 
O oficial com uma mão esmagada ou o 
soldado com um golpe na barriga?

RESPOSTA: Soldado.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial com um pé esmagado ou o soldado 
com o pé esmagado?

RESPOSTA: Ambos.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial com disenteria ou o soldado com 
tonturas?

RESPOSTA: Oficial.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? O 
oficial com diarreia ou o soldado com 
pneumonia?

RESPOSTA: Soldado.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.

PERGUNTA: Quem deverá ser evacuado do 
campo de combate em primeiro lugar? 
O oficial com um dedo amputado ou o 
soldado com febre?

RESPOSTA: Oficial.

Resposta certa: avança 2 casas.
Resposta errada: fica na mesma casa.
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Desafio “Verdadeiro ou Falso” Desafio “Verdadeiro ou Falso” Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

AFIRMAÇÃO: Durante a Guerra Peninsular 
existiram desertores.

RESPOSTA: VERDADEIRO, abandonavam o serviço 
militar sem licença ou autorização.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

AFIRMAÇÃO: Os soldados colocavam cal ou 
rapé nos olhos para simular cegueira.

RESPOSTA: VERDADEIRO, para que desta 
forma fossem evacuados para os 
hospitais de regimento.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: regressa à primeira casa.

AFIRMAÇÃO: Os soldados golpeavam os 
olhos com um garfo para fingir que 
estavam cegos.

RESPOSTA: VERDADEIRO.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: Os militares bebiam vinagre e 
cortavam o interior da boca para cuspir 
sangue e parecerem tuberculosos.

RESPOSTA: VERDADEIRO, faziam-no para 
serem retirados da linha da frente das 
batalhas.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: Beber mistura de vinagre e giz 
faz inchar a barriga. Alguns soldados 
utilizavam este método para simular 
doenças.

RESPOSTA: VERDADEIRO.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: Recomendava-se fumar, 
especialmente em tempo frio e 
húmido, para prevenir doenças 
infecciosas.

RESPOSTA: VERDADEIRO.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

AFIRMAÇÃO: Recomendava-se usar cachimbo 
para reduzir o risco de incêndios.

RESPOSTA: VERDADEIRO.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: Atualmente, em Portugal, o 
tabaco é utilizado na prevenção de 
várias doenças.

RESPOSTA: FALSO.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: O consumo de álcool era encorajado 
porque se acreditava que contribuía para 
elevar o moral das tropas.

RESPOSTA: VERDADEIRO, o álcool é uma droga 
que altera o comportamento cerebral, 
contribuindo para um sentimento de eufo-
ria. No entanto, em excesso, é muitíssimo 
prejudicial à saúde.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.



Desafio “Verdadeiro ou Falso” Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

Desafio “Verdadeiro ou Falso”

AFIRMAÇÃO: Wellington afirmou: “Muitos 
dos soldados ingleses alistam-se no 
exército apenas por uma razão: beber!”

RESPOSTA: VERDADEIRO, pois o álcool era 
de fácil acesso aos soldados.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

AFIRMAÇÃO: O modelo de “Ambulância voadora” 
foi conseguido usando dois cavalos, 
diminuindo as rodas, curvando o telhado 
para evitar o acumular de água e peso, 
abrindo janelas para ventilação e  acoplando 
uma maca e  de Primeiros Socorros.

RESPOSTA: VERDADEIRO, e assim era possível 
fazer um atendimento imediato e veloz.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.

AFIRMAÇÃO: A ambulância foi inventada em 
tempo de guerra, no séc. XIX, durante 
as Invasões Francesas, pelos franceses.

RESPOSTA: VERDADEIRO, foi inventada 
por um General-médico do exército de 
Napoleão e, inicialmente, foi batizada 
de “Ambulância Voadora”.

Resposta certa: avança até à próxima casa.
Resposta errada: fica na mesma casa.

AFIRMAÇÃO: Os ingleses, durante a Guerra 
Peninsular, utilizavam ambulâncias 
(inventadas pelos franceses).

RESPOSTA: VERDADEIRO, os ingleses 
adotaram a estratégia de evacuação de 
feridos inventada pelos franceses.

Resposta certa: fica na mesma casa.
Resposta errada: retrocede 3 casas.
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Este jogo está disponível no Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres 
Vedras. Os restantes Centros de Interpretação das Linhas de Torres poderão 
solicitar o seu empréstimo mediante determinadas condições de empréstimo.

Jogo “DESCOBRES?”

OBJETIVO: Sensibilizar para os Direitos Humanos a partir 
da interpretação da História das Linhas de Torres.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

e sustentabilidade do planeta Terra; 

conservação dos ecossistemas e a 

sua contribuição para responder às 

necessidades humanas e catástrofes 

de origens antrópicas, como a polui-

ção e a desflorestação

TEMA

Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Colunas de som

Imagens

Vídeos

Cartões

Tabelas

Diagramas

DURAÇÃO

DISCIPLINA

90 minutos

Ciências Naturais

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a Biodiversidade e 

Sustentabilidade Ambiental, a partir 

da interpretação da História, em 

particular das Invasões Francesas.

BIODIVERSIDADE e
SUSTENTABILIDADE A Floresta e a Biodiversidade

107



1. Projetar a seguinte imagem. 1. Distribuir aleatoriamente cartões onde 
figura uma informação relativa a um de 
cinco cenários de guerra (ANEXO 1).
2. Explicar que, para cada um deles, há 
cinco cartões com dados relevantes.
3. Solicitar a cada aluno que encontre 
os quatro companheiros com o mesmo 
cartão e que, constituindo-se como equipa, 
leiam o nome do conflito e identifiquem 
as respetivas consequências ambientais.
4. Pedir ao porta-voz de cada grupo que 
partilhe as respostas.
5. Promover um debate intergrupos 
conducente à reflexão sobre o impacto 
dos diferentes conflitos armados, intro-
duzindo o tema das estratégias de guerra 
e o seu efeito nefasto na Natureza.

1.  Levar a turma a refletir sobre a necessidade 
de se proteger a floresta, preenchendo, a 
pares, os espaços em branco do ANEXO 2, tendo 
em conta as seguintes considerações: 

Nas zonas assinaladas com o sinal “+” os 
alunos poderão mencionar as trocas gasosas 
realizadas pelas florestas e o efeito positivo da 
evapotranspiração na regulação da temperatura 
do planeta, entre outras;

Nas zonas assinaladas com o sinal “–” 
poderão referenciar a destruição de habitats 
e consequente extinção de algumas espécies, 
entre outras. 
 
2. Comparar as respostas dos diferentes grupos.
3. Apresentar o vídeo “A desflorestação”2 (1’19’’) 
e, posteriormente, debater sobre as principais 
causas do derrube de árvores. 
4. Solicitar aos alunos que, em pares, preencham 
o diagrama circular “Causas da Desflorestação” 
(ANEXO 3).

2. Dialogar, com a turma, sobre 
a mensagem nela expressa.

2Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=t7E0SPe_ncM 

1. 2. 3.O que eu digo sobre... Cenários de guerra Funções da floresta

5`
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20`
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1. Mostrar o vídeo “Desflorestação e 
extinção de espécies”3 (8’13’’).
2. Solicitar aos alunos para, em 
grupo, identificarem uma espécie 
animal que considerem ameaçada 
pela desflorestação e pensarem 
numa estratégia de ação para evitar 
a sua extinção. Cada grupo deverá 
elaborar um plano de proteção vs. 
conservação que inclua medidas de 
combate à desflorestação (ANEXO 4).
3. Apresentar o plano de ação à 
turma e debaterem a possibilidade 
e o modo de o concretizarem.

Concluir que é imperativo respeitar o 
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 
para a sustentabilidade da vida no 
planeta Terra, nomeadamente no caso 
concreto das florestas. As necessidades 
de consumo da sociedade promovem 
uma sobre-exploração dos recursos 
naturais que, dada a velocidade a que 
são extraídos, torna a sua regeneração 
impossível. As noções de dependência 

3Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IQbKOrHpuzI

inter e intra ecossistema que se estudam 
demonstram como as relações bióticas, 
principalmente antrópicas, podem conduzir 
à extinção de espécies. Relembrando o 
episódio da história Política da Terra 
Queimada, comprova-se a necessidade de 
medidas de minimização dos impactos da 
ação humana no nosso planeta sob pena 
de estarmos a limitar a nossa própria 
existência num futuro não muito distante.

AÇÃO DE PROTEÇÃO 
DA(S) ESPÉCIE(S)

ESPÉCIE(S) 
A PROTEGER:

NOME DO GRUPO:

MEDIDAS DE 
COMBATE À 
DESFLORESTAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO RECURSOS 
NECESSÁRIOS

PARCEIROS/
APOIANTES

1.

2.

3.

Plano de Ação

ANEXO 4

4. 5.A desflorestação 
e a Biodiversidade

Síntese

45`

5`
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ANEXO 1

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Período: 1939 a 1945

Impacto ambiental: “Bombas nucleares matam instan-
taneamente a maioria dos seres vivos na zona afetada. Por exemplo, 
em 1945, quando os Estados Unidos largaram uma bomba atómica 
sobre Hiroshima, tudo foi dizimado numa área de 4,4 milhas 
quadradas [cerca de 7km] em torno do local de detonação. (…) Os 
humanos e animais que sobreviveram em Hiroshima sofreram 
envenenamento por radiação, queimaduras graves e ferimentos 
causados por vidro estilhaçado. (…) Em áreas circundantes, árvores 
foram desenraizadas, cortadas, queimadas e despidas das suas 
folhas.”4

Local: Europa, Pacífico, Atlântico, Sudeste Asiático, China, Médio 
Oriente, Mediterrâneo, Norte da África e América do Norte e do Sul.

Motivo do conflito: Ações expansionistas por parte do 
Eixo, mais concretamente, a invasão da Polónia pela Alemanha.

Oponentes: Aliados (liderados por Inglaterra, URSS, França e 
Estados Unidos) e Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

Jogo de Cartões

4Disponível em: http://education.seattlepi.com/nuclear-bombs-affect-environment-6173.html
5Disponível em: http://historia-portugal.blogspot.pt/2013/05/as-invasoes-francesas-guerra- peninsular.html

GUERRA PENINSULAR

Período: 1807–1814

Impacto ambiental: Os franceses foram derro-
tados, em particular, através da Política de Terra Queimada, 
uma estratégia delineada por Wellington segundo a qual 
os portugueses eram obrigados a destruir as colheitas 
e envenenar a água, tornando o país num deserto 
inospitaleiro: “(…) a agricultura e, em particular, a criação 
de gado ressentiram-se a ponto de a subsistência alimentar 
não ter sido assegurada nos anos que seguiram a 1811”.5

Local: Península Ibérica.

Motivo do conflito: Domínio da Península Ibérica.

Oponentes: Primeiro Império Francês e os seus aliados 
do Império Espanhol, contra a aliança do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda e do Reino de Portugal e Algarves.

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE
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ANEXO 1

GUERRA DO VIETNAME

Período: 1955 - 1975

Impacto ambiental: “A guerra (…) teve implicações 
ambientais significativas pelo uso de agentes químicos 
para destruir vegetação com interesse militar. Os inimigos 
encontraram uma vantagem em permanecerem invisíveis 
(…) camuflando-se na densa vegetação (…). Os militares 
dos Estados Unidos usaram ‘mais de 20 milhões de galões 
de herbicidas [cerca de 76 milhões de litros], que foram 
pulverizados (…) para desbastar árvores (…) e eliminar 
florestas.”10

Local: Vietname do Norte, Vietname do Sul, Laos e Camboja.

Motivo do conflito: Campanha de guerrilha liderada 
pelo Vietname do Norte para tentar conquistar o Vietname do 
Sul, para reunir o país sob um só governo comunista.

Oponentes: Vietname do Sul (apoiado pelos Estados 
Unidos, entre outros) contra o Vietname do Norte (apoiado 
pela União Soviética, entre outros).

“GRANDE GUERRA DE ÁFRICA”8

Período: 1998 – 2003

Impacto ambiental: “Talvez o caso mais emblemático 
da relação entre guerra e biodiversidade seja o das florestas 
de altitude da África Oriental, um hotspot que foi palco de 
diversos conflitos (…). No ecossistema (…) a população de 
mamíferos foi quase totalmente dizimada nos períodos de 
guerra. O Parque Nacional de Virunga (…) perdeu 95% de seus 
hipopótamos (…).”9

Local: República Democrática do Congo.

Motivo do conflito: Invasão do Congo pelo Ruanda 
e Uganda, provocada pela decisão do governo da República 
Democrática do Congo de asilar um grupo militar Hútu (grupo 
em confronto com os Tútsis, na guerra civil do Rwanda).

Oponentes: Hútus (apoiados por: República Democrática 
do Congo, Namíbia, Zimbabwe, Angola e Chade) contra os 
Tútsis (apoiados por: Uganda, Ruanda e Burundi).

Jogo de Cartões

GUERRA DO GOLFO

Período: Agosto de 1990 – Fevereiro de 1991

Impacto ambiental: “(…) o ditador iraquiano, Saddam 
Hussein, ordenou que suas forças se retirassem daquele país mas 
ele também pediu que, no caminho, tudo que estivesse na frente 
fosse destruído. Especificamente, ele pediu para que pelo menos 700 
poços petrolíferos kuwaitianos fossem incendiados.”6 “Alguns poços 
continuaram queimando por mais de um ano. (…) Uma extensa gama 
de consequências, bem menos aparentes, já se espalha pelo solo, água e 
atmosfera, afetando tanto as pessoas, civis ou militares, quanto animais, 
plantas e o funcionamento dos ecossistemas.”7

Local: Golfo Pérsico.

Motivo do conflito: Invasão e anexação do Kuwait pelo Iraque.

Oponentes: Iraque contra as forças da Coalizão internacional, 
liderada pelos Estados Unidos e patrocinada pela Organização das 
Nações Unidas.

6 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_queimada
7 Disponível em: http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,impactos-ambientais-da-guerra-se- multiplicam,20030405p72940

8 Disponível em: http://pt.m.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_do_Congo
9 Disponível em: http://www.oeco.org.br/reportagens/21095-a-biodiversidade-na-mira-das-guerras/
10 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_war#Vietnam.2C_Rwanda.2C_and_the_Environment
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ANEXO 2

As Florestas
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EFEITOS NEGATIVOS DA DESFLORESTAÇÃO  - 

ANEXO 3

Causas da Desflorestação

CAUSAS DA 
DESFLORESTAÇÃO

Possíveis soluções: 

Construção de infraestruturas
Incêndios florestais
Alargamento da área agrícola (agricultura de plantação) 
Queimadas para preparar terrenos para a Agricultura
Pecuária intensiva
Atividade mineira e extração de petróleo
Utilização de madeira como fonte de energia (lenha)
Extração de madeiras

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
A Floresta e a Biodiversidade
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Organismo humano em equilíbrio: 

a importância de uma alimentação 

saudável

TEMA

Direito à Alimentação

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Projetor

Colunas de som

Vídeo

Quadro

Imagens

DURAÇÃO

DISCIPLINA

120 minutos

Ciências Naturais

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a diferenciação quali-

tativa e quantitativa da alimentação 

a nível espácio-temporal e eventuais 

distúrbios alimentares dela decorrentes

DIREITO À 
ALIMENTAÇÃO Desequilíbrios Alimentares
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1. Registar no quadro: “Tema da aula: 
Direito à Alimentação”.
2. Projetar a imagem de Hipócrates 
com a seguinte legenda: 

1. Visualizar o vídeo “A incrível história 
das linhas de Torres Vedras”1 (5’09’’) que, 
em desenhos animados humorísticos, 
retrata as Invasões Francesas e a 
construção das Linhas de Torres.
2. Debater o conceito de Política da Terra 
Queimada, estratégia usada aquando 
da 3a Invasão Francesa, e quais foram 
as suas consequências (movimento das 
populações, fome e epidemias).
3. Realçar que a alimentação é uma neces-
sidade fundamental a qualquer ser vivo e 
que, por isso mesmo, afeta não só a saúde 
de cada indivíduo, mas também as esferas 
económicas e sociais e, consequentemente, 
políticas, de qualquer sociedade.
4. Concluir que, em tempo de conflitos e 
guerras, o Direito à Alimentação é cons-
tantemente posto em causa.

1Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=01IjjBGg4WY

3. Informar que este médico fez uma 
importante declaração que, depois de 
tantos séculos, ainda constitui uma 
verdade incontestável. Desafiar os 
alunos a reconstituí-la.

4. Completar corretamente a frase (“Que o 
teu remédio seja o teu alimento e que o teu 
alimento seja o teu remédio”).
5. Dinamizar uma atividade de “pensa, empa-
relha e partilha”: cada aluno deve refletir, por 
momentos, sobre o significado da afirmação 
de Hipócrates e, de seguida, debater a sua 
ideia, com o seu par. Em conjunto, vão delinear 
um caso concreto que confirme o sentido 
da declaração do médico grego. Finalmente, 
partilham com a turma o exemplo que 
elaboraram.
6. Tirar conclusões do tipo: cada pessoa é, 
em parte, responsável pela sua saúde. Hoje 
em dia, existem tantos tipos de alimentos 
que são chamativos aos nossos olhos, mas 
cuja ingestão tem consequências, por vezes, 
nocivas. O recurso a alimentos saudáveis é um 
remédio natural, que contribui, fortemente, 
para um corpo mais são e que proporciona um 
bem-estar geral – físico, mental e emocional.

HIPÓCRATES (460-377 a.C.)
médico grego considerado o “pai da medicina”

O que eu digo sobre... Política da 
Terra Queimada

10`
10`

1. 2.

“Que o teu                                   seja o teu alimento 
e que o teu alimento seja o teu                               .” 

(Hipócrates)

Desequilíbrios Alimentares

DIREITO À ALIMENTAÇÃO
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1. Dividir os alunos em grupos e 
explicar que na base da alimentação 
saudável está uma harmonia entre 
a necessidade e o consumo, pelo que 
existem desequilíbrios alimentares 
por excesso e por carência.
2. Solicitar-lhes que nomeiem 
situações de desequilíbrios alimen-
tares por excesso e por carência 
e as patologias a elas associadas e 
apresentem propostas de resolução 
dessas situações.
3. Partilhar os resultados com 
a turma, promovendo um breve 
debate. 
4. Complementar com a projeção da 
seguinte tabela2:

2Adaptado de: https://pt.slideshare.net/NutriAcores/
apresentao-oportunidade-herbalife-29662753

TABELA 1

POR EXCESSO POR CARÊNCIA

Açúcar Proteínas

Sal Vitaminas

Químicos Aminoácidos

Tabaco Micronutrientes

Corantes

Poluição

Álcool Minerais

Pesticidas Hidratos 
de carbono 
complexos

Gordura Fibras

Conservantes Água

Hormonas

Desequilíbrio alimentar

Desequilíbrios 
Alimentares

20`

3.

SITUAÇÕES DE DESEQUILÍBRIOS ALIMENTARES

Por excesso Por carência Patologias Propostas 
de resolução

Desequilíbrios Alimentares
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CAUSAS/EXEMPLOS DE DESPERDÍCIOS ALIMENTARES

Produção Agrícola Casas Particulares

Redes de DistribuiçãoIndústria

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Confrontar a turma com o registo do 
seguinte dado estatístico, baseado em 
informações da FAO – Organização para 
a Alimentação e a Agricultura, em 2013:

“Em todo o mundo são desperdiçados 1,3 mil 
milhões de toneladas de comida por ano, o que 
é o suficiente para alimentar os 868 milhões de 
pessoas que passam fome”3.

