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Projeto / Atividade Coração da Esperança 
 
 

A Direção-Geral da Educação divulga neste número o projeto “Coração da Esperança” 

da Escola Básica S. Tomé de Negrelos. 

 

 

 
«O Projeto “Coração da Esperança” assentou na promoção de uma articulação vertical 

entre todas as turmas da EBSTN, questão que foi uma mais-valia, e que incidiu na 

defesa dos direitos humanos e na situação da Ucrânia. 

 

Numa 1.ª fase todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos, nas aulas de História e de Cidadania 

e Desenvolvimento, visualizaram pequenos vídeos sobre a guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia, intitulados “O início da guerra”. No final, os professores abriram um debate 

em que procuraram levar os alunos para a reflexão das similaridades entre esta guerra 

(Rússia e a Ucrânia) e outras de que eles já tinham ouvido falar. Com recurso a 

ferramentas digitais, vídeos informativos e à orientação dos professores, os alunos 

abordaram uma temática sobre a atualidade e os direitos humanos, desenvolveram a 

argumentação, o espírito crítico e a exposição de ideias, através do debate e da troca 

de opiniões, confrontaram ideias e perspetivas históricas distintas, respeitando as 

diferenças de opinião. Os alunos foram depois convidados a expressar um desejo, na 

ferramenta digital Mentimeter, para o futuro da população mundial e em especial para 

o povo ucraniano. De seguida, visualizaram as palavras que mais se evidenciaram e 

expressaram a sua opinião sobre os resultados. A palavra mais vezes empregue foi 

selecionada para ser exposta no “Coração da Esperança”, em representação da turma. 

Ainda nesta fase, os professores distribuíram cartões amarelos e azuis pelos alunos das 

turmas dos 2.º e 3.º ciclos, nos quais escreveram a sua palavra de alento/esperança 
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para o povo ucraniano, que depois foi colocada no mural de cada sala de aula, em 

forma de coração. Os alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar, também envolvidos nesta 

atividade, depois de terem abordado este tema, elaboraram uma bandeira da Ucrânia 

gigante, onde colocaram palavras de alento ao povo ucraniano. 

 

 

 

Numa 2.ª fase do projeto, foi criado um coração de grandes dimensões, com recurso a 

materiais recicláveis: cadeiras partidas de plástico que se encontravam há muito 

tempo na escola, redes e arames, onde foram escritas/colocadas as palavras positivas 

selecionadas nas atividades anteriores. Os assistentes operacionais e a Associação de 

Pais foram convidados a participar nesta atividade.  

A 3.ª fase será a colocação deste trabalho num jardim exterior do espaço escolar, mais 

concretamente em frente à Escola Básica S. Tomé de Negrelos, como forma de alertar 

toda a comunidade de S. Tomé de Negrelos para o facto de que, embora longe, é 

possível ajudar quem perece, mais não seja, lembrando-nos daqueles que neste 

momento sofrem e passam por momentos de desespero. 

No entanto, o grande objetivo só vai ficar concretizado QUANDO A PAZ E A SEGURANÇA 

CHEGAR A TODOS OS UCRANIANOS! Este é, sem dúvida, o maior desejo de toda a 

comunidade educativa envolvida neste projeto.» 

 

João Paulo Silva, professor de História 

 

 

 


