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Apresentação do Guia Metodológico 

 

 

Para desenvolver as Competências para a Vida na Escola, a formação de professores é fundamental, pelo que 

se compilou este Guia Metodológico com sugestões temáticas e pedagógicas, enquanto instrumento de apoio à 

Formação de Educadores. 

O Guia pretende apoiar os educadores/ professores no desenvolvimento de Competências para a Vida, ao nível 

do Ensino Pré-Escolar, Ensino Primário e 1º Ciclo do Secundário. No entanto, as actividades aqui propostas 

dirigem-se maioritariamente a crianças a partir dos 6/8 anos, mas também aos próprios educadores. 

 

Para cada categoria de Competências para a Vida é apresentada fundamentação teórica, fontes bibliográficas 

para aprofundar conhecimentos, actividades de reflexão para o leitor, sugestões de actividades (jogos, 

dinâmicas de grupo, etc) para facilitar estas aprendizagens às crianças e jovens e sugestões de intervenção na 

Escola e na Comunidade.  

O Guia metodológico para educadores é constituído por 3 componentes: 

- Aprender a Conhecer, onde se aprofundam os conhecimentos sobre 6 áreas de competências para a vida; 

- Aprender a Fazer, que pretende desenvolver habilidades práticas (metodologias e técnicas) para trabalhar 

as competências com os educadores e com as crianças e jovens através das ACTIVIDADES e Sugestões 

apresentadas; 

- Aprender a Ser e a Conviver, com o objectivo de promover mudanças de atitudes no educador, através 

das ACTIVIDADES e reflexões propostas. 

 

Assim, em cada capítulo pretende-se:  

(1) desenvolver conhecimentos sobre cada uma das competências abordadas;  

(2) mudar as atitudes do educador, através de questões, exercícios de reflexão e actividades;  

(3) mudar comportamentos no educador, nas crianças e jovens, na Escola e na Comunidade, através das 

actividades sugeridas.  

Paralelamente foi compilado um documento de Apoio ao Formador, com a Planificação Geral e Propostas de 

Actividades. Ambos os documentos estão em experimentação. 

 

A finalidade do programa de Competências para a Vida é contribuir para a mudança de toda a comunidade 

escolar. Por este motivo, todas as competências estão orientadas para implementar actividades na escola e na 

comunidade. As actividades podem desenvolver-se ao longo do ano lectivo e a Escola deve priorizar ou dar 

maior ênfase às temáticas que respondam aos seus principais desafios (e enquadrá-las no seu Projecto 

Educativo de Escola).  

  

Desenvolver Competências Para a Vida na Escola 

 



4 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 P

A
R

A
 A

 V
ID

A
 |
 G

u
ia

 p
ar

a 
ed

u
ca

d
o

re
s 

- 
2

0
1
8

  

ENQUADRAMENTO 
 

“Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.”  

Artigo 3º da DUDH1 

 

As Competências para a Vida têm vindo a destacar-se em vários acordos e convenções internacionais desde a 

última década do século XX, como a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), a Conferência Mundial 

de Jomtien sobre Educação para Todos (1990), o Fórum Mundial de Educação de Dakar (2000), o UNGASS2 

sobre HIV/SIDA (2001), o UNGASS sobre as Crianças (2002), o Programa Mundial sobre Educação para os 

Direitos Humanos (2004 e 2008), a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005) ou o Relatório de 

Desenvolvimento Mundial (2007).  

 

Em Angola as Competências para a Vida também são cada vez mais valorizadas, enquanto parte integrante do 

processo educativo e instrumento de desenvolvimento. Neste sentido, o INIDE3 e a UNICEF4, em 2015, 

realizaram um estudo para aferir que competências para a vida eram ensinadas e aprendidas na Escola e quais 

os principais desafios metodológicos colocados aos professores. As conclusões desse estudo estão descritas no 

Relatório Final5 (Silva, G., 2015a) e permitiram construir um conjunto de recomendações que deram origem a 

um Plano Estratégico integrado (Silva G., 2015b) e a este “Guia de orientações temáticas e metodológicas”, 

para a consolidação do ensino e aprendizagem de competência para a vida na Escola. 

 

 

O que são competências para a vida?  
 

Esta questão tem sido colocada em vários países com múltiplas respostas e diversas tomadas de decisão, de 

acordo com o contexto. Em comum, têm a preocupação de formar cidadãos preparados para lidar com os 

principais desafios com que se irão confrontar na sua vida, a curto, médio e longo prazo. 

 

Para melhor compreensão, deixam-se alguns contributos sobre “o que é uma competência”. 

Para Perrenoud (2000) “Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos (saberes, 

capacidades, atitudes, práticas) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”. 

As competências mobilizam e dirigem todos os 

componentes – conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para a prossecução de objectivos concretos; são mais 

do que o saber, o saber fazer e o saber ser, porque se 

manifestam na acção de maneira integrada. Possuir só 

conhecimentos e habilidades não significa ser 

competente6. Por exemplo, podem conhecer-se as regras 

gramaticais e ser-se incapaz de redigir uma carta; é possível 

conhecer e enumerar os direitos humanos e não ser capaz de 

                                                      
1 DUDH: Declaração Universal dos Direitos Humanos 
2 UNGASS: United Nations General Assembly Special Session- Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas 
3 INIDE: Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação de Angola 
4 UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund - 

Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas 
5 “Competências para a Vida: Relatório Final”, realizado por Gabriela Silva, 2015. Pode consultar aqui o Relatório. 
6 Deakin Crick (2008) distingue “competência” (competence) de “habilidade” (skill), que define como a capacidade de 

realizar actos complexos com facilidade, precisão e adaptabilidade. 

Uma competência pode ser descrita 

como uma “complexa combinação 

de conhecimento, habilidades, 

compreensão, valores, atitudes e 

desejos que levam a uma acção 

humana, integrada e eficaz no 

mundo, em determinado domínio”.  

(Deakin Crick, 2008) 

https://issuu.com/unicefangola/docs/competencias_vida_relatorio_final_2
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tratar todas as pessoas com a mesma dignidade e respeito (ao discriminar quem tem determinada incapacidade 

física ou desvantagem sócio-económica).  