2. Pedir aos alunos para listarem seis 
causas/exemplos de desperdícios alimen-
tares. (perdas na produção, embalagens 
estragadas, desperdício em casa dos 
consumidores, desperdício na venda a 
retalho, armazenamento indevido, pestes, 
vias inacessíveis, inundações, secas, entre 
outros).
3. Apresentar à turma os resultados 
dos vários grupos. Registar as suges-
tões, no quadro, agrupando-as em 
quatro categorias: Produção Agrícola, 
Indústria, Redes de Distribuição e Casas 
Particulares.

3Disponível em: https://greensavers.sapo.pt/2014/09/conseguiremos-
alimentar-7-mil-milhoes-de- pessoas/

4.  Comentar as respostas. Referir os dados 
estatísticos da situação em Portugal, 
projetando a seguinte constatação:

“Segundo o PERDA [Projeto de Estudo e 
Reflexão sobre o Desperdício Alimentar –
CESNOVA], todos os anos são desperdiçadas 
332 mil toneladas na produção agrícola, 
77 mil na indústria, 298 mil nas redes 
de distribuição (por exemplo, os super-
mercados) e 324 mil nas casas das famí-
lias portuguesas, perfazendo o valor total 
de 1031 mil toneladas.)”4

4Monteiro, F. 2014. Luta contra desperdício alimentar vai 
começar na escola. Observador. Disponível em: http://
observador.pt/2014/10/16/plano-para-combater-desperdicio-
alimentar/

Desperdícios 
Alimentares

20`

4.

Desequilíbrios Alimentares
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DISPARIDADES 
NO CONSUMO 

ALIMENTAR
1. Questionar, brevemente, a turma quanto 
ao modo como as famílias se alimentam 
nas várias partes do mundo — se é igual 
ou semelhante — e constatar que existem 
grandes disparidades.
2. Mostrar imagens retiradas do livro 
“Hungry Planet”5 que retratam a jornada 
que o fotógrafo americano Peter Menzel 
fez por 24 países, nos quais visitou 
30 agregados familiares, que surgem 
fotografados com os seus produtos 
alimentares semanais. Junto das fotos, 
surgem legendas informativas do gasto 
semanal de cada família.
3. Pedir aos alunos que se organizem 
em grupos e preparem uma análise 
crítica relativa às imagens visualizadas, 
nomeadamente no que se refere ao regime 
alimentar, ao número de elementos do 
agregado familiar, à sua nacionalidade, 
à possibilidade de se produzirem des-
perdícios e à quantidade de resíduos.

4. Atribuir um título à iniciativa desse 
fotógrafo que, simultaneamente, inclua 
as conclusões a que cada grupo chegou. 
(Exemplo: “Alimentação: um mundo de 
desigualdades”)
5. Partilhá-los e debater, brevemente, 
essa escolha.

5Disponível em: https://foodlinkedtofamilyhistoryblog.wordpress.
com/2016/04/14/48/

Número de elementos do agregado familiar

Quantidadede resíduos

Possibilida
de 

de se produzi
rem 

desperdícios

Regime 

Alimentar

Disparidades no 
Consumo Alimentar

35`

5.

Desequilíbrios Alimentares
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Finalizar concluindo que o conceito de fome 
tem vindo a mudar ao longo dos tempos, 
nomeadamente em termos de quantidade vs 
qualidade. A desnutrição é, incontestavelmente, 
um flagelo a nível mundial a ter em conta, 
contrariando a ideia de que ele acontece 
apenas em determinadas zonas do globo, 
tradicionalmente mais pobres. É importante 
ter-se a noção de que o problema da carência 
alimentar pode, também, ter a ver com uma 

distribuição desajustada e não tanto de escassez 
absoluta, pelo que, nesse caso, é solucionável 
e todos podemos e devemos participar nesse 
processo. Sendo as causas da fome tão variadas, 
conhecê-las permite uma visão mais assertiva 
da sua complexidade. É de lembrar que ela 
ocorre no seio dos conflitos armados com 
consequências, por vezes, dramáticas para as 
populações e intervenientes, como aconteceu 
aquando da 3a Invasão Francesa.

1. Identificar, a nível local ou regional, 
uma instituição responsável por 
distribuir alimentos aos mais caren-
ciados e organizar uma recolha de 
bens alimentares na escola.
2. Planear, em conjunto, a ação, 
definindo um nome para a campanha, 
datas e formas de sensibilização da 
comunidade escolar.

Recolha de 
bens alimentares

6. Síntese7.

5`

20`
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RECURSOS
Instrumentos musicais
Computador com acesso à Internet
Projetor
Instrumental Orff
Aparelhagem áudio
Canção “We are the world”
Acompanhamento pré-gravado
Soundbank (banco de sons)
Post-its

Música pela PazPROMOÇÃO DA PAZ

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Timbre

Ritmo

Forma

Altura

Dinâmica/intensidade

TEMA

Promoção da Paz

DURAÇÃO

DISCIPLINA

90 minutos

Educação Musical

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a promoção da Paz 

através da música
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SONS

1. Aceder ao sítio da BBC: “What does war sound 
like now?” 1, onde são disponibilizados alguns 
sons de guerras atuais.
2. Pedir aos alunos que os identifiquem e 
comentem as circunstâncias em que podem 
ter ocorrido.
3. Pôr a seguinte questão à turma: 

“No tempo das Invasões Francesas, os sons 
seriam os mesmos?”, deixando em suspenso as 
conclusões (a tirar nas atividades subsequentes).

1. Ler o relato de um jornalista inglês 
que participou na recriação de uma 
batalha entre as tropas napoleónicas 
e as inglesas, à semelhança de tantas 
outras que aconteceram em Portugal 
durante a Guerra Peninsular:

2. Incentivar os alunos a darem opinião sobre 
os sons que ouviram ou imaginaram nas duas 
atividades anteriores. 
3. Perguntar à turma qual é, para eles, o som 
mais assustador e por que razão.
4. Constatar que, ao longo dos tempos, as armas 
e as estratégias se alteram e, com elas, os 
sons que associamos à Guerra, reconhecendo 
que comum a todas elas é o impacto que 
têm no estado emocional dos soldados e das 
populações.

1Disponível em: http://www.bbc.com/news/magazine-20400030

O que eu digo sobre... A que soa a guerra?

5`
10`

1. 2.

Música pela Paz
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

“Eu estava agachado bem lá em baixo entre o trigo esvoaçante, 
com os meus camaradas, soldados do 3º Batalhão da “95ª Rifles”2, 
observando, à espera dos homens de Napoleão. (…) Subitamente, 

vindo do nosso flanco direito, avistámos um cavaleiro galopando 
– o Duque de Wellington, em pessoa. – “Ah, a 95ª”, gritou (…), “nada 
me daria maior prazer do que ouvir-vos cantar a plenos pulmões, 
a caminho da batalha.” Dada a ordem, avançámos numa marcha 
rápida, entoando em coro a famosa canção “Rifleman” [O atirador]. 
(…) Apenas nos calámos perante uma forte rajada da artilharia 
francesa. (…) O chão ressoava e as explosões estoiravam dentro 
dos meus ouvidos e ecoavam dentro da minha cabeça. (…) As 
nossas vozes estavam roucas de tanto gritar e da fumaça.“

295ª Rifles —  força militar de fuzileiros de elite do exército britânico, com treino 
avançado para a realização de operações ou manobras que envolviam alto risco  
e que estava equipada com uma espingarda (rifle) de longo alcance (uma 
novidade na época). Atuou em várias batalhas da Guerra Peninsular. 

Sawyer, P. Shute, J. and Bridge, A., 2015. Battle of Waterloo relived: 
the sound a fury of a Napoleonic war re-enactment. The telegraph)3

3Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/battle-of-waterloo/11688355/
Battle-of-Waterloo-relived-the-sound-a-fury-of-a-Napoleonic-war-re-enactment.html 
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1. Dividir a turma em grupos de 5 e solicitar-
-lhes que façam uma listagem de sons que, 
associando-se a um cenário de guerra e 
um cenário de paz, eles sejam capazes de 
traduzir com o material ao seu dispor. 
Deverão escolher os instrumentos musicais 
que melhor representam tais fontes sonoras 
e registá-los em post-its a afixar na parede 
(ex. tiro de canhão – Timbale).
2. Explicar aos alunos que vão fazer uma 
reconstituição sonora de um hipotético 
cenário de guerra seguido de um cenário de 

paz, de acordo com as regras da Composição 
vs. Improvisação, trabalhadas, com a turma, 
pelo professor. Podem utilizar tanto uma 
fonte acústica disponível / instrumento mu-
sical, ou mesmo a voz, (ex. falar, cantar, gritar, 
rir,…) e o corpo (ex. marcha, ordem de fogo, 
tiros,…). Selecionar dois alunos para servirem 
de maestros (um para cada cenário), que de-
verão indicar e decidir a sucessão dos sons da 
composição.

Durante a atividade, devem ser explorados:

Ritmo/andamento (ex. marcha)
Altura dos sons (ex. grito/canto)
Dinâmica (ff, pp)
Timbre (ex. pés/timbale)
Forma (música aleatória/improvisada)

3. Gravar as encenações apresentadas pelos 
alunos.

RITMO/ANDAMENTO

TIMBRE

ALTURA DOS SONS

FORMA

DINÂMICA

Regras da 
Composição vs. Improvisação

Simulação de cenários

40`

3.

Música pela Paz
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1. Concluir que a capacidade e a criatividade 
do homem constituem uma potente e 
eficaz arma para a promoção da Paz. 
Reconstituir cenários e/ou sonoridades 
específicas de uma situação como a da 
guerra permite não só uma evocação 
realista dos acontecimentos como também 
destaca as suas consequências e, ainda, 
constitui uma consciencialização do sentir 
dos intervenientes. A canção — música 
vigorosa aliada a uma letra impactante 
— tem vindo a ser um meio privilegiado 
para chamar a atenção para certos factos 
trágicos de caráter universal.

4Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas 
5A canção, idealizada e composta por Michael Jackson, Lionel Richie e Kenny 
Rogers foi gravada em 1985 por quarenta e cinco artistas famosos norte-
-americanos e constituiu um sucesso mundial, indo ao encontro do seu 
objetivo — arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. 
6Após a devastação causada por um sismo fortíssimo que devastou o Haiti 
e deixou milhares de mortos, um grupo de mais de 80 artistas, juntou-se 
para gravar a nova versão da canção, com o objetivo de ajudar a população 
do país. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_World_25_for_Haiti

1. Falar sobre a importância da música na 
sensibilização da opinião pública para a 
paz e alertar para os conflitos no mundo. 
2. Dar como exemplo a canção “We are the 
World”4 e explicar que teve o propósito 
de alertar para a crise de fome vivida na 
Etiópia nos anos 80.5

3. Tocar a melodia na flauta de bisel e entoar 
o refrão da canção, em coro, constituem a 
atividade final. Ao longo da preparação, 
serão trabalhados os seguintes aspetos:

Trabalhar o texto/letra com o ritmo 
(parte B – refrão);

Juntar melodia ao texto e ritmo;
Cantar a letra da canção com o acom-

panhamento gravado;
Trabalhar a melodia na flauta: ritmo e 

notas (parte A e C);
Juntar as 3 partes da canção com o 

acompanhamento gravado.

4. Informar a turma que, em 2010, surgiu 
uma nova versão desta canção: “We Are the 
World 25 for Haiti”, desta vez para ajudar 

um país devastado por um terramoto.6

Síntese5.

Música pela Paz
PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

5`

30`

Música pela paz4.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Estrutura: tipos, relação forma-função 

e análise da evolução histórica dos pro-

cessos de construção

TEMA

Paz e Conflitos Armados

RECURSOS

DURAÇÃO

DISCIPLINA

90 minutos

EducaçãoTecnológica

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para os diversos tipos de 

estruturas em diferentes momentos da 

História, promovendo em simultâneo a 

Paz  

Computador 

com acesso à Internet

Projetor 

e colunas de som

Vídeos (online)

Quadro

Papel de cenário

Post-its

Marcadores

Fitas de tecido

Arame 

PROMOÇÃO DA PAZ Linhas que unem
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1. Formar grupos de três alunos, 
sendo que uns representam a letra “A” 
de “Agressividade” e outros a letra “F” 
de “Fraternidade”.
2. Criar, em cada trio, apenas com 
os próprios corpos, uma estátua que 
transmita o conceito que lhe coube (A 
ou F).
3. Apresentar à turma o trabalho 
final de cada grupo.
4. Levar à descoberta do tema da aula 
– “Linhas que unem” –, a partir do qual 

se irá refletir sobre as consequências 
da guerra e a importância da paz. 

1. Apresentar o vídeo “Postal da Grande 
Guerra”1 (2’ 24’’), que esclarece como foi feita 
a construção de trincheiras na Primeira 
Guerra Mundial.
2. Explicar, a partir das imagens, o conceito 
de “Estrutura” (forma, função, módulo).
3. Introduzir/rever o tema das Linhas de 
Torres, fazendo uma breve contextualização 
espácio-temporal. 
4. Projetar excertos do vídeo: “Forte de S. 
Vicente – Torres Vedras”2 (4’54’’) que mostra 
imagens aéreas desse Forte.

5. Reforçar o conceito de Estrutura e a sua 
função principal: servir de suporte a uma 
determinada forma.
6. Promover o diálogo crítico, no sentido 
de se compararem as duas estruturas 
visionadas, salientando a evolução dos 
processos de construção.
7. Analisá-las tanto no âmbito da forma 
e função bem como relativamente aos 
seus componentes – suporte de cargas, 
resistência a forças exteriores, manutenção 
da forma, proteção e ligação dos elementos.

1. Debater, com a turma, a seguinte questão: 

Quais as causas e consequências das 
guerras e conflitos? 

2. Partir dos exemplos concretos das 
guerras que visualizaram na atividade 
anterior e constatar que / verificar se fo-
ram abordados temas como a guerra e a 
paz, as desigualdades sociais e o trabalho 

infantil, entre outros, salientando as suas 
especificidades. 
3. Refletir sobre os conflitos e guerras 
atuais, focando as respetivas causas e 
consequências bem como a importância 
da Ajuda Humanitária, valorizando-a como 
meio de prevenir ou aliviar o sofrimento 
humano e realçando que, através das 
Organizações Nacionais e Internacionais 
específicas, é possível intervir rapidamente 
para minorar o sofrimento de milhões 
de seres humanos, vítimas da fome, de 
guerras, de injustiças e de catástrofes.

1Disponível em: https://www.rtp.pt/noticias/portugal-na-1-grande-guerra/como-se-
faz-uma-trincheira_es932884
2Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QoTb7oJh6D8 

O que eu digo sobre... A Estrutura dos Fortes Causas e consequências 
das guerras e conflitos

15`

10`

1. 2. 3.

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Linhas que unem
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4. Concluir que a PAZ não depende apenas das 
instâncias políticas, mas também de como 
cada indivíduo vivencia a Paz em si mesmo e 
com os outros. 
5. Sintetizar a relação entre os conceitos de 
estrutura, empatia, solidariedade e conflitos/guerras, 
registando, no quadro, os aspetos principais.

Causas e consequências 
das guerras e conflitos

15`

15`

3.

PROMOÇÃO DA PAZ

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
Linhas que unem

1. Afixar, na parede, em papel de cenário, o desenho de 
uma mão, com a seguinte inscrição: 

O que posso EU fazer para APOIAR as vítimas de 
conflitos/guerras e promover a paz? 

2. Distribuir à turma post-its, nos quais cada aluno 
deverá registar uma ação exequível, respondendo à 
pergunta anterior (Assinatura de petições pelo fim 
da guerra e cooperação entre povos, voluntariado, 
tertúlias, angariação de fundos, …).
3. Colar cada post-it na “mão” afixada, constituindo-se 
um painel a ser exposto na escola.

Ser solidário: o que significa?4.

1. Propor a construção de uma estrutura 
cuja forma represente, simbolicamente, 
as Linhas de Torres e a Guerra em geral. 
Chamar a atenção para que deverão 
ser tidas em conta as diversas aceções 
da palavra estrutura, nomeadamente 
suporte, disposição, organização (na qual 
as partes são dependentes do todo e, por 
conseguinte, solidárias umas das outras) 
e ainda força física e/ou psicológica.
2. Disponibilizar arame e fitas de tecido, 
nas quais os alunos deverão escrever 
palavras, expressões ou frases relacio-
nadas com o(s) tema(s) abordado(s).
3. Expor essas estruturas na escola 
como forma de divulgação da atividade.

Concluir que hoje, como sempre, 
é premente a promoção da Paz. 
Constatar que conhecer as causas 
que levam às guerras conduz 
à noção da complexidade dos 
problemas que as originam e que 
conhecer as suas consequências 
faz com que se interiorize que, 
em nenhuma situação, optar pela 
luta é vantajoso para qualquer das 
partes. É dever de cada um evitar 
conflitos, solidarizar-se com quem 
os vivencia e promover a Paz, 
criando, assim, uma estrutura que, 
alicerçando-se nas vidas pessoais, 
terá impacto a nível global.

Construção de 
uma Estrutura

Síntese

30`

5`

5. 6.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O objeto técnico: sua relevância, 

evolução histórica e repercussão 

na evolução da sociedade 

TEMA

Direitos Humanos

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Projetor

Colunas de som

Vídeos

Imagens

Fichas de trabalho

Cartões

DURAÇÃO

DISCIPLINA

85 minutos

Educação 
Tecnológica

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a compreensão e 

relevância do objeto técnico eviden-

ciando os contextos históricos do 

seu uso e evolução tecnológica, bem 

como os impactos socioeconómicos e 

civilizacionais, sobretudo os relativos 

aos Direitos Humanos

DIREITOS HUMANOS O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?
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1. Projetar as imagens: 2. Questionar a turma sobre o que elas 
pretendem representar. (A evolução do 
telefone, no século XIX e XX) 
3. Refletir sobre qual o papel do homem 
nesse progresso. (O homem foi criando e 
aperfeiçoando produtos técnicos, indo ao 
encontro de necessidades concretas que lhe 
iam surgindo.)
4. Salientar que todos os objetos criados 
pelo ser humano são denominados “objetos 
técnicos” e registar no quadro: OBJETO TÉCNICO.

5. Estabelecer um breve diálogo em torno 
das seguintes questões e ir enriquecendo as 
respostas com novos dados informativos:

Qual é o objeto técnico que quase todas as 
pessoas possuem, hoje em dia? (O telemóvel. 
Muitas pessoas não têm meios económicos 
para adquirir um computador ou mesmo um 
tablet.)

Que matérias-primas são utilizadas para 
a produção de alguns componentes essenciais 

à construção de um telemóvel? (Informar que 
são os minerais, nomeadamente o tântalo 
para a eletricidade e som, o volfrâmio para 
provocar a vibração, o estanho para soldar as 
ligas e circuitos, o ouro para cobrir fichas, o 
cobalto e o lítio para a produção de baterias)

6. De onde são extraídos? (Minas)

1Disponível em: https://design05opet.wordpress.
com/2010/09/01/a-evolucao-do-aparelho-de-telefone/
2Disponível em: http://www.campoecidade.com.
br/edicao-85-telefone-ligou-o-planeta/evolucao-dos-
aparelhos/attachment/01-telefone-com-dial-1919/

O que eu digo sobre...

10`

1.

