Festa da Inclusão em Castro Marim
No último Sábado, dia 19 de Maio, o tempo estava frio e ventoso, mas a nossa
alegria e motivação aquecia-nos e preparava-nos para um dia em cheio. Às 8h
partimos de Loulé em direção a Castro Marim. Alunos e professoras estavam
empenhados em participar neste encontro no âmbito do projeto Connecting
Classrooms e orgulhosos por representar a nossa Escola Secundária de Loulé. Temas
como a Inclusão, Multiculturalismo; Diversidade Cultural foram o mote para esta Festa
da Inclusão!
Chegámos ao Revelim e reparámos que estava todo engalanado: cartazes,
pinturas; posters, faixas, tudo elaborado pelos alunos pertencentes ao projeto. As
atividades desportivas começaram logo depois: maratona de natação; corrida de
estafetas; passeio de bicicleta… Uma manhã bastante atarefada e enérgica!
Chegou o meio-dia e o sol já brilhava! Era hora de retemperar as energias, pois
estávamos todos esfomeados! Comemos, desfrutando de uma paisagem estonteante
da ria Formosa e do sapal!
À tarde era hora de apreciar os trabalhos que foram feitos pelas diferentes
escolas. O palco montado no Revelim foi o local escolhido para o efeito. Tive o
orgulho, enquanto apresentadora, de anunciar atividades como: teatro de fantoches;
canções; danças; sketches; flashmob. A nossa escola, através das alunas da turma
11º Za, apresentou um teatro de fantoches, elaborados por elas e com a ajuda da
professora Marta Castro, sob o tema: Um conto que queria ser um conto! Fantoches
que deram uma lição a todos presentes: deveremos aceitar as diferenças, pois todos
somos necessários e importantes!
O fim já se aproximava e o flashmob do Agrupamento de escolas da Bemposta
pôs todos a dançar! Todos diferentes, mas todos unidos bailaram ao som de um remix
enérgico!
Voltámos para Loulé cansados, mas com um sorriso nos lábios! Todos demos
o nosso melhor por participarmos nesta celebração do multiculturalismo e da Inclusão,
contra o preconceito!
Devemos todos lutar contra o preconceito, lutando pela inclusão de todos, pois
como Maya Angelou disse um dia O preconceito é um fardo que confunde o passado,
ameaça o futuro e torna o presente inacessível!
Professora Alexandra Sobral e Costa