 

Para a UNICEF, as Competências para a Vida auxiliam no 

desenvolvimento das potencialidades de adolescentes e 

jovens na busca dos seus próprios caminhos para promover 

os seus direitos. 7  

Para a OMS8 tratam-se de competências que facilitam a 

adopção de comportamentos positivos que permitem aos 

indivíduos lidar objectivamente com os desafios da vida 

quotidiana. A OMS considera que as competências para a 

vida devem ser ensinadas de forma alargada, integrando 

vários temas ou focadas na educação para a Saúde. 

 

Porquê desenvolver competências para a vida?  

Angola tem uma população maioritariamente jovem, sendo o país da CPLP com maior percentagem de jovens 

(47%)9. Este facto faz com que a Educação se transforme numa prioridade do país. Em Angola, esta tem como 

finalidade “preparar de forma integral o indivíduo para as exigências da vida individual e colectiva” (Lei 

n.º17/16), para que desenvolva as competências necessárias para uma plena integração na sociedade, para 

fazer as escolhas no seu próprio desenvolvimento, em plena igualdade de oportunidades e exercício da 

cidadania e enfrentar os desafios da vida.  

- E quais são, actualmente, os grandes desafios da vida?  

- Quais as principais vulnerabilidades e desigualdades que afectam a vida dos Angolanos?  

A forma mais eficaz de abordar estas questões é analisando as principais causas de morte e de mortalidade 

infantil no mundo e no país, pois o maior desafio do ser humano é viver, com a maior qualidade possível, 

para si e para os outros. 

 

Principais causas de morte na última década: 

“Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontava as doenças cardíacas, acidentes vasculares 

cerebrais, infecções respiratórias inferiores, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, diarreias e Sida como 

as principais causas de morte na última década. Colectivamente, as condições maternas, perinatais e 

nutricionais e as doenças transmissíveis são responsáveis por um quarto das mortes globais. O tabaco é a 

causa de muitas doenças mortais, incluindo a doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crónica e 

cancro do  pulmão.  

Em países de baixo rendimento, quase quatro em cada dez mortes são de crianças menores de 15 anos e 

predominam as mortes por doenças infecciosas, tais como infecções respiratórias inferiores, Sida, diarreias, 

malária e tuberculose, que são, colectivamente, responsáveis por quase um terço de todas as mortes. (…) 

                                                      
7 Retirado de https://www.unicef.org/brazil/pt/br_sistematizacao_raizes_do_futuro.pdf, a 17/11/2017. 
8 OMS: Organização Mundial de Saúde.  
9 Relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) - "Acedendo ao Estado da População Mundial - 

2017". Retirado de http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/angola_tem_a_populacao__mais_jovem__da_cplp, a 

10/11/2017. 

COMPETÊNCIAS para a VIDA 

são o conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores 

que permitem à pessoa lidar com 

os desafios do seu quotidiano e 

atingir o seu pleno 

desenvolvimento. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/br_sistematizacao_raizes_do_futuro.pdf
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/angola_tem_a_populacao__mais_jovem__da_cplp
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As complicações do parto, devido à prematuridade, asfixia durante o parto e nascimento e trauma também 

estão entre as principais causas de morte, comprometendo a vida de muitos recém-nascidos e bebés. As 

principais causas de morte de crianças com menos de cinco anos foram pneumonia, prematuridade, asfixia 

durante o parto e trauma de nascimento e  diarreias. A má nutrição é também dos principais motivos para os 

altos níveis de morbilidade e mortalidade.”10  

 

Em Angola, a malária continua a ser a principal causa de morte, com 19 vítimas por dia11, afectando 

sobretudo crianças e mulheres.  

A sinistralidade rodoviária é a 

principal causa de morte na 

população jovem, constituindo a 

segunda causa de morte em Angola, 

superada pelas doenças 

transmissíveis12. 

Angola13 está no grupo de países 

com piores taxas de mortalidade 

infantil até aos cinco anos, segundo 

relatório divulgado pela UNICEF, 

morrendo 83 crianças por cada mil 

que nasceram em 2016. Entre as 

principais causas da mortalidade 

infantil estão a falta de assistência e 

de instrução às gestantes, ausência 

de acompanhamento médico, deficiência na assistência hospitalar, desnutrição, deficit nos serviços de 

saneamento ambiental, entre outros. A ausência de saneamento provoca a contaminação da água e dos 

alimentos, podendo desencadear doenças como a hepatite A, malária, febre-amarela, cólera, diarreia, etc. 

 

Para além destes problemas vitais, existem outras vulnerabilidades e desigualdades que afectam a vida das 

crianças e jovens, comprometendo o seu pleno desenvolvimento em igualdade de oportunidades.  

 Pobreza  

 Desigualdades entre meio urbano e rural 

 Violência  

 Fuga à parentalidade 

 Desigualdades de género  

 Gravidez precoce 

                                                      
10 Retirado de http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/saude_e_educacao/divulgadas_as_principais_causas_de_morte a 

2/12/2017. 
11 Dados de 2015, divulgados pelo coordenador do Programa Nacional de Controlo da Malária, F.Fortes. Retirado de 

http://www.conexaolusofona.org/malaria-ainda-e-a-principal-causa-de-morte-em-angola-com-19-vitimas-por-dia/, a 

27/12/2017. 
12 Afirmações do médico ortopedista Adriano Martins de Oliveira, em Luanda, a 26 de janeiro de 2016. Retirado de 

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2016/0/4/Angola-Sinistralidade-rodoviaria-principal-causa-morte-

populacao-jovem,80543343-9b15-4159-8b4f-cd234e5a2555.html, a 27/12/2017. 
13 “A Somália, com 133 mortes por mil nascimentos, tem o pior resultado do mundo. Moçambique regista 71 mortes por 

mil crianças, enquanto em São Tomé e Príncipe são 34 e em Cabo Verde são 21. No Brasil, registam-se 15 e em Timor 

Leste 50. Em Portugal, o número é de 4 mortes.” Dados de 20.Out. 2017, retirado de 
https://www.dn.pt/mundo/interior/angola-e-guine-bissau-entre-paises-com-pior-taxa-de-mortalidade-infantil-8858433.html. 

http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/saude_e_educacao/divulgadas_as_principais_causas_de_morte
http://www.conexaolusofona.org/malaria-ainda-e-a-principal-causa-de-morte-em-angola-com-19-vitimas-por-dia/
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2016/0/4/Angola-Sinistralidade-rodoviaria-principal-causa-morte-populacao-jovem,80543343-9b15-4159-8b4f-cd234e5a2555.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2016/0/4/Angola-Sinistralidade-rodoviaria-principal-causa-morte-populacao-jovem,80543343-9b15-4159-8b4f-cd234e5a2555.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/angola-e-guine-bissau-entre-paises-com-pior-taxa-de-mortalidade-infantil-8858433.html
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 Desigualdades étnicas e linguísticas 

 … 

 

- O que fazer para ultrapassar estes constrangimentos ao pleno desenvolvimento e à vida? 