Terminal de parede em 1881
Fonte: Design 051

Telefone doméstico em 1890
Fonte: Design 051

Telefone com marcação em 1919
Fonte: Campo & Cidade2 

Telefone  em 1931
Fonte: Campo & Cidade2 

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?
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Direitos Humanos 
e Direitos da Criança

2.

1. Propor à turma ver uma imagem do 
trabalho numa dessas minas – uma mina de 
Cobalto no Congo, África Central.

7. Perguntar à turma se, noutros 
tempos, já havia trabalho infantil ou 
se se trata de um fenómeno atual. 
(Sempre houve, mas não existiam 
tratados internacionais a proteger 
as crianças).
8. Pôr a questão: 

E em Portugal, por exemplo, 
no tempo das Invasões Francesas, 
haveria trabalho infantil?

9. Propor a leitura do relato de 
um episódio ocorrido aquando da 
construção das Linhas de Torres, 
durante a Guerra Peninsular e pro-
jetá-lo, mantendo-o visível enquanto 
decorre a próxima tarefa.

2. Perguntar e comentar o que existe de 
anormal na fotografia. (Crianças a trabalhar e
em condições inapropriadas)
3. Propor à turma verem um vídeo sobre o 
trabalho infantil nessa jazida.
4. Visualizar, parcialmente, o documentário 

sobre “Crianças escravizadas no Congo”4 a 
trabalharem numa mina de Cobalto (até 0’ 57’’).

5. Promover o debate em torno dos seguintes aspetos:

a ilegalidade do trabalho infantil que, além de 
escravizar as crianças, tira o trabalho aos mais 
velhos;

o papel das autoridades e a existência, ou não, 
de leis de proteção das crianças e dos adultos.

6. Apresentar duas citações de documentos 
internacionais, adotados e proclamados pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 
que os governos se comprometem, juntamente 
com seus povos, a tomarem medidas contínuas 
para garantirem o reconhecimento e o seu efetivo 
cumprimento.

Convenção sobre os direitos da criança (1989)5

“Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de 
ser protegida contra a exploração económica ou a sujeição 
a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua 
educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social.”  (Artigo 32º 1)  

Declaração Universal dos Direitos Humanos  (1948)6

“Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha 
do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de 
trabalho e à proteção contra o desemprego.” (Artigo 23º) 

FONTE: Missionários Combonianos – Revista Além-Mar3

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?
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“As populações locais trabalharam 

na construção das linhas. As mulheres 

e crianças eram empregues no «serviço 

de faxina» para a conservação dos fossos 

das fortificações, que consistia na recolha 

de vegetação para encobrir os fossos dos 

fortins, fortes e redutos, para que não fossem 

visíveis pelo inimigo. Os salários iniciais 

dos trabalhadores eram: Trabalhadores 

indiferenciados – 120 réis; Operários – 240 

réis. (...) As mulheres e crianças foram 

recrutadas para essas tarefas e recebiam 

apenas metade dos salários.”

Nunes, Graça S. 2011-2013. Figuração da mulher na Guerra 
Peninsular. Contributo para a história de Género. CIRA – Bo-
letim Cultural.7

2.

25`

10. Entregar a cada aluno um impresso com 
excertos adaptados de alguns dos Direitos 
Humanos presentes na Carta Universal 
(ANEXO 1).
11. Solicitar-lhes que, em trabalho de pares, 
assinalem as violações aos Direitos Humanos 
que detetem no texto. 
12. Comparar os resultados.
13. Lançar as questões:

Encontraram mais alguma violação de 
direitos não presentes no impresso? Qual? 

(Igualdade de género no trabalho/trabalho 
igual, salário igual) 

14. Fazer notar que muito se tem falado nisso 
em Portugal sobretudo casos divulgados pela 
comunicação social e perguntar se há, no país, 
legislação que protege esses Direitos (Artigo 
13.2. da Constituição Portuguesa8 e Artigo 31 
do Código de Trabalho9) e se o patronato a 
cumpre. (Há casos que têm que ser resolvidos 
nos tribunais)
15. Pedir aos alunos que acrescentem, nos 
espaços em branco dos cartões, os dois Artigos 
seguintes sobre o “Princípio de Igualdade”:

3Disponível em:  http://www.alem-mar.org/cgi-bin/quickregister/
scripts/redirect.cgi?redirect=EuVZFuZFEuciPWQXks
4Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EUGunRalFqs. 

Direitos Humanos 
e Direitos da Criança

Artigo 31.
“Os trabalhadores têm direito à igualdade 

de condições de trabalho, em particular quanto 
à retribuição, devendo os elementos que a 
determinam não conter qualquer discriminação 
fundada no sexo.” (Código de Trabalho)

Artigo 13.2.
“Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento 
de qualquer dever em razão de ascendência, 
sexo, raça, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, 
situação económica, condição social ou orientação 
sexual.” (Constituição Portuguesa)

5Disponível em:  http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/
convencao_direitos_crianca2004.pdf
6Disponível em:  http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/universais/
DeclaracaoUniversaldosDireitosHumanos.pdf
7Disponível em:  https://www.cm-vfxira.pt/uploads/document/
file/866/boletim-cultural-cira-11.pdf 
8Disponível em: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/
ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
9Disponível em:  http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/
CodigoTrabalho2015_completo.pdf

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?
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Consumo e tecnologia 
livre de conflitos

3.

1. Perguntar à turma:

O que acontece de mal nas minas e 
locais de fabrico de telemóveis e outros 
produtos eletrónicos pode ser minimizado? 
Como? (Reciclando, reutilizando,…)

O que é a reciclagem? (É o processo 
de conversão de desperdício em materiais 
ou produtos de potencial utilidade.)

2. Complementar a resposta visualizando 
o vídeo: “Economia Circular”10 (3’ 06’’). 
3. Questionar os alunos quanto ao conceito 
nele exposto, indicar o nome por que é 
conhecido e registar no quadro: ECONOMIA 
CIRCULAR.  

5. Dividir a turma em grupos e lançar a 
seguinte questão: 

Poderá o conceito implícito à 
Economia Circular ser parte da solução 
para terminar com a exploração do 
trabalho infantil nas minas do Congo? 

Os grupos deverão refletir sobre o tema, 
podendo apresentar como resposta 

um diagrama que reflita a Economia 
Circular aplicado ao caso das minas do 
Congo. 

6. Partilhar as várias respostas/
propostas, promovendo um breve 
debate intergrupos.
7. Concluir que a redução de consumo 
e a reciclagem de produtos eletrónicos 
podem ser formas de não estimular 
a extração desenfreada de matérias- 
-primas em países como o Congo, entre 
outras.

25`

4. Projetar e analisar o texto: 
“O que é a economia circular?”

“A Economia Circular desafia o modelo linear de 

produção de bens, em que as matérias–primas são 

extraídas, os produtos são produzidos, vendidos, usados e 

descartados como resíduos. No modelo circular, os materiais 

e produtos condenados ao lixo voltam ao ciclo produtivo, 

onde são reutilizados, recuperados ou reciclados, 

ganhando uma segunda vida. Trata-se de um círculo 

contínuo que traz benefícios para o ambiente, através da 

diminuição do recurso às matérias-primas, poupança para 

os consumidores e vantagens socioeconómicas, uma vez 

que representa um estímulo à criatividade na redução 

de custos, fomenta a criação de emprego, assim como a 

possibilidade de melhorar e prolongar as relações com os 

diferentes parceiros. (…).”

IAL, 2016. Sabe o que é a Economia Circular? The Uniplanet11

O que é a Economia Circular?

10Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nfsfgEXOZ0U
11Disponível em:  http://www.theuniplanet.com/2016/08/sabe-o-
que-e-economia-circular.html

ECONOMIA 
CIRCULAR

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?

130



ANEXO 1Direitos Humanos

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos, independentemente de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.

Todo o indivíduo tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal.

Ninguém poderá ser mantido 
em escravidão ou em servidão.

Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
ou castigo cruéis, desumanos ou degradantes.

Toda a gente tem o direito de ser reconhecida 
como pessoa perante a lei.

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção legislativa.

Jogo 
“Fazer a Diferença”

4.

1. Manter os grupos. A cada equipa é 
dado um conjunto de cartões onde estão 
registados procedimentos em prol de um 
mundo mais justo, mais equilibrado e 
mais sustentável. Haverá, também, cartões 
em branco à disposição dos alunos.
2. Explicar que cada grupo tem a missão 
de colocar os cartões por ordem de 
importância e que pode acrescentar 
duas novas ações, nos cartões em branco 

(ANEXO 2).
3. Analisar as prioridades dos diferentes 
grupos, aferindo se existem ideias 
repetidas ou diferentes.
4. Questionar se foi fácil chegar a um 
consenso e promover o debate.

20`

DIREITOS HUMANOS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O meu bem-estar implica o mau-estar de alguém?
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ANEXO 2

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Reciclar os telemóveis 
e outros equipamentos 
elétricos e eletrónicos.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Dinamizar uma campanha 
de angariação de fundos.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Escrever ao Presidente da Comissão 
Europeia, pedindo-lhe para mudar as 
regras do comércio de telemóveis e/ou 
doutros produtos cujos trabalhadores 
não tenham assegurados os seus direitos.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Escrever para as lojas, pedindo- 
-lhes para disponibilizarem mais 
produtos locais e de Comércio Justo.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Pesquisar e conhecer mais sobre 
o trabalho infantil no mundo, de 
forma a estar mais consciente dos 
problemas sociais e ambientais.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Reduzir o consumo de telemóveis e de ou-
tros equipamentos elétricos e eletrónicos.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Realizar uma Assembleia/Tertúlia 
sobre a proteção do ambiente na 
comunidade, convidando entidades 
públicas e governamentais.

POR UM MUNDO MAIS JUSTO, 
MAIS EQUILIBRADO 

E MAIS SUSTENTÁVEL

Capacitar países/comunidades 
mais desfavorecidas para que 
tenham voz ativa na resolução 
dos seus problemas comuns.

Síntese5.
Chegar à conclusão de que a tecnologia é, 
hoje em dia, parte intrínseca da vida do ser 
humano e que os “objetos técnicos” constituem 
produtos tecnológicos que vão ao encontro 
das necessidades concretas do Homem, 
constituindo dever dos governos favorecer 
a reciclagem e reutilização de materiais, 
equipamentos e maquinaria em fim de vida. 

O mundo moderno vive da tecnologia que 
depende de certas matérias-primas a extrair 
de minas, muitas delas localizadas em países 
em desenvolvimento onde os Direitos Humanos 
são desrespeitados, sobretudo em relação ao 
trabalho infantil e à diferenciação de género, 
onde as crianças e mulheres são obrigadas a 
trabalhos pesados e geradores de doenças e, 
frequentemente, com salários deploráveis. 

A ONU tem vindo a criar leis e convenções 
internacionais e nacionais de proteção às 
crianças, mulheres e cidadãos em geral, nem 
sempre respeitadas. Cabe-nos a todos ter 
uma atitude militante adotando um consumo 
responsável e advogando essas causas.

5`
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Constituição do Mundo Material

TEMA

Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Imagens

Projetor

Colunas de som

Vídeo

Textos 

DURAÇÃO

DISCIPLINA

90 minutos

Ciências Naturais

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a gestão eficiente de 

recursos naturais, para  o impacto que a 

sua privação provoca e para o papel que as 

opções de consumo têm na sustentabilidade 

ambiental, no presente e na época da 3ª 

Invasão Francesa

BIODIVERSIDADE e
SUSTENTABILIDADE O impacto das nossas escolhas no Planeta
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1.  Mostrar aos alunos quatro imagens e lançar 
a questão: 

Qual o elemento comum aos produtos 
nelas representados?

2. Complementar as respostas informando 
que todas têm na sua composição um material 
produzido parcial ou totalmente a partir do 
mesmo recurso natural – o petróleo –, e que a 
transformação de matérias-primas dá origem 
a diversas substâncias com características e 
propriedades físico-químicas diferentes.

1Disponíveis em: www.unsplash.com 

1. O que eu digo sobre...

5`

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
O impacto das nossas escolhas no planeta

Patos de borracha sintética (Andrew Wulf1) Cosméticos (freestocks.org1)

Posto de abastecimento de gasolina (Mahkeo1) Garrafas de plástico (Arshad Pooloo1)

134



4. Questionar se, numa guerra, 
a ausência de recursos naturais 
pode influenciar o seu decurso e 
determinar a fase de pós-guerra, 
dando exemplos. (O caso do Kwait 
após Sadam Hussein ter ordenado, 
em 1991, aos seus homens que 
incendiassem cerca de 700 poços de 
petróleo e, hoje, o Kwait é um dos 
principais produtores mundiais. E 
os casos da invasão napoleónica e 
hitleriana à Rússia.)
5. Identificar o nome por que é 
conhecido este tipo de estratégia de 
guerra e perguntar aos alunos se 
conhecem algum caso em que tenha 
sido usada, em Portugal. (“Política 
de Terra Queimada”, aquando das 
Invasões Francesas – destruição de 
todos os recursos naturais, ordenada 
por Wellington para fazer face 
ao exército enviado por Napoleão 
impedindo-o de chegar a Lisboa. Ao 
transformar-se parte de Portugal 
num deserto inospitaleiro, as tropas 
francesas não tiveram com que se 
alimentar nem sequer conseguiam 
água para beber.)

6. Lançar as perguntas:

Porque é que isto é relevante para 
a Físico-Química? (Tem relação com os 
recursos naturais ao serviço do homem 
e do progresso, transformando-os e 
misturando-os.)

Quais são esses materiais presentes 
nos recursos naturais? (A madeira, o 
carvão, a água, os minérios,…)

O que os distingue? (Têm propriedades 
distintas e usos diversificados.)

Quanto à sua existência: são 
renováveis ou não renováveis no planeta?

Que fazer em relação aos 
não renováveis? (Fazer um bom 
aproveitamento deles e não exagerar no 
seu uso, impedindo que se esgotem.)

Que nome se dá a este modo de atuar? 
(“Consumo Sustentável”)

1. Perguntar à turma se os recursos naturais 
estão uniformemente distribuídos e quais as 
suas consequências. 
2. Solicitar-lhes exemplos de impactos causa-
dos por esta situação.
3. Debater o assunto, centrando-o na problemá-
tica da floresta, ao mesmo tempo que os tipos 
de impactos apurados vão sendo registados 
num quadro do tipo:

IMPACTOS 
ECONÓMICOS

IMPACTOS 
POLÍTICOS

criação de emprego na extração 
e transformação dos produtos

guerras ocasionadas pela posse 
ou usufruto de territórios ricos 
em petróleocriação de riqueza em países 

com muitos recursos lutas pelo poder político

...

...

corrupção ao nível 
das instituições

A FLORESTA

IMPACTOS 
SOCIAIS

...
 desigualdades sociais

 desemprego

 aumento da criminalidade

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE
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5. Debater, em cada grupo, as problemáticas 
abordadas nos textos e elaborar as respetivas 
conclusões para apresentar à turma. Deverão 
organizar as respostas da seguinte forma:

Texto 1: “Deixar de consumir papel por um dia salvaria 11 milhões de árvores”
GRUPO 1 

Textos publicados sobre o CONSUMO SUSTENTÁVELGrupos

GRUPO 2 

GRUPO 3

GRUPO 4

Texto 3: “Sobre a importância de preservarmos a água...”

Texto 5: “Agbogbloshie: a maior lixeira mundial de produtos eletrónicos”

Texto 7: “O mundo está cada vez mais contaminado por plásticos”

Texto 2: “Cheira mal, cheira a Cacia”

Texto 4: “Contaminação da água em Portugal”

Texto 6: “Poluição contamina golfinhos e lança alerta sobre níveis de mercúrio”

Texto 8: “Telhas de plástico: eficiência e ecologia debaixo do mesmo teto”

Gestão sustentável dos Recursos
1. Escrever no quadro CONSUMO 
SUSTENTÁVEL e perguntar à turma se 
gostaria de aprofundar esse assunto.
2. Apresentar o vídeo “Sociedade Ponto 
Verde. Consumo Sustentável”2 que se 
debruça sobre a gestão sustentável 
dos recursos (2’34‘’). 
3. Complementar o tema informando 
que, tendo em vista preservar o 
Planeta e contribuir para a qualidade 
de vida das futuras gerações, se 
devem adotar os chamados “4 R” da 
Sustentabilidade: Repensar, Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, bem presentes 
no filme.
4. Formar 4 grupos de trabalho (G: 1, 
2, 3, 4) e entregar-lhes textos alusivos 
ao tema (ANEXO 1), de acordo com a 
seguinte distribuição:

3. Gestão sustentável 
dos Recursos

2Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cb2IDqLbpvg 1. Problema(s);

2. Causa(s);
3. Consequência(s);
4.. Nível de afetação do equilíbrio do nosso 

planeta, nomeadamente dos ecossistemas;
5. Soluções que visem minimizar o(s) 

problema(s).

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE
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Concluir que, a nível mundial, se verifica uma 
utilização excessiva e desregrada dos recursos 
naturais com consequências preocupantes 
para a sustentabilidade do Planeta e com 
graves impactos nos ecossistemas e na 
Biodiversidade. Associada à sua utilização 
excessiva está também a produção de resíduos 
e consequente poluição. 

É necessário valorizar e poupar recursos. 
Fazer opções conscientes associadas ao 
nosso consumo é uma forma de contribuir 
para a sua preservação. Devemos adotar 
os “4 R” da Sustentabilidade, contribuindo 
para preservar o Planeta e para potenciar a 
qualidade de vida das futuras gerações.

4. Síntese

CONSUMO
SUSTENTÁVEL

REPENSAR

RECICLAR

REDUZIR

REUTILIZAR

3. Gestão sustentável 
dos Recursos

6. Apresentar à turma as conclusões 
de cada grupo, possibilitando a 
intervenção de alunos.

BIODIVERSIDADE e SUSTENTABILIDADE

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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ANEXO 1

(…) Se há terras que têm uma imagem de marca negativa, Cacia é, sem 
sombra de dúvida, uma das mais conhecidas. Quem costuma viajar de comboio 
na linha ferroviária do Norte, ou de carro ao longo da Auto-Estrada nº 1, consegue 
identificar facilmente a aproximação a esta vila de Aveiro. O problema é antigo, e 
parte da população até já conseguiu habituar-se a conviver com os maus cheiros 
oriundos da fábrica de celulose existente na freguesia. Mas há quem garanta que 
a poluição atmosférica na vila tem vindo a agravar-se, colocando em risco a saúde 
da população.

Segundo alerta António Pinho, vice-presidente da Associação de Defesa do 
Ambiente de Cacia e Esgueira (ADACE), “além de terem sido notados, recentemente, 
cheiros mais intensos, verifica-se que há cada vez mais pessoas a sofrer de 
alergias na pele e alergias respiratórias”. O motivo? “Começou com a poluição da 
Portucel, mas foram-se instalando aqui cada vez mais indústrias e agora cheia a 
tudo em Cacia, até a amoníaco e a peixe podre”, aponta António Pinho. 

Importa lembrar que, além da fábrica de papel, esta freguesia de pouco mais 
de 38 mil quilómetros quadrados acolhe outras indústrias de referência, como é 
o caso das fábricas da Renault e da Bosch. (…)

Nessa missiva, e perante “esta problemática, que longe de ser nova tem 
picos que assumem verdadeiras cenas dramáticas para a fauna e flora”, além 
de que “provocam verdadeiros ataques de pânico a quem já não possui um 
aparelho respiratório saudável”, a ADACE solicitava ao ministro que fossem feitas 
averiguações para apurar o que estava acontecer. (…)»

« Cheira mal, cheira a Cacia

Antana, M. J., 2014. Público Online4

4Disponível em: https://www.publico.pt/2014/02/16/local/noticia/cheira-mal-cheira-a-
cacia-1623721 

Texto de Apoio 2

É bastante fácil salvar 11 milhões de árvores em todo o mundo, explica um 
relatório da AIIM: basta pedir a todos os cidadãos do globo para deixarem de 
consumir papel durante um único dia.