Para superar estas desigualdades e enfrentar estes desafios, a aposta deverá passar pela Prevenção e pela 

Educação (em conjunto com outra medidas estruturais) e a Escola é o meio privilegiado para aprender! (E não 

será mais importante ensinar a sobreviver do que a ler e a escrever?) Uma vez que muitos dos 

comportamentos são perpetuados nas famílias, de geração em geração, são requeridas medidas específicas para 

os mudar. Para além de ensinar as competências básicas de literacia e numeracia, a Escola deverá 

desenvolver as Competências para a Vida.  

 

Quais as Competências para a Vida a desenvolver? 

A pesquisa efectuada em 2015 por Gabriela Silva (INIDE/UNICEF) para averiguar quais as competências para 

a vida aprendidas actualmente, ou seja, as competências presentes no currículo escolar e as competências 

pedagógicas dos professores para as ensinar, averiguou também quais as mais pertinentes no contexto 

angolano. Deste estudo (Silva, G. 2015a) 14  e da reflexão com a equipa de implementação do projecto-piloto 

sobre os desafios e vulnerabilidades acima descritos, identificaram-se 6 áreas de Competências para a Vida 

prioritárias:  

(1) Competências Pessoais e Sociais;  

(2) Competências de Cidadania e Direitos Humanos;  

(3) Competências para a Saúde;  

(4) Competências para a Cultura;  

(5) Competência para o Desenvolvimento Sustentável;  

(6) Competências para a Segurança e Prevenção da Violência. 

Cada uma destas competências será alvo de aprofundamento neste guia, com informação sobre o tema e 

sugestões de actividades. 

 

Uma vez que este estudo não foi exaustivo, nem levado a discussão alargada (com a sociedade civil), a 

“escolha” destas competências para a Vida carece de maior debate público e não é uma decisão finalizada. É 

um importante ponto de partida que deverá ser revisto e melhorado sempre que necessário. 

  

                                                      
14 Consultar “Competências para a Vida - Relatório Final” (Silva, G., 2015).    

https://issuu.com/unicefangola/docs/competencias_vida_relatorio_final_2
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DESENVOLVER COMPETÊNCIAS PARA A VIDA NA ESCOLA 
 

“A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e 

das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações 

e todos os grupos raciais ou religiosos...” (Artigo 26º da DUDH)  

 

As competências para a vida representam uma parte importante do processo educativo da criança e são 

fundamentais para a ajudar a fazer escolhas informadas e conscientes e a melhorar a sua qualidade de vida.  

Para além de serem poderosas ferramentas de socialização, as competências para a vida permitirão: 

 promover um desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes,  

 prevenir algumas das causas de morte, de doença e de deficiência de crianças e jovens, 

 promover uma cidadania responsável e uma participação social activa, eficaz e pacífica, 

 construir uma sociedade justa e igualitária, de abertura à diversidade e respeito pelo outro, 

independentemente da sua origem, sexo, cultura, religião, orientação sexual, etc., 

 preparar as crianças e jovens para as exigências de uma sociedade globalizada e em mudança, a nível 

social, económico, político e ambiental.  

Desta forma, o reforço das competências para a vida na Escola 

concretizará o disposto na actual Lei de Bases do Sistema de 

Educação e Ensino, que concebe “o processo educativo, 

tendente à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com 

vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de 

direito, de paz e progresso social.” (Lei n.º17/16, art.º 2).  

A Escola é, pois, o espaço próprio para desenvolver as 

Competências para a Vida! As Competências Pessoais e Sociais; as Competências de Cidadania e Direitos 

Humanos; as Competências para a Saúde; para a Cultura; para o Desenvolvimento Sustentável e para a 

Segurança e Prevenção da Violência terão de ser vividas e manifestas, em primeiro lugar, na Escola. 

O Sistema de Educação em Angola (Lei n.º17/16, art.º 2) aponta como princípio que “o indivíduo desenvolve-

se na convivência humana, a fim de ser capaz de enfrentar os principais desafios da sociedade, 

especialmente na consolidação da paz, da unidade nacional, na protecção dos direitos da pessoa humana, do 

ambiente, bem como no processo de desenvolvimento científico, técnico, tecnológico, económico, social e 

cultural do País.”  

 

Como Desenvolver Competências para a Vida? 

O desenvolvimento de Competências para a Vida é um processo de aprendizagem altamente 

transformador que implica, na sua génese, a mudança de comportamentos, o desenvolvimento de novas 

formas de fazer e de ser, para além da aquisição de novos conhecimentos (não se limita a um conjunto de 

conhecimentos teóricos que se somam e depois se transferem).  

Para ensinar Competências para a Vida o professor/educador precisa de desenvolver ele próprio essas 

competências sobretudo as de carácter pessoal e social. Não é possível construir competências de 

participação social, se o próprio professor não for capaz de compreender a importância de ter um papel activo 

na comunidade local e global e de se envolver ele próprio em processos participativos. Da mesma forma, não é 

As COMPETÊNCIAS para a 

VIDA terão de ser “vividas” 

e manifestas, em primeiro 

lugar, na Escola. 
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possível desenvolver competências de resolução de problemas, se o próprio educador não as tiver e for um 

sujeito passivo, pouco confiante, resignado e esperar que alguém resolva os seus próprios problemas. E como é 

que um educador promove competências de abertura à diversidade sem desconstruir ele próprio os seus 

preconceitos e estereótipos e sem mudar a forma como vê o mundo? Estes são apenas alguns exemplos que 

ilustram a importância de recorrer a uma metodologia activa e transformadora, para se desenvolver 

competências para a vida, em acções de formação eficazes. (Silva, G. 2015) 

A metodologia activa e transformadora, orientadora deste Guia, tem como base, a Aprendizagem 

Experiencial segundo a teoria de Kolb (1984)15. O seu modelo integra 4 fases: experiência, reflexão, expansão 

e aplicação - o Ciclo de Aprendizagem Experiencial.  

Kolb (1984) fundamenta que a experiência tem um papel central no processo de aprendizagem: “aprender pela 

experiência é o processo através do qual o desenvolvimento humano ocorre” e que a aprendizagem 

experiencial não é mais do que uma “perspectiva holística, integrativa que combina experiência, percepção, 

cognição e comportamento” (KOLB,1984, p.20).  

 

Toda a abordagem pedagógica segue os 4 pilares da Educação para o Século XXI (UNESCO16); quatro vias 

do saber que, na verdade, constituem apenas uma:  

- APRENDER A CONHECER (saber-saber) – domínio dos CONHECIMENTOS (informações adquiridas 

por estudo ou vivência). 

- APRENDER A FAZER (saber-fazer) – domínio das HABILIDADES ou PRÁTICAS (capacidade de 

realizar as tarefas de forma eficiente). 

- APRENDER A SER (saber-ser) - domínio das ATITUDES e VALORES (envolve a personalidade; os 

ideais; a motivação; o querer). 

- APRENDER A CONVIVER (saber-conviver; saber-estar) – domínio das ATITUDES e VALORES 

(relação com os outros e com o que o rodeia). 

 

 

 

O presente Guia tenta organizar a informação neste modelo, indicando (1) breves noções teóricas sobre cada 

uma das competências a abordar; (2) as atitudes do educador, através de questões e exercícios de reflexão 

sobre as práticas (3) propostas de actividades para desenvolver as competências para a vida e as implementar 

na Escola. 

  

                                                      
15 Adaptado de ISU & IMVF (2014). (DES)ENVOLVER – A Educação para o Desenvolvimento no Voluntariado para a 

Cooperação. Lisboa, ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária e de Silva, G. (2015). Competências 

para a Vida - Relatório Final. 
16 UNESCO:  

As Competências para a Vida integram 3 domínios: Conhecimentos, Atitudes e Práticas. 
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APROFUNDAR CONHECIMENTOS (Aprender a Conhecer) 
 

Ao visualizar as Competências para a Vida em esquema, compreende-se como estão interligadas e como se 

constroem umas sobre as outras. Na base estão as COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS e, em seguida, 

as competências ao nível da CIDADANIA e dos DIREITOS HUMANOS. As competências em direitos 

humanos abrangem todas as outras áreas de competências: SAÚDE, CULTURA, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA. 

 

 
Cada uma destas 6 competências para a vida tem subtemas, que serão aprofundados nos capítulos seguintes, 

com objectivos específicos ao nível da mudança de conhecimentos, atitudes e práticas (comportamentos).  

 

COMPETÊNCIAS  

1. PESSOAIS E SOCIAIS 

 

 Desenvolvimento pessoal 

 Relacionamento com os outros 

2. CIDADANIA E DIREITOS 

HUMANOS 

 Direitos humanos 

 Direitos da criança 

 Cidadania e participação social 

3. SAÚDE 

 

 Nutrição  

 Higiene e prevenção de doenças  

 Saúde sexual e reprodutiva  

 Doenças sexualmente transmissíveis (DST)  

 Saúde mental e física 

4. CULTURA 

 

 Culturais  

 Interculturais 

5. DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 Protecção e cuidado do ambiente 

 Reciclagem e tratamento do lixo 

 Prevenção de riscos naturais e provocados 

 Enfrentar os desafios das mudanças climáticas 

6. SEGURANÇA E PREVENÇÃO 

DA VIOLÊNCIA 

 Segurança pessoal e segurança rodoviária 

 Prevenção da violência 

 

Competências pessoais e sociais

Desenvolviment
o Pessoal

Relação com os 
outros

Competências de Cidadania e Direitos 
Humanos

Direitos Humanos 

Direitos da Criança

Cidadania e 
Participação Social

Competências para... 

Saúde Cultura
Desenvolviment
o Sustentável

Segurança e 
Prevenção da 

Violência
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1. COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS  

 

As competências pessoais e sociais são a base de todas as competências para a vida, quer sejam as de relação 

com o próprio - DESENVOLVIMENTO PESSOAL, quer sejam as de RELAÇÃO COM OS OUTROS. 

 

Estas competências, também denominadas de psicossociais17, são o conjunto de conhecimentos, atitudes, 

capacidades e comportamentos que se aprendem e desenvolvem ao longo de toda a vida e que permitem o 

bem-estar físico e emocional da pessoa, de forma a participar activa e positivamente na vida do próprio 

e da comunidade. 

(As competências pessoais e sociais são transversais a todas as outras e serão desenvolvidas no decorrer do 

programa, através das dinâmicas experienciais propostas.) 

Apresenta-se um quadro com as principais competências a desenvolver e os seus objectivos ao nível dos 

conhecimentos, atitudes e práticas, ou seja, no final do programa, o que a criança deverá ser capaz de fazer. 