Os números desta hipotética e banal ação são impressionantes, mas o estudo 
“Paper Wars 2014”, disponibilizado este mês pela AIIM – The Global Community 
of Information Professionals, coloca em cima da mesa este e outros detalhes 
específicos da indústria do papel.

De acordo com o estudo, uma em cada cinco organizações – 21% – assumem 
que têm aumentado o seu consumo de papel. Por outro lado, cerca de 10 litros de 
água são necessários para fazer uma única folha de papel A4 – algo inacreditável 
quando a água é o recurso mais procurado e escasso do mundo.

O relatório alerta ainda que reciclar uma tonelada de papel poupa cerca de 
2.500 litros de petróleo, 26.500 litros de água e 17 árvores, mas 50% dos resíduos 
criados por um negócio ainda são maioritariamente papéis.

Finalmente, dois últimos dados bastante curiosos. Diz o estudo que uma edição 
de domingo do The New York Times é suficiente para abater 75 mil árvores, e que 
cada árvore produz oxigénio suficiente para que três pessoas possam respirar.

“Se o mundo inteiro deixasse de utilizar papel por um único dia, poderíamos 
poupar cerca de 821.918 toneladas de papel, o equivalente a 11 milhões de belas 
árvores. E é isso que queremos fazer, que o mundo deixe de utilizar papel durante 
24 horas”, explicou Doug Miles, director de market intelligence da AIIM. (...)»

«Deixar de consumir papel por um dia 
salvaria 11 milhões de árvores

Green Savers, 20143 

3Disponível em:  http://greensavers.sapo.pt/2014/11/10/deixar-de-consumir-papel-por-
um-dia-salvaria-11-milhoes-de-arvores/

Texto de Apoio 1
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ANEXO 1

Em Portugal, muitos rios já estão completamente poluídos. No estuário do 
Tejo são lançados diariamente quase 150 toneladas de detritos domésticos, além de 
muitas toneladas de efluentes tóxicos das fábricas. Estas matérias poluentes, sem 
adequado tratamento, vêm provocando desequilíbrios ecológicos notáveis na fauna 
e flora e ameaçam a reserva Natural do Estuário do Tejo.

Portugal tem um dos mais baixos índices de saneamento básico da União 
Europeia. Dois em cada dez portugueses ainda não têm água canalizada nas suas 
casas, menos de 20% não usufruem de tratamentos dos esgotos urbanos. Acresce-
-se a este panorama, os esgotos, a poluição dos rios e das águas subterrâneas e a 
pressão sobre o litoral. Os diversos relatórios da Direção Geral do Ambiente têm 
mostrado ano após ano, que cerca de metade dos concelhos portugueses apresentam 
contaminações bacteriológicas (indicadoras de poluição por esgotos domésticos) (...).

A estratégia seguida pela quase totalidade dos municípios, como soluções para 
estes problemas, foi dar prioridade exclusiva à coleta dos esgotos, ou seja fornecer 
água potável, por um lado, e tirar a água contaminada pelo outro. (...)

A procura de água em Portugal, ou seja, a água utilizada, está atualmente 
estimada em cerca de 7 500 000 000 metros cúbicos/ano no conjunto dos sectores 
Agrícola, Industrial e Urbano. O gráfico seguinte mostra a procura nacional de água 
por sector em volume. Nem toda a procura de água pelos sectores é realmente 
aproveitada, na medida em que há uma parcela importante associada a ineficiência 
de uso e perdas relativamente à água que é efetivamente captada. (…)”

“Contaminação da água em Portugal”

Esc. Sec. Lousada, 2013. Contaminação da água em Portugal7

7Disponível em: https://biologiaesl.wordpress.com/2013/05/

Texto de Apoio 4

É sabido que a Água é essencial à vida na Terra. (…) Infelizmente, apesar de ser 
o composto mais abundante no planeta, a água hoje é um bem escasso. (...) De facto, 
a maior parte da água não pode ser consumida pois é salgada ou encontra-se sob a 
forma de gelo, pelo que nos resta a água vinda dos rios, lagos e aquíferos subterrâneos. 

(...) Pensando no ciclo natural da água, (...) o ser humano foi introduzindo um elo 
que altera o equilíbrio global e que apresenta duas facetas: os níveis de consumo de 
água e a poluição da mesma.

A nível de consumo, o aumento da procura de água (...) tem levado à sobre- 
-exploração de “depósitos” que podem levar muito tempo a recuperarem (...). 

No nosso país, enquanto que a norte, o balanço entre as necessidades e os 
consumos ainda são positivos, da zona da Estremadura para sul, as necessidades e os 
consumos são maiores do que a disponibilidade de água. (…)

Portugal tem uma das mais elevadas “pegadas hídricas” por habitante do 
mundo (em inglês, “water footprint”). (...) Define-se como o volume total de água usado 
globalmente para produzir os bens e serviços consumidos pelos seus habitantes, 
tanto em território nacional como no estrangeiro, no caso dos bens importados. (…)

 A pouca eficiência do sector agrícola nacional, a dependência dos bens agrícolas 
que importamos (principalmente de Espanha), e as diferenças geográficas internas, 
com problemas de escassez de água a sul (em particular na bacia do Guadiana), são as 
principais causas da elevada pegada hídrica nacional.

Com a escassez de água cada vez maior no nosso país, é necessário tomar algumas 
medidas urgentes de poupança de água. Cada um de nós tem a responsabilidade de 
poupar água no seu dia-a-dia. (…)»

«Sobre a importância de preservarmos a água…

Portal do Ambiente e do Cidadão5 – C.M.Maia
5Disponível em: http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/agua/mais-informacao-1/sobre-a-
importancia-de-preservarmos-a-agua

Texto de Apoio 3
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ANEXO 1

(…) Alguns peixes tão apreciados na gastronomia nacional, como a pescada 
ou a cavala, estão a contaminar com níveis elevados de mercúrio os golfinhos 
da costa portuguesa. Uma das causas para a concentração elevada desse metal 
pesado nas presas dos golfinhos e, logo, no organismo dos cetáceos, é a poluição 
da costa portuguesa, concluiu uma investigação conduzida por um grupo do 
departamento de Biologia da Universidade de Aveiro (UA). (…)

Os níveis elevados desse metal pesado (…) têm consequências para a saúde 
destes animais. “Existêm já vários estudos que mostram que a exposição a metais 
pesados interfere no desenvolvimento e crescimento, em processos neurológicos 
e no sucesso reprodutivo(...)”, esclarece Sílvia Monteiro.

Sentinelas do meio marinho
Sílvia Monteiro explica que “os golfinhos possuem um conjunto de 

características – são predadores de topo, têm uma limitada capacidade de 
excreção de poluentes, têm uma elevada longevidade e elevada mobilidade - 
que os torna potencialmente ameaçados por poluentes químicos e potenciais 
sentinelas do estado de contaminação do ecossistêma marinho”. (…)

Atividades como a agricultura, a indústria, o tráfego marítimo ou a 
exploração mineira podem ter influência na poluição e consequente presença do 
mercúrio nos golfinhos analisados. O estudo lança o alerta para uma questão que 
diz respeito a todos. “Podemos estar perante um “potencial problema associado 
ao mercúrio no ecossistêma marinho em Portugal”».

«Poluição contamina golfinhos 
e lança alerta sobre níveis de mercúrio

Adaptado de Coelho, R., 2016. DN9

9Disponível em: http://www.dn.pt/sociedade/interior/poluicao-da-costa-estraga-a-nossa-
dieta-de-peixe-e-a-dos-golfinhos-5397975.html

Texto de Apoio 6

Leitores de VHS, gravadores de cassetes, computadores dos anos 80 e 
90, máquinas de costura velhas, frigoríficos e microondas acumulam-se em 
montes até se perderem de vista. Este é o cenário em Agbogbloshie, no Gana, 
local da maior lixeira mundial de produtos eletrónicos. 

(…) Agbogbloshie atrai homens, mulheres e crianças que vasculham e 
partem os velhos eletrodomésticos para retirar o metal, especialmente o cobre, 
que posteriormente vendem. Queimaduras, ferimentos não tratados, problemas 
de visão, problemas pulmonares e de costas são alguns dos problemas de saúde 
que acompanham outras condições crónicas, como a náusea, anorexia, dores de 
cabeça e problemas respiratórios. A maior parte dos trabalhadores acaba por 
morrer de cancro, ainda muito novos.

Algumas informações sobre o lixo eletrónico:
 1. Uma placa de circuito de um computador pode conter ouro, cadmio, 

cobre, ferro, tântalo, molibdénio, paládio, cobalto, chumbo, níquel, platina, zinco, 
prata, estanho, cério, antimónio, lantânio e mercúrio;

2. Um chip de um smartphone pode conter até 60 elementos químicos;
3. A China fabricou 1,18 mil milhões de telemóveis em 2012;
4. Os Estados Unidos desfizeram-se de 258,2 milhões de computadores, 

televisões e telemóveis em 2010. Cada americano é responsável, em média, por 
29,8 Kg de lixo tecnológico, os Chineses por 5,4 Kg e o Reino Unido por 21,82 Kg.”

“Agbogloshie: a maior lixeira mundial 
de produtos eletrónicos”

Green Savers, 20168

8Disponível em: http://greensavers.sapo.pt/2016/11/13/agbogbloshie-a-maior-lixeira-
mundial-de-produtos-electronico/ 

Texto de Apoio 5
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(…) O plástico é um componente orgânico de polímeros 
sintéticos, produzido com base no petróleo, que serve de 
matéria-prima para o fabrico dos mais variados objetos e 
com uma durabilidade elevada, mas também com elevados 
riscos ambientais, sendo os oceanos uma das potenciais 
vítimas deste produto.

Cerca de 70 por cento da superfície do nosso planeta é 
coberta por oceanos – um ecossistema que suporta grande 
variedade de habitats e biodiversidade. Porém, com a 
evolução da indústria ao longo da história da humanidade, o 
meio marinho é utilizado extensivamente como um local onde 
os despojos de lixo doméstico e industrial são canalizados 
através dos rios ou mesmo de forma direta, provocando 
fortes impactos negativos nos ecossistemas e na economia.

Segundo estudos realizados pela comunidade científica 
que analisa este fenómeno global, são lançados anualmente 
nos oceanos cerca de oito milhões de toneladas de lixo 
plástico e seus derivados. (…)”

“O mundo está cada vez mais 
contaminado por plásticos

Patrício, N., Pina, P.A. e Piteira, S., 2015. RTP Notícias10

10Disponível em: http://www.rtp.pt/noticias/especial-informacao/
o-mundo-esta-cada-vez-mais-contaminado-por-plasticos_n841198 

Texto de Apoio 7

«(…) A maior produtora de embalagens de longa vida do 
mundo, a Tetra Pak, para combater a acumulação de resíduos 
começou a desenvolver, desde 1999, um sistema de prensagem 
do material de que são compostas as suas embalagens. De 
difícil reciclagem, as camadas de plástico e alumínio – que 
observamos, por exemplo, nos pacotes do leite – uma vez 
prensadas começaram a afirmar-se como alternativa às 
telhas tradicionais.

Mais baratas, mais resistentes e com maior capacidade 
para preservar o calor dentro das casas, a tecnologia que as 
transforma visa aproveitar os nobres materiais presentes nas 
embalagens e aproveitar as suas principais características: 
durabilidade e impermeabilidade.

Além de telhas, a prensagem das embalagens de longa 
vida também produz placas rígidas que podem ser usadas 
como revestimentos, tapumes, e outras estruturas leves. Só 
no Brasil existem mais de 15 empresas que fabricam este tipo 
de telhas, mas a prática está a generalizar-se pelo mundo.”

“Telhas de plástico: eficiência e 
ecologia debaixo do mesmo teto

Adaptado de Green Savers, 201611

11Disponível em: http://greensavers.sapo.pt/2016/11/05/telhas-de-
plastico-eficiencia-e-ecologia-debaixo-do-mesmo-tecto/  

Texto de Apoio 8

ANEXO 1
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RECURSOS
Frascos
Papel
Cola
Lápis de cor
Imagens
Grelhas
Textos 
Quadro

Pela não–violência! PROMOÇÃO DA PAZ

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Substâncias e misturas de substâncias

TEMA

Promoção da Paz

DURAÇÃO

DISCIPLINA

100 minutos

Físico-Química

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para as consequências do 

uso de substâncias perigosas, como a 

pólvora, destacando a necessidade de se 

promover a paz
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1. Projetar o seguinte infográfico que com-
para o número de diferentes retalhistas a 
atuar nos Estados Unidos da América, em 
2016, nomeadamente lojas de venda de armas, 
supermercados, restaurantes McDonald’s e 
cafés Starbucks. 
2. Confrontar os alunos com a enorme 
quantidade de lojas de venda de armas, 
pedindo para indicarem alguns dos motivos 
e as consequências desse facto. 
3. Referir o tipo de armas de fogo que o 
cidadão comum pode adquirir, legal ou 

ilegalmente, para sua defesa (espingardas e 
pistolas). 
4. Perguntar se sabem o que as duas têm em 
comum, entre si. (Ambas usam como munição
cartuchos de pólvora e só podem ser utilizadas 
por quem tenha licença de porte de arma.)

Número de lojas legais de comércio de armas nos E.U.A. 
comparado com outros estabelecimentos de venda ao público. 

(“Firearms, Fast Food & Frappuccinos”. Adaptado de Statista Portal1)

1Disponível em: https://www.statista.com/chart/5016/gun-dealers-starbucks-united-states/

O que eu digo sobre...
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Pólvora2 

Fotografia de Lord Mountbatten 
– Obra do próprio, CC BY-SA 3.0. 
2Disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23036022

3.  Constatar que se tem vindo a referir a 
pólvora como instrumento de ferimentos e 
morte, na guerra, mas que ela pode ser usada 
em contextos de paz. 
4. Lançar as questões:

Quais os usos da pólvora para fins pacíficos? 
(extração de minérios, explosão ou impulsão de 

rochedos, fogo de artifício, foguetes de festas, …)

Quais as consequências do seu uso sem os 
devidos cuidados? (incêndios, ferimentos, intoxi-

cações, mutilações e morte)

5. Perguntar à turma se sabe o que é a pólvora 
— uma substância vinda diretamente da 
natureza, um composto ou uma mistura — e 
qual a sua composição? (enxofre, nitrato de 

potássio mais conhecido por salitre e carvão)

6. Estabelecer um breve diálogo em torno da 
pergunta: Conhecendo-se a sua composição, 
será simples qualquer pessoa fabricar pólvora? 

(É uma mistura explosiva que deve ser feita em 

laboratórios e oficinas de pirotecnia devidamente 

equipadas, pois é preciso saber os cuidados a ter, 

conhecer os símbolos de segurança e as regras de 

laboratório. As pessoas, contudo, arriscam a sua 

segurança ao manipularem certos objetos explosivos 

como foguetes e petardos (ilegais), para celebrarem 

ou se manifestarem contra.)

1. Reconhecer, com a turma, que muita 
pólvora foi utilizada ao longo das três 
linhas defensivas de Wellington, que 
tinham como objetivo impedir o acesso 
a Lisboa às forças napoleónicas da 
terceira Invasão Francesa, no século XIX.
2. Apresentar aos alunos um texto sobre 
a artilharia de Napoleão.

A pólvora 
na guerra e na paz

Napoleão foi oficial de Artilharia e pôde dispor do melhor deste 
sistema de fogo daquela época.

Os exércitos utilizavam esse tipo de equipamento bélico, no campo 
de batalha, de três formas distintas: Artilharia de Campanha, para 
apoiar pelo fogo as forças de manobra – Infantaria e Cavalaria, 
Artilharia de Posição, nas fortificações, para defesa dos sistemas de 

proteção coletiva e Artilharia de Cerco ou de Sítio constituída por 
peças de calibre elevado, para quando, em operações de ataque, 
fosse necessário abrir brechas ou, preferencialmente, derrubar 
partes da muralha a ser atacada.

Naquela época, a Artilharia compreendia uma vasta diversidade 
de armamento, designadamente bocas de fogo, petardos, minas, 
bombas e toda a espécie de engenhos explosivos, em que a 
pólvora exercia um papel fundamental, razão pela qual a 
estrutura organizativa das unidades militares era complexa e 
multifacetada, sendo que cada Regimento tinha um Estado-maior, 
uma Companhia de Bombeiros, uma de Mineiros, uma de Pontoneiros 
(especialistas em pontes) e sete de Artilheiros.

Texto construído a partir de Mourão, M. F.V.G.2011. Noções da 
organização militar durante a guerra peninsular. Blogue “Linhas de 
Torres Vedras” 3

3Disponível em: http://linhasdetorres.blogspot.pt/search?q=artilharia

A ARTILHARIA
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1. Questionar a turma se os cuidados de 
manipulação de substâncias só se aplicam à 
pólvora.
2. Referir que, antes de se trabalhar em 
qualquer laboratório onde se manipulem 
produtos perigosos, devem ser conhecidas 
as regras de segurança, que incluem a devida 
interpretação dos símbolos dos reagentes.
3. Dividir os alunos em 4 grupos e apresentar 
imagens para complementar as informações 
de uma tabela, com o objetivo de descobrir 
as normas laboratoriais e os símbolos de 
segurança dos químicos (ANEXO 1).
4. Mostrar imagens de embalagens de 
enxofre, nitrato de potássio e carvão e 
pedir para, através da informação dos seus 
rótulos, descreverem as propriedades de 
cada um. Os grupos devem criar uma lista de 
cuidados e procedimentos para manusear os 
referidos reagentes.
5.  Solicitar a atenção para os comportamen-
tos que podem colocar a vida dos outros 
em perigo e enumerar algumas atitudes e 
iniciativas que os alunos podem tomar para 
promoverem a paz e a segurança a nível 
local, nacional ou mundial.

Símbolo de Segurança: 5, 11, 10, 9, 8, 6, 7
Imagem da Regra de Laboratório: 14, 12, 2, 3, 4, 13, 1

Soluções 
(por ordem da tabela, de cima para baixo): 

REGRAS E SÍMBOLOS DO LABORATÓRIO5

SÍMBOLO 
DE SEGURANÇA

IMAGEM DA REGRA 
DE LABORATÓRIO

NOME DO SÍMBOLO REGRA DE LABORATÓRIO

Explosivo − risco do material 
se projetar (causar explosão); 
ter um cuidado minucioso no 
transporte e manuseio

Não comer nem beber dentro do 
laboratório

Não brincar ou correr dentro do 
laboratório

Usar luvas sempre que se mexer em 
substâncias tóxicas ou corrosivas

Utilizar bata dentro do laboratório

Verificar bem o rótulo dos frascos

Nunca provar, cheirar ou retirar 
com as mãos os produtos químicos

Lavar as mãos no final do trabalho

Inflamável − não expor o 
produto perto de chamas ou de 
lugares quentes

Nocivo e irritante − não 
permitir contato com pele ou roupa

Corrosivo − o contato com a 
pele causa sérias queimaduras

Tóxico − pode causar a morte se 
for inalado ou ingerido

Poluente − perigosos para o ambiente

Comburente − alimenta as combus-
tões; manter afastado das chamas

5Adaptado de fq.pt. (2016). (fq.pt, Ed.) Obtido de http://www.fq.pt/laboratorio/153- pictogramas-de-perigo e Vieito, R. e. Veloso, Sandra (2004). Manual 5. (EPRALIMA, Ed.) 
Obtido de: http://www.epralima.com/inforadapt2europe/manuaisweb/MANUAL5/page2_5.html

8.