 

Competências Pessoais e Sociais 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                 (Deve ser capaz de…) 

Desenvolvimento Pessoal 

Auto-conhecimento 

Auto-estima  

Auto-controlo  

Autonomia +Iniciativa  

Criatividade +flexibilidade 

Pensamento crítico  

Resolução de problemas  

Responsabilidade 

+Honestidade  

 Conhecer quem é; representar-se em traços físicos, qualidades, defeitos, gostos  

 Identificar e nomear diferentes sentimentos  

 Conhecer as suas áreas fortes e as áreas a potenciar/ desenvolver  

 Confiar e acreditar nas suas habilidades/capacidades 

 Valorizar o seu trabalho e os seus comportamentos correctos 

 Controlar os comportamentos e manter a calma 

 Procurar informação / ter interesse em aprender e saber sobre as coisas  

 Questionar os seus preconceitos sobre o mundo e sobre as pessoas  

 Encontrar soluções diferentes ou alternativas para os problemas 

 Resolver problemas 

 Assumir compromissos no dia-a-dia e cumpri-los 

 Distinguir o certo do errado  

 Valorizar a verdade e agir de acordo com esta 

 

Relacionamento com 

os outros 

Empatia 

Comunicação 

Cooperação e partilha 

Cuidado e 

responsabilidade 

Respeito pelo outro  

Valorização da 

Diversidade 

 

Igualdade de género 

 Colocar-se no lugar do outro e demonstrar empatia 

 Expressar o que pensa com assertividade/ Comunicar eficazmente 

 Colocar questões de forma adequada 

 Partilhar as aprendizagens e partilhar bens 

 Trabalhar em equipa eficazmente/ colaborar com os outros   

 Cuidar de si e dos outros  

 Envolver-se em projectos sociais 

 Respeitar as opiniões, atitudes e diferenças do outro 

 Apreciar diferentes pontos de vista 

 Identificar diferentes formas de discriminação social, com base em estereótipos e 

preconceitos 

 Compreender a forma como olhamos e julgamos os outros 

 Identificar estereótipos de género na sociedade em geral 

 Distinguir conceitos de género, sexo e identidade de género 

                                                      
17 Adaptado de MED & UNDP (2006). “Manual do Seminário de Professores do Projecto de Fortalecimento do Sistema 

Educativo em Angola para combater o VIH-SIDA “Não seja indiferente: Educar para Prevenir”. Angola: Ministério da 

Educação & UNDP. 
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 Compreender o processo de construção da identidade de género e a forma como os 

estereótipos de género (e outros) influenciam as crianças e os adultos (e transformam 

as diferenças entre homens e mulheres em desigualdades) 

 Identificar exemplos de igualdade e equidade de género 

 Compreender que a Igualdade, Respeito, Valorização da Diversidade são D. H.  

 

Desenvolvimento Pessoal  

 

As competências de relação com o próprio, ou DESENVOLVIMENTO PESSOAL, ou seja, 

as competências pessoais estão interligadas e relacionam-se umas com as outras. A maioria 

das actividades e dinâmicas propostas procura desenvolver mais do que uma competência. 

Para facilitar o seu desenvolvimento e avaliação, agruparam-se em 8: 

1. Auto-conhecimento 

2. Auto-estima  

3. Auto-controlo 

4. Autonomia + Iniciativa 

5. Criatividade + Flexibilidade/ Adaptação 

6. Resolução de Problemas + Tomada de Decisão 

7. Pensamento Crítico 

8. Responsabilidade e Honestidade  

 

Apresenta-se uma síntese dos principais conceitos e exemplos de actividades. 

 

 

 Auto-conhecimento: quanto conhece de si mesmo, incluindo a parte física (o seu corpo), intelectual (os 

seus valores e formas de pensar) e emocional (os seus sentimentos)18. É o conhecimento de si próprio, do seu 

carácter, da sua personalidade, das suas potencialidades e limites; o que gosta e o que não gosta, o que aceita e 

o que não aceita, o que valoriza ou desvaloriza. É fundamental conhecer-se a si próprio para se valorizar, 

controlar as suas emoções e respeitar o outro. 

 

ACTIVIDADE: “Quem sou eu?” 

Através do desenho ou da escrita, descreva quem é: o nome, a família; 

os seus traços físicos; as suas qualidades e defeitos; o que gosta e não 

gosta de fazer. Identifique os seus sentimentos associados a diferentes 

situações e os seus comportamentos, etc., como por exemplo: “quando 

estou aborrecido com alguém, prefiro afastar-me”. 

O professor /educador terá de dar o exemplo e procurar conhecer os 

seus alunos. 

 

 Auto-estima: como se sente em relação a si mesmo, o quanto se aceita e gosta de si. Valorização e apreço 

por si próprio e pelo que é (a sua forma de ser). Implica o conhecimento e aceitação da sua pessoa, bem como 

o cuidado consigo próprio (corpo e mente).  

Ter confiança em si mesmo e acreditar nas suas capacidades e convicções (saber que se é 

capaz de determinadas acções), pressupõe segurança em si próprio. Isto permite resistir a 

                                                      
18 Adaptado de UNICEF (2012). “Competências para a Vida - Trilhando Caminhos de Cidadania”. Brasília: UNICEF 

Brasil. Disponível em https://www.unicef.org/brazil/pt/br_competencias_para_a_vida.pdf, a 15/11/2017. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/br_competencias_para_a_vida.pdf
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pressões externas (dos pares, por exemplo) e a não se envolver em comportamentos de risco (por exemplo: 

violência colectiva, uso de drogas, relações sexuais desprotegidas, etc). 

 

SUGESTÕES: “Escrever bem nas costas” (ver Guia Act.).  

O papel do educador é fulcral para o desenvolvimento da auto-estima e da auto-confiança. Assim, o professor 

terá de valorizar e acreditar nas capacidades das crianças/jovens: elogiar; identificar o que cada um tem de 

positivo e reforçar o que faz bem; considerar os erros como pontos de partida para a aprendizagem e não 

como fraquezas; valorizar as tentativas e não só o resultado final (ex: “Não está bem feito, mas eu sei que és 

capaz! Na próxima vez sairá melhor!”). Nunca chamar nomes aos alunos! Nomear apenas os seus 

comportamentos e não a pessoa (ex.: dizer: “Não se chamam nomes aos colegas!” em vez de: “És um aluno 

mal-educado!”) 

 

 

 Auto-controlo: capacidade de controlar os seus próprios comportamentos, para consigo mesmo e para com 

os outros. Implica conhecer-se e reconhecer as suas emoções e as dos outros, compreendendo como as 

emoções influenciam os comportamentos (por exemplo, pode-se sentir raiva ou ira sem exercer qualquer tipo 

de acção violenta).  