9.

1. 7.6.5.

10.

11.

12.

13.

14.

4.2. 3.

ANEXO 1

Símbolos de segurança 
e regras de laboratório
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“Uso das chamadas bombas de arremesso era uma questão restrita aos estádios de 
futebol, mas a sua utilização pelos estivadores nos protestos de rua levou a que a PSP 
pedisse que a matéria fosse avaliada. (...)

“A perigosidade destes engenhos é grande. Ao deflagrar, a pólvora pode cortar um dedo, 
uma mão... A PSP já fez sentir os seus receios ao Governo, e o ministro da Administração 
Interna também se mostrou preocupado”, adianta o intendente Pedro Moura, do 
departamento de armas e explosivos da polícia. Até porque os danos diretos não são 
o único risco associado aos petardos: “Num espaço confinado, o lançamento de um 
engenho destes pode ter consequências imprevisíveis ao nível do esmagamento das 
pessoas umas pelas outras por causa do pânico que pode gerar.”

Henriques, A., 2013. Polícia quer que uso de petardos em manifestações passe a ser crime. Público.4
4Disponível em: https://www.publico.pt/portugal/jornal/policia-quer-que-uso-de-petardos-em-manifestacoes-passe-a-ser-
crime-25830773

1. Lembrar o que foi referido no início: as munições, 
atualmente, ainda utilizam pólvora, inclusive nos 
petardos usados em manifestações.
2. Estabelecer um breve diálogo sobre se é, ou não, 
perigoso o uso dos petardos e porquê. 
3. Propor a leitura da seguinte notícia do Público:

1. Dinamizar uma exposição de 
promoção para a Paz, com exibição 
do que a turma vai denominar de 
“Novos reagentes químicos – a Paz e a 
Violência”, que serão simbolicamente 
criados pelos alunos.
2. Organizar grupos de 4 alunos e 
distribuir-lhes:

um frasco para cada mistura;
papel, cola e material para fazerem, 

escreverem e colorirem os rótulos.

3. Os alunos devem criar os seus 
“reagentes” e decorá-los, sendo 
que, nos rótulos, terá de constar, 
nomeadamente a composição das 
misturas – lista dos seus constituintes 
fictícios (ex: justiça, respeito, etc.) –, 
os símbolos de segurança trabalhados, 
as regras de manuseamento e 
os contextos situacionais da sua 
aplicação. E, no final, desenhar um 
esboço de um pequeno cartaz de 
propaganda da exposição.

4. Refletir sobre a importância de se ter em conta pro-
cedimentos e comportamentos, no nosso dia-a-dia, e de 
como contribuem para a de segurança e não-violência.

4. Inferir que, como pessoas 
conscientes que somos, nos 
compete lutar por um mundo 
sem violência e contribuir 
para o bem-estar de todos e 
para a paz mundial.

Guerra e paz Novos reagentes: 
PAZ e VIOLÊNCIA
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PAZ 
& VIOLÊNCIA
Novos reagentes 

CARTAZ

Fazer a síntese concluindo que a pólvora foi 
usada em armas de fogo e artilharia, na Guerra 
Peninsular, no século XIX, e que, atualmente, 
ainda é utilizada tanto em conflitos armados 
como em contextos de paz, nomeadamente na 
extração de minério e na pirotecnia. 

A sua manipulação envolve perigos, pelo que 
os técnicos envolvidos no seu fabrico têm 
de agir em conformidade com as normas 
laboratoriais e os símbolos de segurança. Do 
mesmo modo, todos nós devemos conhecê-los 
para identificarmos os riscos inerentes aos 
produtos de que nos servimos. 

Como cidadãos informados, compete-nos 
promover a segurança e a paz, intervindo 
socialmente em ações, a nível local e 
internacional.

Síntese
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Contrastes no desenvolvimento:

desigualdade no acesso aos alimentos 

— causas, consequências e soluções

TEMA

Direito à Alimentação

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Projetor

Colunas de som

Vídeos

Cartões

Textos

Saco e tiras de papel

DURAÇÃO

DISCIPLINA

120 minutos

Geografia

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para as causas e consequên-

cias da falta de alimentos e respetivas 

soluções, fazendo o paralelo entre a 

atualidade e a Guerra Peninsular

DIREITO À 
ALIMENTAÇÃO Alimentação – um direito de todos!
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1. Distribuir aos alunos cartões 
com palavras que correspondam às 
necessidades básicas e secundárias 
relativas ao bem-estar do ser 
humano – educação, paz, habitação, 
alimentação, saúde, desporto, lazer, 
dinheiro, vestuário.
2. Solicitar que, individualmente, as 
disponham por ordem decrescente –
das mais para as menos importantes.
3. Fazer um breve debate sobre as 
razões porque as hierarquizaram 
desse modo.
4. Salientar duas das necessidades 
básicas à sobrevivência do Homem: a  
ALIMENTAÇÃO e a SAÚDE.
5. Propor à turma que o tema da aula 
seja sobre elas.

1. Questionar os alunos quanto à disponibilidade 
de alimentos, nos tempos antigos, em termos de 
quantidade e de qualidade, dando espaço para 
uma breve reflexão. Conduzir o diálogo para a 
época das Invasões Francesas, no séc. XIX.
2. Solicitar-lhes que, com o seu par, leiam os 
textos 1 e 2 e que identifiquem qual deles se 
refere às causas (TEXTO 1) e qual o que se refere 
às consequências da falta de alimentos (TEXTO 2).
3. Concluir que a estratégia utilizada pelos 
portugueses e ingleses, a denominada “Política 
de Terra Queimada”, e a consequente falta de 
alimentos foram determinantes para a derrota 
de um exército forte como o de Napoleão.

O que eu digo sobre... Política de Terra Queimada
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Alimentação

Lazer

Saúde

Dinheiro

Desporto

Vestuário

Educação

Paz

Habitação
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A estratégia delineada por Wellington para fazer 
face ao exército enviado por Napoleão para conquistar 
Portugal não se limitava aos combates com homens 
armados, nos campos de batalha, mas sim uma 
guerra, em todo o território nacional, que envolvia 
todos os portugueses, homens, mulheres e crianças; 
todos eles sofreram na pele os sacrifícios impostos, 
necessários para o sucesso final dos aliados.

Com os poderes de que dispunha em Portugal, 
Wellington deu indicações precisas aos governantes 

para se fazerem proclamações aos portugueses no 
sentido de os esclarecerem sobre a sua conduta, 
quando os franceses se aproximassem, deviam 
destruir pontes, moinhos, colheitas, com exceção 
daquelas que pudessem transportar; deviam, 
ainda, abandonar as suas casas, as suas terras e 
deslocarem-se para dentro das Linhas de Torres 
Vedras. Wellington pretendia transformar a parte do 
território português continental, acessível ao exército 
francês, num deserto inospitaleiro, para privar assim 
as tropas francesas de alimentos e forragens.”

Coronel José Custódio Madaleno Geraldo, 2010.
A Última Campanha Napoleónica contra Portugal [1810 -1811]. 
Revista Militar1 
1 Disponível em:
http://www.revistamilitar.pt/artigo.php?art_id=578

“Wellington 
e a Estratégia da Terra Queimada No dia 11 de outubro de 1810, o exército francês chegou às Linhas de Torres Vedras. 

Após alguns combates de pouca monta, Massena reconheceu que, sem receber reforços, 
não tinha condições para ultrapassar este formidável obstáculo. A sua progressão para 
Lisboa teria de esperar que a ajuda viesse de outras tropas francesas, em Espanha. 
Como sabemos, essa ajuda não chegou e Massena não podia permanecer indefinidamente 
nas posições que ocupava entre as Linhas de Torres e a constante ação de milícias e 
camponeses que flagelavam a retaguarda do seu exército.

Os franceses enfrentavam um problema que punha em causa a sua capacidade 
de sobrevivência: a falta de géneros alimentares. O exército francês, para além de uma 
dotação base com que partia para cada campanha, abastecia-se nos territórios por 
onde passava. Essa experiência tinha dado bons resultados nas terras ricas da Europa 
Central, mas as condições da Península Ibérica eram, em geral, diferentes. Além da 
relativa pobreza de muitos territórios, Wellington tinha ordenado que se retirasse 
do percurso a ser seguido pelo exército invasor tudo o que poderia abastecê-lo. Em 
grande parte essa ordem foi cumprida e, algum tempo depois de chegarem às Linhas 
de Torres, as tropas francesas enfrentavam a fome e o consequente aumento de doenças, 
o que provocou numerosas baixas nos seus efetivos.

Assim, a meados de novembro, os franceses efetuam o primeiro movimento para a 
retaguarda indo ocupar uma região definida por Leiria, Rio Maior, Santarém e Tomar. A 
possibilidade de alimentar as tropas era aí maior mas não isenta de dificuldades pois 
estavam no início do Inverno. Podiam, no entanto, procurar alimentos na margem sul do 
Tejo mas as tentativas feitas para atravessar este rio fracassaram devido à ação de uma 
força militar que Wellington para ali enviara. Depressa se esgotaram os parcos recursos 
da região que então ocupavam e Massena não teve outra solução que iniciar a retirada.”

Coronel Manuel Gouveia Mourão, 2010.
A retirada de Massena e o fim das Invasões Francesas. Linhas de Torres Vedras, no4.2
2Disponível em: http://linhasdetorres.blogspot.pt/2011/02/suplemento-n-4-bicentenario-das.html

“A retirada de Massena e o fim das Invasões Francesas

TEXTO 2

TEXTO 1
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1. Manter os alunos em pares e pedir-lhes que 
retirem de um saco tiras contendo palavras/
expressões indicadoras das “causas” e 
“consequências” da fome no mundo (TABELA 1).
2. Afixar cada uma, numa parede, debaixo 
da área assinalada como “Causas” ou como 
“Consequências”.
3. Comentar os posicionamentos, levando à re-
flexão sobre a necessidade urgente de acabar 
com a fome no mundo.
4. Perguntar aos alunos se já ouviram falar 
da “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-
tentável” das Nações Unidas e dos 17 Objetivos 
para o Desenvolvimento o Sustentável (ODS).
5. Informar que a Agenda 2030 é o documento 
final redigido, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável. Foi produzido, em conjunto, por 
líderes e cidadãos de todo o mundo, incluindo 
Portugal, visando criar, até 2030, um novo 
modelo global para acabar com a pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de 
todos, proteger o ambiente e combater as 
alterações climáticas. Ela integra 17 ODS3 que 
deverão ser implementados por todos os 
países e que abrangem áreas tão diversas, 
mas interligadas, como o acesso equitativo à 
educação e a serviços de saúde de qualidade, a 

criação de emprego digno, a susten-
tabilidade energética e ambiental, a 
conservação e gestão dos oceanos, a 
promoção de instituições eficazes e 
de sociedades estáveis e o combate à 
desigualdade a todos os níveis.
6. Explicar que um dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável se 
refere explicitamente à fome — o 
segundo. Registar no quadro: 

Objetivo no 2 (ODS): “Erradicar a 
fome, alcançar a segurança alimentar, 
melhorar a nutrição e promover a 
agricultura sustentável”.

3Disponível em:  http://www.ccdr-alg.pt/site/sites/ccdr-
alg.pt/files/ed/noticias/20170821_objetivos_globais_para_
des_sustentavel.pdf

TABELA 1

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Eventos naturais:
catástrofes climáticas, 
terramotos, seca, pestes

Falta de estruturas 
para o armazenamento de 
produtos alimentares

Desnutrição devido à 
falta de nutrientes, 
proteínas e calorias;

Vias de comunicação 
deficitárias

Avitaminose – doença 
provocada pela carência 
de uma ou mais vitaminas;

Pobreza

Desperdício de alimentos

Conflitos políticos e civis

Desigualdades sociais

Má distribuição 
de alimentos.

Pobreza;

Fluxos migratórios 
forçados

Má gestão dos 
recursos naturais Diminuição do 

rendimento escolar;

Causas e consequências da fome no mundoCausas e Consequências 
da fome no Mundo
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1. Visionar o vídeo “ONU alerta: Mais 
de 840 milhões de pessoas estão 
cronicamente subnutridas”4 (4’12’’).
2. Solicitar aos alunos que registem 
algumas das disparidades nele 
mencionadas.
3. Promover o diálogo acerca das 
notas que cada um tirou sobre os 
factos relatados no vídeo, realçando 
a pertinência de alguns dos dados 
referidos.

4Disponível em: https://www.youtube.com/watch?list=
PLUZOt6bFc2fhoHzJ75k8nyeE2CFGMtQ7E&v=VYHfX6V3POA

1. Pôr à turma a seguinte questão: 

“Acham que é possível acabar 
com a fome no mundo?”

2. Pedir a dois alunos que indiquem algumas 
medidas a tomar nesse sentido.
3. Complementar as sugestões com a visua-
lização do vídeo “Fome, o maior problema 
solucionável do mundo”5 (1’07’’).
4. Debater a questão de a fome ser um 
problema solucionável, incentivando os 
alunos a pensarem noutras medidas tendo 
em vista à sua diminuição/erradicação.
5. Convidar a turma para, em grupos 
de quatro, enumerarem três potenciais 
providências a serem implementadas local, 
nacional e globalmente.
6. Selecionar as três, a nível local, que se 
considerem ser as melhores.
7. Perguntar aos alunos se estariam dispostos a 
colaborar na implementação dessas medidas. 
Formar grupos de alunos voluntários.

5Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dsU7CWhYzYM

Fome e má nutrição Como o Mundo 
pode solucionar 
o problema da fome? 

4. 5.
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Finalizar concluindo que o conceito de fome 
tem vindo a mudar ao longo dos tempos, 
nomeadamente em termos de quantidade vs 
qualidade. A desnutrição é, incontestavelmente, 
um flagelo a nível mundial a ter em conta, 
contrariando a ideia de que ele acontece 
apenas em determinadas zonas do globo, 
tradicionalmente mais pobres. É importante 
ter-se a noção de que o problema da carência 
alimentar pode, também, ter a ver com uma 
distribuição desajustada e não tanto de escassez 
absoluta, pelo que, nesse caso, é solucionável 
e todos podemos e devemos participar nesse 
processo. Sendo as causas da fome tão variadas, 
conhecê-las permite uma visão mais assertiva 
da sua complexidade. É de lembrar que ela 
ocorre no seio dos conflitos armados com 
consequências, por vezes, dramáticas para as 
populações e intervenientes, como aconteceu 
aquando da 3a Invasão Francesa.

NÍvel Local

Nível Global

Nível Nacional

MEDIDAS PARA A 
DIMINUIÇÃO/ERRADICAÇÃO 
DA FOME

Síntese6.

5`

DIREITO À ALIMENTAÇÃO
Alimentação – um direito de todos!
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Contrastes de Desenvolvimento: o grau 

de desenvolvimento dos países medido 

com base no IDH e noutros indicadores 

compostos, em particular o IDG

TEMA

Igualdade de Género

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Colunas de som

Imagens

Texto 

Fichas de trabalho

DURAÇÃO

DISCIPLINA

135 minutos

Geografia

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a importância da 

Igualdade de Género no desenvol-

vimento social e humano

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?
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1.  Projetar a seguinte imagem.

2.  Questionar a turma sobre o que se pode 
ver nela e qual o seu significado. (Símbolos de 
género: masculino e feminino)
3. Perguntar aos alunos se sabem porque se 
usa um círculo, uma cruz e uma seta para 
representar o masculino e o feminino e 
complementar acrescentando à imagem a 
seguinte legenda, a ser lida em voz alta: 

4. Mostrar uma outra variante 
da representação desses ícones, 
projetando nova imagem. 

5. Interpretar o seu simbolismo 
relativamente à balança e à 
inclinação dos símbolos. (Igualda-
de de sexos — seguem na mesma 
direção, em paralelo, com as mes-
mas oportunidades de vida, sem 
distinção de sexos)
6. Perguntar qual é a designação 
que traduz este paralelismo 
entre homem e mulher e registar 
no quadro “IGUALDADE DE GÉNERO”.

O que eu digo sobre...

10`

1.

O homem é representado pelo símbolo do deus romano da 
guerra — Marte. O círculo corresponde ao escudo de proteção 
e a seta a uma flecha que ele dispararia com o seu arco. Marte 
está associado à masculinidade, à confiança, à energia, à paixão, 
à força, à competição, à ambição e à conquista. 

A mulher é representada pelos símbolos da deusa romana do 
amor e da beleza — Vénus. A cruz em ligação com o círculo 
corresponde a um espelho de cabo que ela tem na mão e no 
qual ela se contempla, uma manifestação de feminilidade. Vénus 
simboliza as emoções, a simpatia, a capacidade de se relacionar 
amorosa e socialmente, a fertilidade, o nascimento e a renovação.

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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ANEXO 1

Soluções: 

1: Mulher, Beyoncé, norte-americana
2: Homem, Carlos Miguel Gomes, português
3: Homem, Gordon Ramsey, escocês
4: Mulher, Youyou Tu, chinesa
5: Mulher, Angela Merkel, alemã
6: Homem, Usain Bolt, jamaicano
7: Mulher, Sabrina Gonzalez Pasterski, norte-americana
8: Homens, Diogo de Oliveira (16 anos), Frederico Loureiro 
(14 anos), António Casalinho (11 anos), portugueses

Eles e Elas pelo mundo

AFIRMAÇÕES

O único artista, até 2010, com todos 
os seus álbuns nomeados para o 
“Grammy de Melhor Álbum” 

O melhor aluno nacional 
a candidatar-se ao Ensino 
Superior em 2016

O melhor Chefe-cozinheiro do 
mundo, galardoado, em 2017, pela 
revista  “Gazette review”

O vencedor do Prémio Nobel da Me-
dicina, contemplado, em 2015, por 
inovação no tratamento da malária

O presidente do país europeu com 
a economia mais próspera em 2016  
[maior Produto Interno Bruto]  

O velocista que estabeleceu 
o recorde dos 100m em 9’58’’, 
em 2009 

O “novo Einstein” – expressão 
usada, em 2017, para caracterizar a 
sua genialidade no estudo da física

Os melhores bailarinos  do mundo 
na 16ª edição do Youth America 
Grand Prix

1

2

3

4

5

6

7

8

HOMEM MULHER Nome Nacionalidade

1. Dinamizar uma competição em torno 
da dualidade homem–mulher com base 
em afirmações relacionadas com pessoas 
que se evidenciaram pelos seus sucessos.
2. Dividir a turma em grupos, que devem 
escolher o seu porta-voz.
3. Distribuir-lhes uma ficha com 8 
afirmações (ANEXO 1), na qual o grupo 
deverá assinalar uma das opções — 
homem ou mulher.
4. Confrontar as opções ouvindo os porta-
-vozes dos grupos. Em relação a cada 

frase, o professor perguntará se sabem 
como se chamam essas pessoas e qual a 
sua nacionalidade, devendo completar 
com  dados informativos.
5. Refletir sobre a atividade realizada e 
concluir que os preconceitos (pré+conceitos) 
e ideias preconcebidas (pré+concebidas) em 
relação às aptidões de cada sexo não têm 
fundamento, são considerados “clichés”/
chavões.