 

SUGESTÕES: Jogos do tipo “Estátua”, que alternam tempos de 

movimento e tempos de imobilização (paragem). O 

professor/educador deve ajudar a criança a compreender a diferença 

entre emoções e comportamentos. Por ex., através de histórias ou 

dramatização, criar situações de violência, medo, zanga, tristeza, alegria, etc. e explorar o que sentem, como 

reagem habitualmente e como podem agir (comportamentos alternativos). Deve ajudar as crianças a manter a 

calma, a seguir as regras e a ser educadas (assertivas), sem deixarem de manifestar a sua opinião ou o seu 

desconforto. (Ver mais sugestões na Prevenção da Violência - 6). 

 

 

 Autonomia: ser capaz de fazer sozinho, de forma independente, quer sejam as tarefas relacionadas com a 

própria pessoa (cuidar de si), quer sejam as tarefas que lhe sejam atribuídas por outros. 

 

 Iniciativa: fazer algo por sua própria vontade ou querer, isto é, sem ser por sugestão ou ordem de outra 

pessoa. Ser pioneiro ou ser o primeiro a fazer algo, ter uma atitude activa e não ficar à espera que outro faça. 

 

Sugestões: “Os alunos decidem!” 

Para desenvolver a autonomia e a iniciativa (bem como a criatividade, a flexibilidade e 

o pensamento crítico), o professor /educador terá, ele próprio de criar mudanças na 

sala de aula e deixar que sejam as crianças/jovens a tomar decisões.  

Exemplos: as regras da sala de aula são construídas pela turma (o que contribui para a 

responsabilidade de todos); uma vez por semana, os alunos escolhem uma actividade que queiram fazer e/ou 

definem o trabalho de casa; criam as perguntas referentes à matéria leccionada; decidem um tema da 

redacção ou do desenho, etc. O adulto deve valorizar as iniciativas espontâneas das crianças! 

 

 Criatividade: habilidade para encontrar formas de pensar e fazer menos comuns ou menos óbvias, nas 

situações apresentadas; criar alternativas ao que se conhece. Permite lidar melhor com os problemas e com as 

situações difíceis e a não desistir perante estes.  
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ACTIVIDADE: Observe a figura. O que vê? Uma professora transformando os 

pensamentos dos seus alunos. Neste caso, cortando-os e dando-lhes a forma 

quadrada, como os dela. Considera que, desta forma, ela está a desenvolver a 

criatividade nas crianças? Como poderá conciliar a ideia que quer transmitir 

(e a sua função educadora) com as diferentes ideias das crianças e jovens? 

  

 

 

 Flexibilidade: capacidade de adaptação ao contexto, de alterar planos e intenções, de mudar. “A mudança 

é a única constante da vida”, exigindo ser flexível perante os contextos, as pessoas, os próprios pensamentos e 

as formas de ser e de agir. 

 

 

 Resolução de problemas: busca de soluções para as situações ou “conflitos” diários. Implica analisar 

objectivamente a situação (pensamento crítico) e encontrar a melhor forma de a resolver (criatividade).  

Requer também o desenvolvimento da tomada de decisão, ou seja, de fazer as escolhas mais acertadas, da 

forma mais eficiente, a partir da ponderação das alternativas existentes. “A vida é feita de escolhas”, pelo que 

é fundamental aprender a decidir de forma construtiva (maior bem para si e para os outros). 

 

SUGESTÕES: O professor/educador cria situações e problemas, através de história, banda 

desenhada, vídeo ou dramatização, (que podem estar relacionados com os conteúdos escolares) e, 

preparando previamente as questões, explora com as crianças formas alternativas de resolver. 

Pode trazer um desafio semanal ou quinzenal, em forma de quebra-cabeças, adivinha, notícia de 

jornal para discutir e comentar, etc.  

 

 

 Pensamento crítico: analisar informações e experiências de forma objectiva. Avaliação e ponderação de 

uma situação, tendo em conta diversos factores. Por exemplo, identificar as emoções que estão na base de 

determinadas atitudes e comportamentos do próprio e das outras pessoas. Deve-se partir do conhecimento de 

outras experiências (ou pensamentos e opiniões), analisá-las e reflectir sobre estas, permitindo construir novas 

aprendizagens ou mudanças. 

SUGESTÕES: Com as crianças e jovens, importa ensinar a questionar o que se ouve e 

vê. Por ex: escolher notícias da rádio, jornal ou TV (pertinentes ou pedagógicas) para 

discutir e analisar na sala de aula; fazer de conta que são jornalistas e explorar que 

questões fariam (posteriormente poderão ser os alunos a escolher a notícia que 

querem debater).  

Em relação aos conteúdos escolares de História, Geografia, L. Portuguesa, entre outros, o professor deve 

explorar visões alternativas. Por ex.: a partir de um poema, reflectir acerca do que o poeta queria dizer 

(aceitando diferentes hipóteses); a partir de um facto, inventar um percurso histórico, se o acontecimento 

tivesse sido diferente (ex.: como seria o país se não tivesse existido a colonização, ou se não tivesse existido o 

Rei Mandume; ou se este rei tivesse vivido muitos anos; ou se não tivessem morto a Kempa Vita, etc…) 
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 Honestidade: qualidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros; dignidade; honradez: “não 

mentir, não fraudar, não enganar…significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O indivíduo que é 

honesto repudia a malandragem e a esperteza de querer levar vantagem em tudo19”. 

 

Sugestões: O exemplo do professor/educador é fundamental para desenvolver a 

honestidade. Valorizar sempre a verdade (e não a consequência ou o castigo)! Reforçar 

positivamente e elogiar, os comportamentos e atitudes de honestidade, integridade e 

verdade… Para fomentar a honestidade, não se pode humilhar em caso algum! 

 

 

 Responsabilidade: assumir as consequências dos seus próprios actos. Agir com integridade e consciência 

das suas acções e das implicações destas. Implica cumprir com as obrigações, cumprir o que promete, pensar 

nas consequências antes de agir e falar. 

SUGESTÕES: Criar diferentes clubes ou 

actividades com a turma (“Responsabilidades”) e 

cada grupo dinamiza uma.  

Ex: Clube ou Responsabilidade de limpeza; 

decoração; jardim; desporto; biblioteca de 

turma; desafio ou conto semanal; teatro; canção; 

dança, etc. 