Eles e Elas pelo mundo2.

20`

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?
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ANEXO 2

Igualdade de Género

TÍTULO

DESCRIÇÃO

Trabalho em pares: 
1. Analisar os ícones figurados e a sua representatividade;
2. Dar um título representativo;
3. Fazer uma breve descrição da figura.

1. Perguntar à turma se este problema do papel 
da mulher e do homem na sociedade só existe 
hoje em dia ou se estende ao longo dos tempos.
2. Pedir uma breve reflexão sobre como era à 
época das Invasões Francesas.
3. Promover a leitura do seguinte texto:

4. Detetar semelhanças com a atualidade 
e citar exemplos.
5. Chegar a conclusões do tipo: Apesar da 
evolução que a sociedade sofreu desde 
esta época, ainda hoje ocorrem situações 
de discriminação em áreas como a saúde, 
a educação, a representação política e o 
mercado de trabalho. A desigualdade 
de género continua a revelar-se como 
um dos principais obstáculos ao 
desenvolvimento humano.

6. Dividir os alunos em grupos.
7. Projetar uma nova imagem (ANEXO 
2) e pedir para, na ficha de trabalho 
correspondente, a analisarem, criarem 
um título que a represente e fazerem 
uma breve descrição da figura. 
8. Promover um debate intergrupos, à 
medida que as apresentações vão sendo 
feitas e  comparar as conclusões dos 
grupos.
9. Registar todos os títulos e  selecionar 
o que melhor retrata a imagem.

Igualdade de Género
- o passado e o presente

3.

35`

”Encontramos a mulher na sociedade da época [séc. XIX] com um fraco 
papel cívico e com pouco poder político e institucional, mas com uma 
forte componente social. (…) As populações locais trabalharam na 
construção das linhas. As mulheres e crianças eram empregues (…) para 
a conservação dos fossos das fortificações, que consistia na recolha de 
vegetação para encobrir os fossos dos fortins, fortes e redutos, para que 
não fossem visíveis pelo inimigo. Os salários iniciais dos trabalhadores 
eram: Trabalhadores indiferenciados – 120 réis; Operários – 240 réis. 
Depois foram elevados respetivamente para 240 e 320 reis. As mulheres e 
crianças foram recrutadas para essas tarefas e recebiam apenas metade 
dos salários. (…) As mulheres durante a Guerra Peninsular foram esposas, 
filhas, amantes (…), heroínas, num teatro de guerra, onde o sofrimento 
imperou. As mulheres foram resistentes à guerra e destruição do seu 
próprio país, revelando qualidades desconhecidas, pegando em armas se 
necessário ou utilizando outros meios menos visíveis, mas eficazes!”

Nunes Graça S., 2013. Figuração da mulher na Guerra Peninsular —  Contributo 
para a história de Género. CIRA1

1Disponível em: https://www.cm-vfxira.pt/uploads/document/file/866/boletim-cultural-cira-11.pdf 

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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1.  Perguntar à turma se a Desigualdade de 
Género pode ser medida. 
2. Escrever no quadro “IDG” e dialogar sobre 
o significado dessa sigla, indo o professor 
acrescentando dados informativos  até se 
chegar a uma informação do tipo: 

O “Índice de Desigualdade de Género”, 
criado pelo PNUD (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento), em 2010, 
é um dos indicadores compostos criados 
para constatar/avaliar  as disparidades de 
progresso dos países, à escala internacional e 
intranacional, entre os quais estão, também,   o  
“Índice  de Desenvolvimento  Humano“ (IDH) e  
o “Índice  de Pobreza multidimensional”.

3. Interpretar coletivamente a tabela (ANEXO 
3) relativa ao “Índice de Desigualdade de 
Género” (IDG).

5. Interpretar as ideias nele presentes, preenchendo, 
coletivamente, o seu esquema-síntese.

4. Complementar com a leitura do 
seguinte texto:

DESIGUALDADE 
DE GÉNERO

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

INDICADOR

DIMENSÃO

3.

DIMENSÃO

1.

DIMENSÃO

2.

Soluções: 

DIMENSÃO 1: Mercado de Trabalho | INDICADOR: Atividade Laboral
DIMENSÃO 2: Empoderamento | INDICADORES: Escolaridade, Representação Parlamentar
DIMENSÃO 3: Saúde Reprodutiva | INDICADORES: Fesrtilidade Adolescente, Mortalidade Materna

Índice de 
Desigualdade 
de Género (IDG)

4.

25`
“O IDG pode ser interpretado como uma combinação 

de ausência de sucesso nas áreas de saúde reprodutiva, 
empoderamento e participação no mercado de trabalho, 
devido a desigualdades de género. (…) O IDG baseia-se 
em 5 indicadores relacionados com 3 dimensões e cujos 
valores variam entre 0 e 1. A dimensão do mercado de 
trabalho, que inclui o indicador da participação na 
atividade laboral; a dimensão do empoderamento, que 
avalia os indicadores da escolaridade e da representação 
parlamentar e, finalmente, a dimensão da saúde 
reprodutiva, que remete para os indicadores da fertilidade 
adolescente e da mortalidade materna. (…) 

[O Índice] mede os custos de desenvolvimento 
humano provocados pela desigualdade de género. Assim, 
quanto mais alto o valor de IDG, maiores as disparidades 
entre homens e mulheres e maior a perda para o 
desenvolvimento humano.”

UNDP 2016. Gender Inequality Index (GII).2
2Disponível em: http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?
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1. Lançar à turma a seguinte questão: 

Será que a ONU alguma vez pensou em 
chamar a atenção do mundo para os Direitos 
Humanos das mulheres? (Em dezembro de 
1979, foi promulgada, no âmbito das Nações 
Unidas, um documento conhecido por “Carta 
Internacional dos Direitos da Mulher”.)

2. Projetar e ler, em conjunto, esses direitos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), são Direitos da Mulher:
Direito à vida;
Direito à liberdade e à segurança pessoal;
Direito à igualdade e a estar a salvo de todas as formas de discriminação;
Direito à liberdade de pensamento;
Direito à informação e à educação;
Direito à privacidade;
Direito à proteção na saúde;
Direito a construir um relacionamento conjugal e a planear a sua família;
Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los;
Direito aos benefícios do progresso científico;
Direito à liberdade de reunião e participação cívica e política;
Direito a não ser submetida a torturas e maus tratos. 

Adaptado de ONU, 1993. Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres. Gabinete de Documentação e Direito Comparado.3
3 Disponível em:  http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_7.htm

RÁCIO DE 
MORTALIDADE 

MATERNA 
(óbitos por 100.000 
nascimentos vivos)

PARTILHA DE 
LUGARES NO 
PARLAMENTO 
(% ocupada por 

mulheres)

Índice da desigualdade de género (dados de 2015)

 PAÍS

Noruega

Austrália

Singapura

Bulgária

Portugal

Brasil

Índia

Angola

Moçambique

1

2

5

41

56

79

131

150

181

6

5 39,6

30,5

23,9

34,8

20,4

10,8

12,2

36,8

39,6

10

10

11

44

174

477

489

(Fonte: UNDP, 2016. Human Development For Everyone)4

4Disponível em: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf

ANEXO 3

Direitos das Mulheres5.

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?
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3. Perguntar a quem cabe zelar pelo seu 
cumprimento. (Aos governos, a organizações, 
a todos nós que somos cidadãos do mundo)
4. Propor à turma tomar uma iniciativa 
nesse sentido.
5. Dividir os alunos em grupos de 3 e 
solicitar que elaborem uma proposta com 
vista a diminuir a desigualdade de género 
numa situação concreta em determinada 
localidade do mundo/país/cidade/bairro à 
sua escolha, focando os seguintes aspetos:

localização geográfica;
problemática a resolver;
soluções;
estratégia de abordagem.

(NOTA: a proposta não deverá ter mais de 
uma página.)

6. Apresentar o trabalho, podendo outros 
alunos intervir após a exposição de cada 
equipa.

Concluir que erradicar as injustiças 
associadas à desigualdade entre o 
masculino e o feminino implica a 
justa compreensão do que significa 
Igualdade de Género, que tem a ver 
com o Direito da Mulher às mesmas 
opções, liberdades e ausência de 
descriminação com base no sexo. É 
importante perceber que um alto 
IDG tem implicações diretas na vida 
delas, nomeadamente no acesso à 
saúde, à educação e ao trabalho, com 
fortes reflexos no desenvolvimento 
dos países. Esta questão tem vindo a 
persistir ao longo dos tempos, por todo 
o mundo, como vimos em relatos da 
época das Invasões Francesas. É, pois, 
imperativa uma mudança de atitude 
no dia-a-dia e uma participação ativa 
de todos — coletiva e/ou individual.

Síntese6.

40`

5`

IGUALDADE DE GÉNERO
Igualdade ou desigualdade de géneros?

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

Soluções

Localização geográfica

Proposta para a diminuição 
da desigualdade de género

Estratégia de abordagem

Problemática a resolver
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RECURSOS

Projeto

Imagem

Quadro

Bostik ou fita-cola

Desenhos de gota de água

Envelopes 

Cartões

DIREITO À ÁGUA Água – fator de desenvolvimento humano

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Espaços com diferentes níveis de 

desenvolvimento — obstáculos e 

estratégias para o seu progresso

TEMA

Direito à Água

DURAÇÃO

DISCIPLINA

90 minutos

Geografia

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a importância que 

a (in)existência de alguns recursos 

naturais tem no desenvolvimento 

dos países e suas repercussões no 

ambiente e nas atividades humanas
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1. Mostrar a seguinte imagem e a respetiva 
legenda:

1. Dividir os alunos em 4 grupos. Distribuir-
-lhes um envelope com uma gota de água 
(ANEXO 2) e 3 cartões onde estão registadas 
três curiosidades sobre a água. No quadrado 
respetivo, deverá ser assinalada a verdade 
(V) ou falsidade (F) de cada afirmação 
(ANEXO 1). 
2. Solicitar, de seguida, ao porta-voz de cada 
equipa que leia alto a sua “curiosidade” e 
diga se ela foi considerada como verdadeira 
ou falsa. Cada resposta dada corretamente 
vale uma gota e por cada resposta errada 
o grupo perde a que recebeu ou, se já não 
tiver nenhuma, um ponto negativo. Alguns 
dos alunos que discordarem serão ouvidos, 
um por grupo, acrescentando uma gota 
por argumentação pertinente. No final, 
o professor anunciará se a solução está 
correta e, no caso das afirmações falsas, 
corrigi-las-á.

2. Estabelecer um breve diálogo sobre as 
consequências que a ocorrência pode ter 
causado no Kuwait (catástrofe ambiental, 
social e económica do país com a destruição 
da fauna e flora circundante, poluição da 
água, alteração da temperatura ambiental, 
reflexos no bem-estar físico e psicológico e 
nas atividades económicas das populações em 
redor e sobretudo a destruição da maior fonte 
de riqueza do país, as reservas de petróleo, ...).
3.  Informar que o Kuwait, apesar da tragédia 
de que foi vítima aquando da Guerra do Golfo, 
em 1990, conseguiu reconstruir-se e é, hoje, 
um dos maiores produtores mundiais de 
petróleo. Curiosamente, sendo tão rico neste 
recurso natural, só possui 25% da água que o 
país necessita (aproximadamente 75% da água 
potável consumida no país é dessalinizada ou 
importada).
4.  Concluir que a carência natural ou forçada 
de recursos renováveis (ex: água) e não 
renováveis (ex: petróleo) tem repercussões 
graves para um país ou região e tem dado 
origem a conflitos armados. 

US Army, Tech. SGT Perry Heimer 1 

Campos de petróleo a arder no Kuwait, 
em 1991. As forças armadas da coligação 
internacional liderada pelos EUA forçaram 
o ditador iraquiano Saddam Hussein a 
retirar-se desse país, que tinha ocupado 
e anexado para tomar posse do petróleo. 
Ele, ao partir, ordenou aos seus homens 
que destruíssem tudo o que encontrassem 
no caminho. Mais de 700 poços petrolíferos 
kwaitianos foram incendiados.2

1Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrennendeOelquellenKuwait1991.jpg 
2Baseado em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Golfo

1. 2.O que eu digo sobre... Jogo das Gotas de Água

10`
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Água – fator de desenvolvimento humano
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1.

5. 11.

7.

6. 12.

8.

4. 10.

2.

3. 9.

97% da água da Terra é salgada. A água 
dos lagos, rios, ribeiras e pântanos, entre 
outros, representa apenas 0,3% da água 
potável do mundo. O resto encontra-se em 
glaciares ou é subterrânea.

Um banho usa 265 litros de água; um duche 
de cinco minutos usa entre 
35 e 95 litros de água.

Cada torneira liberta 7,5 litros de água 
por minuto, pelo que podemos poupar até 150 
litros de água todas as manhãs, ao fechar a 
torneira quando lavamos os dentes.

Nos países em desenvolvimento, os homens 
e rapazes são responsáveis por procurar e 
recolher água; são necessárias dez horas do 
seu dia para esta missão. 

Existem 200 milhões de pessoas no mundo 
sem acesso a água potável.

Cada português consome, por dia, 175 
litros de água, um angolano 15 litros e um 
moçambicano 4 litros.

Em média, os americanos e os europeus gastam 
375 e 190 litros de água, respetivamente.

A água é a única substância que pode ser 
encontrada nos estados sólido, líquido e 
gasoso.

A Organização Mundial de saúde diz que 
7,5 litros de água por dia são suficientes 
para garantir as necessidades básicas de 
praticamente todos os cidadãos do globo.

A água cobre 10% da superfície da Terra.

De toda a água utilizada no mundo, 10% são 
destinados à agricultura, 20% ao consumo 
humano e 70% ao uso industrial.

São precisos 10 000 litros de água para se 
produzir um par de calças de ganga. 

V

V V

V

V V

V

V V

V

V V

F

F F

F

F F

F

F F

F

F F
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1. Registar, no quadro, a seguinte grelha 
contendo quatro palavras-chave: 

2. Manter os grupos da atividade anterior e 
sortear, entre eles, essas palavras.
3. Solicitar a cada equipa que relacione a 
palavra que lhe foi atribuída com a escassez 
de água e registe, numa folha, os tópicos da 
sua análise.
4. Apresentar resultados: cada porta-voz dá 
conta à turma das ideias do seu grupo, a que 
se seguirá um breve debate, em que todos os 
alunos podem intervir reforçando as ideias 
dos outros ou refutando-as.
5. Registar nas colunas inscritas na tabela os 
tópicos de cada item. 

6. Tirar conclusões do tipo:
Devido a condicionantes climáticas, há 

regiões com grande escassez de água, com 
solos arenosos e/ou secos, o que impossibilita 
a agricultura e a criação de gado e obriga 
as populações a grandes esforços pela sua 
sobrevivência (CONDICIONANTES CLIMÁTICAS);

Atualmente, a água é utilizada como arma de 
guerra, como foi na antiguidade. É de recordar 
a estratégia “Política de Terra Queimada” que 
implica a destruição de tudo o que possa 
ser proveitoso ao inimigo, inclusivamente 
as colheitas e o envenenamento dos poços 
(GUERRA);

A escassez de água e o tempo dedicado 
a recolhê-la para consumo doméstico leva 
a que, em contextos de vulnerabilidade 
social, mulheres e crianças de países em 
desenvolvimento não possam ir à escola, 
uma vez que é a elas que cabe essa tarefa 
(EDUCAÇÃO);

A falta de acesso ao saneamento básico 
e a uma fonte de água potável aumentam 
os riscos de doenças e mortalidade. A água 
presente nos alimentos não basta para suprir 
as necessidades hídricas diárias individuais 
e, na maior parte dos casos em que tal ocorre, 

há, também, carências alimentares graves 
com reflexos na saúde (DOENÇA).

CONDICIONANTES
CLIMÁTICAS EDUCAÇÃO

Grupo:Grupo:

tó
p
ic

os

Grupo: Grupo:

GUERRA DOENÇA

3. A Escassez de Água

30`
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1. Solicitar a cada grupo que escreva, numa 
das gotas recebidas no jogo inicial, uma 
palavra que expresse, de forma significativa, 
a importância que a água tem, hoje em dia. No 
caso de algum grupo não ter ganho nenhuma 
gota, o que tiver obtido mais partilha uma das 
suas. Os porta-vozes afixam as gotas no quadro 
para que todos os alunos as visualizem.
2. Constatar coincidências e/ou divergências.

Finalizar concluindo que a nossa relação com os 
recursos naturais e a importância relativa que 
têm está associada não só às questões ambientais, 
de forma a permitir a vida no planeta, mas 
também ao desenvolvimento socioeconómico. A 
água é, hoje em dia, o “novo ouro” e a sua escassez 
é já um problema grave em grande parte do 
planeta. São várias as causas que levam a que 
este recurso esteja a tornar-se escasso, como a 
ausência de medidas políticas, as guerras e as 
alterações climáticas. É fundamental perceber-se 
a complexidade do problema para se ser criativo 
e consciente na procura de soluções. Começar 
por respeitar este recurso e ter uma atitude 
sustentável nos seus consumos é um passo na 
direção certa, permitindo a todos o Direito à Água.

4. 5.A importância da água 
na atualidade

Síntese

15`

5`

Importância 
da ÁGUA

ANEXO 2
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O fenómeno migratório nos séculos 

XIX a XX —  causas e consequências — 

tendo em conta as responsabilidade 

das sociedades face ao problema 

atual das deslocações forçadas 

TEMA

Migrações Forçadas

RECURSOS
Computador com acesso à Internet

Projetor

Tiras de papel

Canetas 

Textos 

DURAÇÃO

DISCIPLINA

125 minutos

História

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 3º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para as questões ligadas 

às migrações relacionando-as com 

as deslocações forçadas no tempo 

das Invasões Francesas e com as dos 

tempos modernos

Migrações de ontem e de hojeMIGRAÇõES FORÇADAS
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1. Projetar um mapa (Google), onde está 
assinalado um roteiro que parte da Ásia 
e atravessa certos países da Europa.

2. Perguntar a que poderá corresponder 
o caminho assinalado que, partindo do 
Irão atravessa vários países — Turquia, 
Bósnia, Eslovénia, fronteira de Itália, o 
que, a direito, equivale a andar ao longo 
de cerca de 4 310 km.

O que eu digo sobre...1.
3. Informar que foi o percurso feito 
por um casal que fugiu do seu país 
— o Irão — em busca de melhores 
condições de vida.

4 310 km

5`
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1. Perguntar aos alunos se gostariam de 
assistir ao relato de Rhean, a refugiada 
iraniana que partiu, com o marido, em 
busca de segurança e liberdade.
2. Apresentar o vídeo1 (10’32’’), em pequenas 
etapas, fazendo-se, em cada uma, um breve 
resumo dos factos apresentados.
3. Sondar os sentimentos que a história de 
vida de Rhean despertou na turma.

Ser refugiado2.

25`
1FONTE: Kit de professores “Not Just Numbers” elaborado pela Organização 
Internacional para as Migrações e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR). 
Disponível em: http://www.unhcr.org/not-just-numbers.html?query=not%20just%20
numbers%20manual 
(Clicar em: “português –pt – vídeo  1”)

RELATO DE RHEAN

0’ 00’’
a

1’ 26’’

1’ 26’’
a

4’ 20’’

4’ 20’
a

7’ 15’’

7’ 15’’
a

9’ 18’’

9’ 18’’
a

10’ 32’’

Rehan, 32 anos, iraniana, na Europa desde o ano 
2000, inicia o seu relato pela sua infância em 
Teerão, quando partilhava uma bicicleta com 
outras crianças, o que para ela constituía um 
símbolo de liberdade. Quando tinha 13 anos, o pai 
achou que já era demasiado crescida e proibiu-a de 
andar nela, confiscando-a, o que a desgostou muito.