Quanto mais decisões do dia-a-dia forem tomadas 

pelas próprias crianças e jovens, maior a sua 

responsabilidade perante estas. Devem criar-se 

também, em conjunto, consequências 

constructivas e pedagógicas (não são castigos) 

para quem não cumprir com as suas 

responsabilidades. Ex: Ajudar o professor a limpar o quadro; ajudar o colega com mais dificuldade; ser o 

último a sair para o intervalo; fazer a “responsabilidade” sozinho durante uma semana; etc. (adaptar à 

situação em incumprimento). 

Em casos de mau comportamento, ou falta de controlo, podem redigir-se compromissos escritos com os 

alunos, assinados por estes. Ex: “Eu, Bongô, comprometo-me a não voltar a atirar papéis na sala de aula. 

Caso quebre o compromisso, ficarei a limpar a sala sozinho.” Data e Assinatura. 

 

 

  

                                                      
19 In Dicionário de Significados, consultado em https://www.significados.com.br/honestidade/, a 15/01/2018. 

https://www.significados.com.br/honestidade/
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Relacionamento com os Outros  

 

As competências de RELAÇÃO COM OS OUTROS são, talvez, as mais 

importantes para a sobrevivências da Humanidade. A empatia, a cooperação e o 

respeito pelo outro abrangem todas as outras, mas para as desenvolver 

consideram-se ainda importantes, a comunicação, a valorização da diversidade, a 

igualdade de género e o cuidado com o outro (em particular a responsabilidade parental). 

 

 

 Empatia: para além da capacidade de se colocar no lugar do outro, é entender o outro a partir do seu ponto 

de vista, das suas vivências e da sua perspectiva. É, talvez, a competência mais difícil de desenvolver (implica 

todas as outras), mas a mais importante no contexto do mundo actual pois, cada vez mais, as pessoas estão 

isoladas, fechadas e centradas em si próprias (podem viver, conhecer o mundo e trabalhar a partir de casa, pela 

internet ou telefone, sem interagir com ninguém directamente). 

 

SUGESTÕES: Jogos de papéis, simulações e todas as actividades que 

possibilitem colocar-se no lugar do outro. Redacções ou desenhos com o tema: 

“Se eu fosse… (uma artista; um presidente; um menino de rua; etc.)”. Para se 

colocar no lugar de alguém é necessário conhecer o outro, em primeiro lugar. 

Ex.: “Na pele do outro…” (ver Guia Act.). 

 

 

 Comunicação: capacidade de expressar pensamentos, desejos, emoções, opiniões com os outros (de forma 

verbal ou não verbal), de modo a que o outro compreenda a mensagem que se pretende transmitir. Esta 

comunicação deve ser clara, firme, objectiva, eficaz, mas sem ferir ou humilhar o outro. A comunicação é 

influenciada pela cultura e vivência de cada um e as suas diferenças não dependem apenas da língua utilizada.  

 

SUGESTÕES: Para desenvolver a capacidade de comunicação nas crianças e 

jovens, o professor/ educador terá de garantir momentos e espaços para que estas 

possam expressar-se oralmente ou de outras formas (expressão escrita, plástica, 

motora, dramática, musical). É igualmente fundamental, que promovam a 

colocação de questões por parte dos alunos – valorizar a pergunta! Todas as 

actividades acima descritas contribuem para a comunicação. Ex.: “Telefone avariado” (ver Guia Act.). 

 

 

 Cooperação: capacidade de trabalhar em conjunto com o outro; ajudar o outro; pedir e aceitar ajuda; 

partilhar (informação ou bens). O produto de um trabalho cooperativo é sempre melhor do que o resultado de 

um trabalho individual e, muitas vezes, é a única forma de solucionar determinado problema. Desenvolver 

habilidades para cooperar é fundamental à vida em sociedade e à sobrevivência humana. Implica saber 

trabalhar em equipa, sentir-se parte de um grupo, reconhecer e valorizar as diferentes habilidades de cada um. 

 

SUGESTÕES: O trabalho de grupo, por si só, não desenvolve a 

cooperação. A maioria das crianças e jovens não sabe trabalhar em 

grupo (apenas dividem em partes ou só algumas é que trabalham), pelo 

que é necessário ensinar e acompanhar as equipas nos trabalhos de 

grupo. A avaliação dos trabalhos deve contemplar, como critério, a 

cooperação entre a equipa. Quase todas as actividades propostas no 



 

17 

Guia contribuem para a cooperação. No entanto, a própria dinâmica diária da turma, deve ser cooperativa, 

de compreensão, de respeito e entre-ajuda entre todos. 

 

 

 Cuidado e responsabilidade: cuidar implica a capacidade de tomar conta e de proteger a si próprio e aos 

outros. Implica um sentido de responsabilidade, em geral, mas particulariza-se a responsabilidade parental, 

tendo em conta o elevado número de crianças que é cuidada apenas por um dos progenitores ou por outros 

familiares (colocando em causa os direitos fundamentais da criança, que se apresentam no capítulo seguinte). 

 

 SUGESTÕES: Ter plantas/ jardim na escola e cuidar delas (individual e colectivamente); 

Exemplos das “Responsabilidades” anteriormente descritas.  

Para “Cuidar de si e cuidar do outro”: explorar com as crianças os cuidados físicos, 

emocionais e socias que devem ter consigo próprias e que os outros devem ter para com 

elas (adultos e colegas) ou que elas devem ter para com os outros (através da escrita ou do 

desenho). Ex.: “Dinâmica do cuidado; Cuidados angelicais - amigo oculto” (Guia Act.). 

 

 

 Respeito pelo outro: capacidade de aceitar o outro tal qual ele é, com as suas diferenças e especificidades. 

Pode ser considerado um princípio ético absoluto (que não se pode colocar em causa), pois não há dois seres 

humanos iguais. Aceitar que existem opiniões, pensamentos, atitudes, formas de ser, de estar e de conviver, 

diferentes e diversas, sem desmerecimento de umas em relação a outras, isto é, as pessoas que os manifestam 

não têm maior ou menor valor do que as outras. 