Foi-lhes dito que corressem o mais rápido 
possível, sem parar e sem olhar para trás. Com 
o que levavam no corpo e uma malinha de mão, 
foram recolhidos e enviados para um Centro de 
acolhimento de migrantes, onde estavam cerca 
de 800 pessoas de inúmeras nacionalidades. 

Após a atribuição oficial do estatuto de refugiada, 
Rehan encontrou um sentido para a sua vida junto 
de pessoas ligadas ao cinema e ao teatro e alargou 
o seu leque de amizades. Contudo, nem tudo correu 
bem — as atribulações por que passaram acabaram 
por desgastar a relação entre ela e o marido e, após 
três anos e meio de casamento, o casal divorciou- 
-se. Como resultado, teve de requerer novo 
estatuto de refugiada, agora como mulher sozinha, 
uma vez que sendo divorciada nunca seria aceite 
na sociedade iraniana. Levou 7 anos a consegui-lo 
e a primeira coisa que fez foi comprar aquilo que, 
na infância, tinha simbolizado para ela a liberdade 
— uma bicicleta.

O tempo passou e, hoje, Rehan é mãe e é feliz. O 
estatuto de refugiada não lhe permite voltar ao 
Irão. Nem sequer pôde acompanhar os últimos 
dias de vida da mãe. No entanto, está previsto 
encontrar-se com a família na Turquia, a quem 
mostrará o seu filho e o seu novo companheiro de 
vida. (2016)

Ansiando deixar uma vida de restrições, tinha o 
sonho de abandonar o Irão. Casou aos 22 anos com 
um iraniano que também desejava ir para os EUA. 
Resolveram partir. Conseguiram chegar à Turquia, 
um país euro-asiático, mas não os deixaram 
ficar lá. Decidiram, então, seguir para a Europa 
e encaminharam-se para a Bósnia, onde tiveram 
de contratar um “passador” que os conduziria 
por caminhos sinuosos de fuga às autoridades 
dos diversos países, atravessando florestas, 
rios, montes, em transportes cheios de outros 
emigrantes clandestinos. Sofreram frio, fome e 
carência de água, não podendo pedir auxílio até 
porque não falavam os diversos idiomas. Até que 
chegaram à Eslovénia, junto à fronteira com a Itália.

Pretendendo que lhes fosse atribuído o estatuto 
de refugiados, tiveram de garantir às autoridades 
que, segundo a Convenção de Genebra, tinham a 
vida em perigo no seu país, por motivos políticos, 
e não podiam regressar. Passaram 7 anos à espera 
de serem legalizados e obterem os documentos 
necessários para recomeçarem uma nova vida. 

Migrações de ontem e de hoje
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1. Solicitar aos alunos que observem uma 
fotografia e a descrevam, tentando situar os 
factos relativamente à época da ocorrência, 
ao país/continente de onde são oriundos os 
viajantes e o eventual motivo da viagem, 
sendo que após será adicionada a legenda 
respetiva, contextualizando a situação.

2. Pedir à turma que indique algumas 
palavras ou expressões que tenham 
surgido no contexto desta fotografia e que 
traduzam as ideias-chave nela expressa 
(conflitos, rivalidades, fugitivos, foragidos, 
migrantes forçados, refugiados)
3. Lançar a seguinte questão: 

Se estes fugitivos tiverem sucesso 
e forem aceites num país, quais os 
procedimentos a seguir, após a sua chegada? 
(expor às autoridades as razões da sua 

fuga, pedir proteção e asilo, requerer o 
estatuto de refugiado)

4. Dialogar com os alunos sobre se cada 
país é livre, ou não, de aceitar migrantes, 
se é, ou não, obrigado a protegê-los ou se 
pode impedi-los de requererem o estatuto 
de refugiados.  
5. Comunicar que existe legislação 
internacional que todos os governos 
devem cumprir. O direito de um indivíduo 
a pedir asilo foi instaurado, em 1948, no 
Artigo 14º da Declaração Universal de 
Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Projetá-lo.

6. Perguntar à turma se todos os governos 
têm a mesma noção do que é um refugiado 
e solicitar que particularizem o que 
entendem por refugiado.
7. Informar que a Assembleia Geral das 
Nações Unidas, também, sentiu a necessidade 
de instaurar uma regulamentação para os 
proteger e que, para isso, definiu o conceito 
de refugiado, no Capítulo I, Art. 1º A. 2) da 
Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 
de 1951, modificado pelo Protocolo de 1967.2

Projetar: 

Uma viagem por um sonho3.

15`

Fotografia atual que retrata migrantes forçados 
oriundos da Turquia com destino à Grécia, daí 
pretendendo seguir para um país do norte da 
Europa — Alemanha, Suécia, Reino Unido, …

Artigo 14º —  
 
 

“(…) o termo ‘refugiado’ aplica-se a qualquer pessoa 
que receando, com razão, ser perseguida em virtude da sua 
raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social 
ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de 
que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele 
receio, não queira pedir a proteção daquele país ou que, se 
não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha 
a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não 
possa ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar.”

2 Disponível em: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/
Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf 
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1. Referir que, ultimamente, se tem falado 
muito em deslocações de pessoas de 
um país para outro e recordar o termo 
genérico que inclui tanto a partida 
voluntária como a forçada. (Migração)
2. Questionar a turma se este movimento 
migratório ocorre apenas na atualidade. 
Mencionar que Portugal é um país muito 
ligado aos fenómenos das migrações e 
dialogar com os alunos, a respeito dos 
mais marcantes ocorridos nos séculos 
XIX e XX. (Século XIX, provocadas 
pelas Invasões Francesas — migrações 
internas e emigração da corte para o 
Brasil; inícios do século XX, integradas 
no “sonho americano” — emigrações para 
o continente americano (EUA e Brasil); 
no pós-guerra, para a Europa, devido não 
só à necessidade de mão-de-obra para os 
países reconstruírem as suas estruturas 
mas também para fugir à guerra colonial 
portuguesa e ao baixo nível de vida 
nacional; depois da revolução de 1974, 
em busca de outros modos de vida e 
melhores condições económicas — para 
todos os continentes, sendo de destacar uma 
migração muito especial que, aquando da 
independência das ex-colónias portuguesas, 

Migrações 
de ontem e de hoje

4.

muitos portugueses de várias etnias vieram 
ou regressaram a Portugal, não se incluindo 
esta vaga no conceito de refugiados, pois não 
poderiam ser considerados estrangeiros. 
Eram portugueses. Finalmente, assiste-se, 
hoje, a migrações por falta de emprego em 
Portugal, sobretudo de jovens com cursos 
superiores que partem para o estrangeiro.)
3. Suscitar o interesse da turma pelas 
ocorrências das Invasões Francesas a 
Portugal, comentando que estes fatos tão 
sérios e trágicos podem ser vistos numa 
perspetiva humorística, sob a forma de 
desenhos animados, perguntando-lhes se 
gostariam de ver. 
4. Apresentar o vídeo  “A incrível história 
das linhas de Torres Vedras”3 (5’09‘’).
5. Reconhecer que os tempos pareciam ter 
mudado desde então, tanto em Portugal 
como no mundo, e questionar os alunos 
quanto ao fato de, apesar disso, se estar a 

assistir a uma enorme vaga internacional 
de novas migrações de indivíduos e de 
povos e populações de diferentes culturas 
e etnias. Perguntar se têm alguma ideia 
da quantidade de refugiados e deslocados 
devido a conflitos ou situações de crise no 
mundo. 

6. Mostrar o vídeo teledifundido, em 2014, 
pela estação televisiva Euronews “Número 
de refugiados no mundo atinge valor 
recorde”4 (1’06‘’). 
7. Sintetizar o conteúdo da notícia. 
(Verificam-se situações dramáticas em 
termos de Direitos Humanos e a comunidade 
internacional não tem conseguido resolver 
o problema nem impedir situações de 
conflito e as organizações humanitárias não 
conseguem angariar recursos para apoiar 
as populações. Em 2014, já se quantificava 
os refugiados em 50 milhões, 5 vezes mais 
do que a população portuguesa.)
8. Concluir que, ao longo dos tempos, sempre 
se assistiu a ondas migratórias forçadas 
que ocasionaram crises socioeconómicas.

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=01IjjBGg4WY&feature=youtu.be
4 Disponível em: https://youtu.be/Au6w2uK4aN8 
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1. Propor à turma uma atividade de análise 
de excertos documentais sobre as migrações 
forçadas, no passado e no presente.
2. Dividir os alunos em dois grandes grupos 
(Grupos 1 e 2) subdivididos, cada um, em 
3 subgrupos de 5 alunos (Grupos A, B e C), 
funcionando do seguinte modo:

Grupo 1 – analisa documentos acerca das 
consequências das Invasões Francesas nas 
populações portuguesas (ANEXO 1) 

Grupo 2 – analisa documentos sobre 
as causas da existência de refugiados na 
atualidade  (ANEXO 2)

As conclusões dos grupos devem ser 
registadas em tiras de papel a afixar, 
constituindo-se um cartaz.

Concluir que, ao longo dos tempos, muitos 
foram as pessoas e os povos forçados a 
deslocar-se para outras regiões ou países, 
voluntaria ou compulsivamente, inclusivé 
os casos dos portugueses que foram e têm 
vindo a ser (e)migrantes. É justo reconhecer, 
numa perspetiva político-social, que são 
muito variadas as motivações e os contextos 
em que as migrações ocorrem, ainda que 
com denominadores comuns: a procura 
de uma vida melhor e, em alguns casos, a 
salvaguarda de vidas em perigo e o acesso 
aos (mais básicos) Direitos Humanos. 

É necessário preparar os indivíduos, as 
sociedades e os governos para acolherem 
novas comunidades, respeitando as suas 
caraterísticas e modos de vida, integrando-
-as nas sociedades de acolhimento. Compete 
a cada um de nós minimizar sofrimentos e 
contribuir para tornar o mundo melhor.

A crise das 
migrações forçadas

Síntese5. 6.

3. Promover um debate sobre as consequências 
imediatas das situações de conflito no passado 
e na atualidade, tendo por base tanto o cartaz 
como as seguintes três questões, afixadas /
escritas no quadro, que remetem para alguns 
aspetos trabalhados nas atividades anteriores: 

O que tem vindo a provocar a deslocação de 
populações, no passado e na atualidade?

Quais as preocupações das pessoas/
instituições que se opõem a estes fluxos 
migratórios?  

Que atitude devemos ter se, em qualquer 
momento, acontecer sermos nós os refugiados?

Migrações de ontem e de hoje
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Grupo A/1 CONSEQUÊNCIAS DAS INVASÕES FRANCESAS 
NAS POPULAÇÕES PORTUGUESAS

“A 3ª Invasão Francesa – a pior fase da Guerra

Esta invasão da Península foi, sem dúvida, a mais violenta e de 
consequências mais desastrosas. A invasão decorreu ao longo dos 
meses de Agosto e Setembro de 1810, tendo os estrategas ingleses 
adoptado uma política de “terra queimada” que consistia no dever 
de se abandonarem as casas e os campos, destruir os haveres e 
as culturas. Massena não devia encontrar um país vivo, mas um 
deserto sem habitantes nem víveres para o seu exército. Quem não 
cumprisse a ordem do general Wellington seria considerado traidor.

As vítimas em Abrantes

A paróquia de S. João esteve ocupada com víveres, pelas tropas 
portuguesas estacionadas na vila. (…) Quanto a S. Vicente, os registos 
paroquiais estão completos e podem constituir uma boa amostra: 
1808, 100 óbitos; 1809, 144; 1810, 105; 1811, 413 e 1812, 172. (…)

Ocupada desde Novembro de 1807, Abrantes é uma importante 
plataforma logística para o exército napoleónico, (…) realçando-se 
a facilidade e rapidez com que se podia efectuar o transporte de 
“feridos, estropiados e mortos”, na sua maioria franceses, para os 
hospitais centrais em Lisboa.”

Biblioteca Municipal António Botto, 2008. 
Os custos humanos das Invasões Francesas em Abrantes. Blog “Guerra dos Sapatos”
Disponível em: http://guerra-dos-sapatos.blogspot.pt/  

CONSEQUÊNCIAS DAS INVASÕES FRANCESAS 
NAS POPULAÇÕES PORTUGUESASGrupo B/1

“(Mais) Testemunhos a propósito das Invasões Francesas…

Por quase todo o país há relatos da devastação e das atrocidades 
praticadas pelas tropas beligerantes durante as Invasões Francesas, 
mas é nas povoações próximas das «Linhas de Torres Vedras» que 
os testemunhos são mais vivos, resultado de ser uma das regiões 
mais afetadas pela passagem e permanência das tropas francesas e 
inglesas. (…)

Foi em Sobral de Monte Agraço que, na 3.ª Invasão Francesa, 
ocorreram os mais violentos combates travados na zona das Linhas 
de Torres Vedras. Testemunho disso é a existência de uma rua a que 
a população chamava «a rua das casas queimadas». (…) 

Mas já na 1.ª Invasão Francesa, a região à volta de Lisboa 
tinha sofrido os horrores do exército francês. O povo de Mafra, 
por exemplo, viu as suas casas e as igrejas serem saqueadas (…). 
Nem a roupa branca do palácio escapou: foi requisitada para fazer 
fardamentos, tendo essa tarefa sido entregue a costureiras de Mafra. 

Perante a opressão o povo revolta-se contra o invasor. Jacinto 
Correia, um jornaleiro mafrense, foi a Tribunal de Guerra após ter 
morto dois franceses. Por ordens de Loison, o Maneta, foi fuzilado 
junto ao Convento de Mafra. Permanecem as suas últimas palavras: 
«se todos fossem como eu não sobrava um francês vivo».

Na Ericeira também há testemunhos dessa revolta: conta-se 
que um taberneiro, José Francisco Malta, matou alguns soldados 
franceses embebedando-os e atirando-os depois para dentro do poço 
que tinha no quintal.”

(Mais) Testemunhos a propósito das Invasões Francesas… Itinerante
Disponível em: http://itinerante.pt/mais-testemunhos-a-proposito-das-invasoes-francesas%e2%80%a6/

ANEXO 1
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Grupo C/1 CONSEQUÊNCIAS DAS INVASÕES FRANCESAS 
NAS POPULAÇÕES PORTUGUESAS

Cartas que o jovem Tenente-General 
William Warre enviou ao seu pai 

entre 1808 e 1812

“Palavras leva-as o vento…

“Era impossível passar por um país tão 
completamente devastado sem sentimentos de 
horror e pena por tanto sofrimento. Nada pode 
superar a exuberante crueldade e barbárie 
destes miseráveis (os franceses). Passámos 
pelo que outrora foram boas cidades que 
agora se encontram praticamente queimadas 
ou destruídas (...). Chegámos a ver muitas 
pessoas, incluindo crianças, absolutamente 
famintas que vivem de urtigas de ervas que 
apanham no campo.”

A língua portuguesa também sofreu influências das Invasões Francesas e devemos-lhes 
algumas das expressões populares que hoje utilizamos.

«Ficar a ver navios» foi o que aconteceu a Junot quando chegou a Santa Catarina e viu a frota 
com a Família Real, a caminho do Brasil, a passar a barra do Tejo. Esse fracasso não impediu 
Junot, durante alguns meses, de governar Portugal vivendo «à grande e à francesa» – ficaram 
famosas as suas receções e festas – e de cometer grandes atrocidades contra quem se lhe opunha. 

As curiosidades linguísticas não se ficam por aqui… Por exemplo, na zona do Porto, há uns 
pequenos pães, os moletes, recordando o general Mollet que por aí esteve.

Falando em «paparoca» há um prato típico da Beira Litoral, a chanfana, que, diz-se, tem a 
sua origem nas invasões francesas. Para enfraquecer o inimigo francês, a célebre táctica da 
“terra queimada”, inquinavam-se os poços e as nascentes de água. O povo, também ele privado 
de água mas com fome, começou a cozinhar a cabra velha em vinho, numa caçoila de barro 
preto, permitindo armazenar – culpa do coalho, a camada de gordura protectora – tão delicioso 
repasto, durante muito tempo… É um facto: «a necessidade aguça o engenho».

E há o «vinho dos mortos», tão afamado na região de Boticas, em Trás-os-Montes… Parece 
que, para não serem roubados pelos soldados franceses, os lavradores enterravam as vasilhas 
de vinho, deitando-as ao comprido e cobrindo-as com terra. A surpresa veio quando as 
desenterraram; o vinho tinha ganho uma cor e um paladar ímpares. Por isso, na região, há quem 
continue a enterrar as garrafas produzindo o “vinho dos mortos”.”

Carvalho, M. 2009. As Invasões Francesas por um inglês do Porto. Público
Disponível em: https://www.publico.pt/2009/12/30/culturaipsilon/noticia/as-
invasoes-francesas-por-um-ingles-do-porto-1655876/amp 

Palavras leva-as o vento… Itinerante
Disponível em: http://itinerante.pt/palavras-leva-as-o-vento/

ANEXO 1

Migrações de ontem e de hoje
MIGRAÇõES FORÇADAS

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

173



Grupo A/2 CAUSAS DA EXISTÊNCIA DE REFUGIADOS NO MUNDO

De onde vêm os refugiados e porquê “Perguntas e respostas: São imigrantes, refugiados?

O que são estas pessoas, migrantes, imigrantes, refugiados? 
Migrante, um termo que se impôs nos últimos tempos, é qualquer pessoa que 

se muda de um país para outro, a não ser que esteja a fugir de uma guerra ou a ser 
perseguido – aí pode ser considerado um refugiado. Mas não é um termo que agrade 
muito. «Falar em ‘migrantes’ é uma forma de desumanizar as pessoas», disse à AFP 
Elisabeth Vallet, especialista em imigração da Universidade do Québec (Canadá).

E quem são os imigrantes?
É como são designados os estrangeiros que migram para um determinado 

país. Podem estar a fugir da pobreza, ou simplesmente a procurar melhores 
oportunidades de vida. Mas se não tiverem autorizações de trabalho e residência, 
poderão ser enviados de volta para os seus países, pois não gozam das proteções ao 
abrigo da lei internacional que têm os refugiados.

Os refugiados têm um estatuto especial? 
As pessoas que fogem da guerra e das perseguições conquistaram um estatuto 

de proteção em 1951, depois da II Guerra Mundial – quando a falta dessa proteção 
deixou os judeus europeus sem locais para onde fugir. Por lei, não podem ser 
enviados para países onde corram risco de vida. 

Os milhares de pessoas que estão a chegar à Europa são migrantes ou refugiados? 
Têm um estatuto especial?

 A agência da ONU para os refugiados diz que a maioria vem de países em 
guerra, procura fugir da violência e de perseguições, logo encaixa na descrição de 
refugiado. Mas defende o uso dos dois termos, migrantes e refugiados, para tentar 
distingui-las das que vêm em busca de uma vida melhor.”

Barata, C., 2015. Perguntas e respostas: São imigrantes, refugiados? Público
Disponível em: https://www.publico.pt/mundo/noticia/perguntas-e-respostas-sao-imigrantes-sao-refugiados-1706290 

Cockburn, P., 2015. De onde vêm os refugiados e porquê. Globo
Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/de-onde-vem-os-refugiados-por-que-17480704 
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Grupo B/2 CAUSAS DA EXISTÊNCIA DE REFUGIADOS NO MUNDO

“Somos Todos Refugiados Fotografias nem de costas

(…) Sabina passa, Sabina fala e ninguém adivinha que Sabina 
é uma refugiada bósnia. Podia ser portuguesa, pensamos mal a 
conhecemos, secretamente à coca de um sotaque, de um deslize que 
denuncie as suas origens. (…)

Sabina lembra-se bem da data: 8 de abril de 1992. A mãe, Vesna, 
fazia 42 anos nesse dia e largava a casa, o ateliê de arquitetura e o 
marido - os homens estavam proibidos de sair do país. Também 
não se esquece do comboio “a abarrotar de mulheres e crianças” 
que apanharam rumo à Croácia.

Sabina e Dragana iam para a escola de ténis com buracos e 
fingiam não ligar quando ouviam comentários do género: «Só tens 
esse par de calças?!» (…) Os meses passaram, os ecos da guerra 
traziam histórias de destruição, o pai haveria de aparecer em Split, 
deixando-se ficar sempre escondido em casa. O avô vendeu o carro, 
a reforma não chegava para tanta gente. Desesperada, a avó apostou 
que encontraria uma instituição que ajudasse as filhas e os netos 
a mudarem-se para um país seguro. A 21 de setembro desse ano, 
conseguiu que os seis fossem incluídos no grupo de cento e poucos 
bósnios que aterraram no aeroporto de Figo Maduro (…).

(…) Adel não se chama assim e Yara é o nome que ambos tinham escolhido 
para a filha que não chegou a nascer. Conhecemo-los (…) e contar-nos-ão tudo 
aquilo por que passaram nos últimos anos, com uma condição: não publicar 
dados que possam identificá-los. Fotografias nem de costas. Se o Governo 
sírio souber que têm o estatuto de refugiados, tira-lhes todos os bens que 
possuem no país, das propriedades às contas bancárias.

Adel e Yara pertencem a uma família rica; a maioria dos seus membros 
saiu do país e espera vender terrenos e casas para recomeçar onde estão. (…) 

A família de Adel recebe 750 euros de subsídio no total. (…) A contabilidade 
faz-se assim: €250 para o homem e €125 para a mulher e cada um dos filhos. 
«O apartamento custa 500 euros, a luz, a água e o gás leva-nos os outros 250. 
Todos os meses, tenho de pedir dinheiro emprestado à família», explica. «Mas, 
aqui, também só dão 250 euros aos reformados. Nós não viemos para cá à 
procura de subsídios. Nós fugimos da guerra, de muito sangue, e agradecemos 
a segurança que temos em Portugal.»

Adel é licenciado em Engenharia Civil e tem experiência em marketing 
e desenvolvimento empresarial. Fala inglês fluentemente e faz-se entender 
em português. Continua sem emprego, mas acredita que melhores dias virão. 
«Nós, sírios, gostamos de trabalhar, somos ativos e criativos.»”

2015. Somos todos refugiados. Públic
Disponível em: http://www.newsjs.com/url.php?p=http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/somos-todos-refugiados=f831165
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Grupo C/2 CAUSAS DA EXISTÊNCIA DE REFUGIADOS NO MUNDO

“«Sou português», orgulha-se «Quis proteger os meus filhos»

Ahmed tinha 45 anos quando saiu da Somália. Com ele ia a 
mulher e três filhos, de 1 ano e meio, 4 e 5 anos. Passaram pelo 
Egito, Sudão e deserto da Líbia antes de se meterem num barco de 
oito metros, com mais vinte pessoas. Salvos pelos Royal Marines de 
Malta, pediram asilo na ilha e (…) o ACNUR escolheu enviá-los para 
Portugal. «Já sou português», orgulha-se. Obteve a nacionalidade 
em abril deste ano. Nunca teve um emprego certo. (…)

(…) Diaby Abdourahamane, 33 anos, nascido na Costa do Marfim, 
em Portugal desde agosto de 2007.

A sua viagem começou dois anos antes. Antes de cá chegar, 
passou por vários países africanos até que se enfiou numa patera 
rumo à costa espanhola. Em Espanha, decidiu seguir um grupo que 
tinha família em Portugal. «O que é que eu conhecia do país? O Luís 
Figo! Mais? Humm...? O Rui Costa.»

Licenciado em Economia («Mas como é que eu provo?»), Diaby 
chegou a trabalhar no aeroporto, como Relações Públicas, antes 
de se tornar um ativista pelos direitos dos refugiados. Além do 
Francês e do Inglês que usa indiscriminadamente, fala Português 
com correção. Não tem qualquer dificuldade em dizer o que lhe vai 
na alma. Só não lhe peçam para contar a travessia do Mediterrâneo.

Não é o único parco em palavras quando se trata de reviver o passado. 
Foi difícil, mas já passou. Agora, vamos ao presente, por favor. Mesmo 
assim, escreva-se que Ali Bilal é iraquiano, tem 44 anos e chegou a Lisboa 
em 2011, vindo da Ucrânia, com a mulher, originária da Crimeia, e dois 
filhos. Estudou Finanças em Bagdad, aos 23 anos estava na Turquia, mais 
tarde em Moscovo. Nunca poderá regressar ao Iraque, saiu de lá por razões 
políticas. Os filhos, dois rapazes de 14 e 7 anos, ainda não têm os livros para 
a escola. Os 400 euros que o agregado recebe mensalmente não esticam.

Ayad-sh-Mahmoud, também iraquiano, de 55 anos, foi motorista e 
carpinteiro no Iraque e na Síria, para onde fugiu no final de 2006. Em 
Portugal há já sete anos, nunca trabalhou. Ele, a mulher e os quatro filhos 
vivem da caridade alheia e da venda de cartão. (…)

Mubarak M. Hussein tinha 20 anos quando os pais decidiram fugir 
de Mogadíscio, na Somália. (…) Aos 31 anos, com o curso de Direito 
Internacional e três filhos a seu cargo, tem saudades do tempo em que 
trabalhava como tradutor, no ACNUR. «Escolhi Portugal porque o país me 
interessava historicamente, conhecia o seu passado. Vim encontrar um 
país bom, mas os governantes...»”

2015. Somos todos refugiados. Públic
Disponível em: http://www.newsjs.com/url.php?p=http://visao.sapo.pt/actualidade/portugal/somos-todos-refugiados=f831165
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RECURSOS

Imagens

Vídeo

Texto

Notícia

Fichas

Bandeirolas 

Tabela de registo 

de dados

Planificação 

do cilindro 

Folheto 

informativo 

da EPAL 

DIREITO À ÁGUA Água,arma de guerra?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sólidos geométricos – propriedades, 

volumes e planificação; representação 

de medidas, volumes e capacidades – 

números inteiros e decimais; resolução 

de problemas matemáticos

TEMA

Direito à Água

DURAÇÃO

DISCIPLINA

120 minutos

Matemática

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 2º ciclo

OBJETIVO

Sensibilizar para a importância da água 

na vida humana e das espécies, focando o 

seu papel no âmbito de conflitos armados 

do presente e do passado, particularmente 

nos tempos das Invasões Francesas 
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Espan
toso!

Inacreditável!

Intere
ssant

e!

Perigoso!

1. Afixar a imagem seguinte: 1. Propor à turma um jogo de papéis, iniciado 
a pares, sendo que um dos alunos assume o 
papel de “informador” e outro o de “jornalista”. 
2. Entregar a cada “informador” uma ficha com 
algumas realidades sobre a água (ANEXO 1)1 e 
explicar-lhe que deve partilhar a informação 
com o seu “jornalista”.
3. Atribuir a cada duo um número de 1 a 14 
correspondente ao número das constatações a 
considerar. Em turmas com outra quantidade 
de alunos, retiram-se ou acrescentam-se 
afirmações de acordo com os pares inter-
venientes.  
4. Distribuir a cada duo 4 bandeirolas com as 
seguintes interjeições:

5. Escolher dois alunos para contabilizar, 
numa tabela (ANEXO 2), as exclamações 
proferidas em relação a cada pergunta. 
6. Informar que o número do grupo 
corresponde ao número da “curiosidade”.
7. Pedir a cada “jornalista” que diga, em 
voz alta, a sua afirmação. De seguida, 
cada par, após acordo dos dois, levanta 
a bandeirola que exprime o seu sentir 
comum perante o facto.
8. Fazer o balanço das exclamações em 
relação a cada informação. 
9. Terminar a atividade, questionando 
a turma se gostou de saber tanta coisa 
extraordinária sobre a água.

1. Perguntar à turma o que se vê na gravura 
e afixar, no quadro, a palavra ÁGUA.
2. Constatar que na estrutura do poço se 
podem identificar vários sólidos geomé-
tricos e nomeá-los. 

3. Dar a conhecer uma informação sobre a 
água: um banho de 15 minutos, com a torneira 
meio aberta, consome 135 litros de água. 
4. Perguntar se gostariam de conhecer 
mais “curiosidades” sobre este líquido tão 
essencial à vida.

Adaptado de UNESCO Water Portal UNIFEM, 2004 FAO focus: Women and 
food security UNEP, 2004. 
1Disponível em: http://en.unesco.org/themes/water-security e em http://gender.
cawater-info.net/what_is/facts_e.htm

1. 2.O que eu digo sobre... Vocês sabiam que...?

10`

20`
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ÁGUA

1.  Constatar que em nenhuma das informações 
sobre a água se contempla uma problemática com 
graves repercussões: a água e a guerra.
2. Perguntar aos alunos se ela pode estar na origem 
de conflitos armados e se pode ser usada como 
arma de guerra.
3. Propor recordar os factos da Guerra Peninsular 
visualizando o filme “Loures e as Linhas de Torres”2. 
(7’07’’)
4. Sistematizar, com a turma, os pontos mais 
relevantes presentes no vídeo, nomeadamente 
o problema da água, dialogando em torno das 
seguintes questões:

Quais os recursos que os camponeses destruíam 
para que os franceses não os pudessem utilizar?

Qual o nome dado a esta estratégia militar?

Qual o papel da água no conflito?

5. Lançar a questão: 

Na atualidade, ainda se verificam conflitos 
integrados nas chamadas “guerras da água”? (À escala 
do nosso país, têm ocorrido escaramuças pela posse 
da água até mesmo entre vizinhos e parentes. A 

nível internacional, tem havido confrontos graves, 
sobretudo no Médio Oriente, no Sudão, na Bolívia, 
entre o México e EUA, … – uns mais violentos que 
outros.)

2Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O9a_xdrztZM 
3Disponível em: http://exame.abril.com.br/mundo/conflito-liquido-como-a-
agua-esta-virando-arma-de-guerra/

6. Informar que um dos casos mais 
flagrantes da atualidade ocorreu na Síria, 
em 2014, acontecimento que foi relatado por 
uma jornalista da revista “Exame” do Brasil.
7. Projetar o texto e promover a sua leitura, 
em voz alta.

8. Promover um diálogo com os alunos 
sobre a importância da água como 
recurso essencial à sobrevivência do 
ser humano, fazendo o paralelismo 
entre o ocorrido na Síria e nas Linhas 
de Torres.
9. Concluir que a água foi e continua 
a ser utilizada como arma de guerra.

3. A água - uma arma de guerra

“Em áreas que sofrem com a escassez de recursos hídricos, 
cada gota emerge como novo alvo bélico que vitima principalmente 
inocentes. A Síria não é exceção.

Em 10 de maio [de 2014], grupos armados atacaram a estação de 
bombeamento de água na cidade síria de Alepo. Durante oito dias, 2,5 
milhões de pessoas ficaram sem acesso à água potável. Não está claro 
quem foi o responsável. As forças do regime e da oposição culpam-se 
umas às outras. Mas uma coisa é certa: em áreas que sofrem com 
escassez de recursos hídricos, cada gota vira nova arma de guerra. 
Rios, canais, barragens, esgoto e plantas de dessalinização cada vez 
mais tornam-se alvos militares, em movimento parecido com o que 
acontece com poços de petróleo, frequentemente queimados em 
conflitos.

Mas diferentemente dessa prática de guerra, a privação de água 
como estratégia bélica é mais cruel, ao afetar não apenas os inimigos 
armados, mas populações civis. Há outra razão: água é insubstituível. 
Sem uma fonte de qualidade e segura, aumentam os riscos de 
contaminação e, inevitavelmente, o número de doenças e óbitos. (...)”

Barbosa, Vanessa, 2014. A água está virando arma de guerra. Revista EXAME.3

A água está virando arma de guerra
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1. Retomar a questão inicial da aula: a 
identificação da forma cilíndrica do poço.
2. Projetar a seguinte imagem e perguntar 
qual a relação entre o sólido e o desenho 
(planificação do cilindro):

1. Projetar o folheto informativo da EPAL –
Empresa Portuguesa das Águas Livres – a 
instituição responsável pelo abastecimento de 
água à cidade de Lisboa. Nele se explica cada 
campo presente nas faturas de consumo de 
água (ANEXO 5). 
2. Perguntar à turma se o valor total a pagar 
pelos cidadãos corresponde apenas ao gasto 
da água no mês em referência. 
3. Identificar o que a fatura inclui, além das 
“Contas da Água”. (“Contas da Câmara Municipal 
de Lisboa” e “Taxas”, que serão tanto mais 
elevadas quanto maior for o consumo de água). 
4. Questionar a utilidade do ponto 9. (Nele os 
clientes podem acompanhar os seus consumos 
nos últimos doze meses.) 
5. Pedir aos alunos para analisarem a fatura 
que trouxeram de casa, a pedido do professor, 
e avaliarem se o consumo é constante ou 
variável, tentando justificar as razões.
6. Desenvolver um plano com dez medidas 
de poupança de água para o seu agregado 
familiar, num período experimental de um 
mês constitui a tarefa seguinte, podendo os 
alunos optar por trabalharem com um par. 
7. Desafiá-los a aplicarem esse mesmo plano e 
a avaliarem o seu impacto na fatura de água 
do mês seguinte.

Concluir que a água é de tal forma valiosa 
e imprescindível à existência humana 
e das espécies que tem vindo a gerar 
confrontos e guerras, no presente e no 
passado, com graves consequências, como 
foi o caso do envenenamento deliberado 
dos poços na época das Invasões Francesas. 
O homem tem um papel fundamental 
na preservação deste recurso natural, 
cabendo a cada um de nós protegê-lo, 
nomeadamente no consumo doméstico. 
As faturas das empresas concessionárias 

do abastecimento de água constituem um 
importante meio para controlarmos o seu  
gasto e adotarmos medidas restritivas 
para não afetarmos o planeta e não 
sobrecarregarmos as despesas mensais 
do agregado familiar.

3. Dividir a turma em 4 grupos e distribuir 
a planificação do cilindro (ANEXO 3) a cada 
equipa que a deverá pintar/decorar, como se 
se tratasse das paredes de um poço de água 
na época das Invasões Francesas. O grupo, de 
seguida, construirá esse sólido geométrico, 
colando as partes constituintes.
4. Propor às equipas que, também no contexto, 
da Guerra Peninsular, resolvam algumas 
situações “problemáticas” (ANEXO 4), cabendo, 

no final, ao porta-voz do grupo indicado 
pelo professor expor aos outros a resolução 
matemática do seu problema. 

4. 5. 6.Resolução de situações 
“problemáticas”...

Quem poupa mais? Síntese

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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ANEXO 1CURIOSIDADES SOBRE A ÁGUA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

4.

7.

8.

9.2.

5.

3.

6.

Cerca de 70% do corpo humano é constituído por água.

1 em cada 3 crianças do mundo não tem 
acesso a instalações sanitárias decentes. 

85% da energia que, diariamente, uma mulher obtém 
na sua alimentação pode ser gasta a carregar água.

4,5 horas por semana é o tempo médio que cada queniana precisa para 
ir buscar água, 77% destas mulheres receia pela sua segurança enquanto 
realiza a sua tarefas e 24% deixa de tomar conta dos seus filhos para fazê-lo.

10 milhões de anos é o tempo conjunto que mulheres e 
meninas usam para carregar água no mundo, em cada ano.

9,8 litros de água são necessários 
para produzir uma folha de papel.

23 litros de água são necessários 
para produzir 5kg de plástico.

263 milhões de pessoas têm de caminhar ou esperar, 
no mínimo, 30 minutos para ter acesso a água potável.

159 milhões de pessoas acedem a água de fontes 
consideradas impróprias para consumo.

6 km é a distância média percorrida para ir buscar 
água, por dia, pelas mulheres na Ásia e África.

16 milhões de horas é o tempo que as mulheres de 
25 países de África gastam a ir buscar água, por dia.

800 crianças por dia morrem devido a diarreias 
provocadas por água contaminada e mau saneamento.

2,1 mil milhões de pessoas no mundo 
não têm acesso a água limpa e segura.

31% das escolas do mundo não têm água potável.

ATIVIDADES PASSO A PASSO...

DIREITO À ÁGUA
Água,arma de guerra?
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ANEXO 2

Espantoso!

Espantoso!

Inacreditável!

Inacreditável!

Interessante!

Interessante!

Perigoso!

Perigoso!

1. 2. 3. 4. 5.

5.

6. 7.

7.8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

EXCLAMAÇÕES GRUPOS

REGISTO DOS ALUNOS CILINDRO

ANEXO 3

ATIVIDADES PASSO A PASSO...
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ANEXO 4

QUE GRANDE PERDA!

Um poço de 3m de diâmetro foi envenenado 
pelo seu proprietário, seguindo instruções do 
General Wellington. Tendo em conta que a sua 
profundidade era de 18m, qual a quantidade 
de água potável que se perdeu?              

1.

SITUAÇÕES “PROBLEMÁTICAS” A RESOLVER

AJUDAR OS 
COMBATENTES!

Consciente do esforço dos militares luso- 
-ingleses, um camponês resolve oferecer um 
copo de vinho aos soldados perto da sua casa. 
O garrafão continha 5 litros e cada copo tinha 
a capacidade de 250 cm3. Quantos soldados 
puderam beneficiar de um copo de vinho?

2.

OS TONÉIS 
E AS PIPAS 

Antes do conflito armado, o camponês 
vivia de uma pequena produção vinícola 
que guardava em tonéis e pipas. A 
pipa correspondia a 1,125 m3 e o tonel 
equivalia a 2 pipas. O seu vizinho, Sr. 
Tibúrcio, fabricava 7,875 m3. Em quantos 
tonéis armazenava ele a sua produção?

3.

AGRICULTURA 
DOMÉSTICA DE RECURSO

Uma habitante de Arruda dos Vinhos 
vendo que não podia cultivar o campo, 
resolveu fazer uma plantação doméstica. 
Distribuiu 25 dm3 de terra fertilizada 
por vasos de barro com a capacidade 
de 1,5 litros. Quantos vasos encheu? Que 
quantidade de terra lhe sobrou?

4.

Soluções: 

1: 127,17 m
3

2: 20 soldados/copos
3: 3,5 tonéis 
4: 16 vasos; sobra 0.67 l
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4Disponível em:  http://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/clientes/conhe%C3%A7a-a-sua-fatura.pdf?sfvrsn=12
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4Disponível em:  http://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/clientes/conhe%C3%A7a-a-sua-fatura.pdf?sfvrsn=12
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Mochila do Soldado
partir da Guerra para a Paz

PROJETOPROMOTOR ESTE PROJETO FOI 
FINANCIADO POR

E APOIADO POR PARCEIROS