 

SUGESTÕES: Para desenvolver o respeito pelo outro, a 

valorização da diversidade e a igualdade de género, o exemplo do 

professor é crucial e terá, ele próprio, de mudar e criar mudanças 

na sala de aula. A humilhação, a falta de respeito, a 

desvalorização dos outros, a “estiga” ou gozo não podem ter 

lugar na sala de aula e na escola. Ex.: “Os últimos serão os 

primeiros”; “Atributo positivo” (ver Guia Act.). 

 

 

 Valorização da diversidade: conhecer e apreciar a outra pessoa e as suas especificidades e diferenças. A 

diferença é o ponto de partida para o desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e não um motivo de conflito 

ou desvalorização do outro. É na diversidade que está a sobrevivência da nossa espécie, enquanto humanos, do 

ponto de vista biológico e social.  

Nota: A valorização da diversidade implica a não 

discriminação de ninguém, independentemente da sua idade, 

capacidades, atributos físicos, etnia, origem, religião, género, 

orientação sexual, língua, cultura, orientação política, entre 

outros. O tema da igualdade/equidade de género será 

desenvolvido em particular e deve ser reforçado na abordagem 

de todas as outras competências. 

 

 

 Igualdade de género: significa que mulheres e homens, meninas e meninos desfrutam do mesmo estatuto 

na sociedade, gozam dos mesmos direitos e oportunidades e do mesmo nível de respeito na comunidade. Desta 
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forma, podem aproveitar as mesmas oportunidades para fazer escolhas sobre as suas vidas e têm o mesmo 

poder para moldar os resultados dessas escolhas.  

Nota: A Igualdade de género não significa que homens e mulheres, ou meninas e meninos, sejam os mesmos 

ou tenham as mesmas características.20 

 

 

 Equidade21 de género: significa conceder oportunidades iguais para mulheres e homens, meninas e 

meninos para desenvolver o seu potencial. Para garantir a equidade são postas em prática medidas específicas, 

para enfrentar a discriminação social ou histórica e as desvantagens enfrentadas pelas meninas em relação aos 

meninos. 

 

ACTIVIDADE: Observe as 2 imagens e analise as diferenças entre estas. A partir desta análise, defina o que é 

igualdade e equidade. 

 

SUGESTÕES: As tarefas habitualmente atribuídas a meninas e meninos deverão ser partilhadas por todos. 

Terá de ser dada uma atenção especial à Educação Física onde há uma clara exclusão de meninas ou de 

meninos nalgumas actividades.“Troca de Papéis; Árvore de Género” (Guia Act.). 

  

                                                      
20 Adapatado de UE-PAANE (2015). “Manual de Igualdade e Equidade de Género”. 
21 A palavra equidade “significa igualdade, simetria, rectidão, imparcialidade. Este conceito também revela o uso da 

imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. A equidade 

adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais justa.” Retirado de 

https://www.significados.com.br/equidade/, a 28/01/2018. 

Neste capítulo das Competências Pessoais e Sociais, encontra informação pormenorizada em “Conhecer 

mais sobre…” acerca de 2 temas, pela sua complexidade e importância:  

 Igualdade e equidade de género: género, sexo, igualdade de género e identidade de género 

 Valorização da diversidade: combate à discriminação e intolerância 

A informação apresentada em “Conhecer mais sobre…” foi preparada para o professor aprofundar o 

tema, antes de o trabalhar com as crianças e jovens. Assim, recomenda-se a sua leitura, reflexão e 

aplicação, nas sugestões de actividades apresentadas. 

https://www.significados.com.br/equidade/


 

19 

Conhecer mais sobre…  Igualdade e Equidade de Género 

 

A História de dois Sapos numa Cidade22 

Esta é a história de dois sapos, A e B, que vivem juntos numa cidade.  

O Sapo A é professor na escola local, e o Sapo B trabalha numa loja de 

produtos cosméticos. O Sapo A não gosta do tipo de trabalho que o Sapo B 

faz, mas não reclama muito por causa do conforto que o salário do Sapo B lhes traz.  

Numa linda noite de domingo, eles conversam sobre como passar o seu tempo. O Sapo B quer sair com 

amigos e divertir-se. O Sapo A prefere ir ao supermercado e terminar as compras da semana. Uma grande 

briga se segue e, finalmente, o Sapo B cede e ambos foram ao supermercado.  

No caminho, eles testemunham uma briga de rua. O Sapo B quer intervir para parar a briga, mas o Sapo A 

acha desnecessário. O Sapo B desistiu, respeitando o desejo do Sapo A. Quando eles chegam ao 

supermercado e terminam as compras, restou muito pouco dinheiro. O Sapo A lembra-se de que precisam 

comprar alguns presentes e sugere que usem o dinheiro para isso. O Sapo B fica aborrecido, porque 

preferiria usar o dinheiro para comprar uma revista, mas desistiu.  

No caminho da casa, uma grande águia que andava a perturbá-los nos últimos dias e quis engoli-los, aparece 

de repente e ataca-os. O Sapo A e o Sapo B tentam pensar em jeitos de escapar. O Sapo B está irritado e o 

Sapo A está assustado. De qualquer forma, eles conseguiram chegar a casa e fechar a porta. Então, ouvem a 

águia a bater á porta. O Sapo A escondeu-se dentro de um armário e o Sapo B decidiu abrir a porta e 

enfrentar a águia.  

ACTIVIDADE: Qual dos sapos é o macho e qual é a fêmea? E porquê? O que o leva a pensar dessa forma? 

E não poderá ser ao contrário do que inicialmente pensou?  

 

Género, Sexo e Igualdade de Géneros 

Cada sociedade atribui às pessoas funções e identidades diferentes, de acordo com o entendimento que tem do 

que é ser homem ou ser mulher. Assim, o termo género é usado para definir as atitudes e comportamentos 

que serão esperados de cada um dos sexos. 

Durante muito tempo, o género feminino foi caracterizado como “sexo frágil“, sendo as mulheres 

encarregadas do cuidado com os (as) filhos (as), o marido, a família e a casa.  

Ultimamente, graças às lutas das mulheres por igualdade, o entendimento do que é o género feminino mudou e 

elas passaram a ocupar funções antes tipicamente associadas ao género masculino, como trabalhar fora de casa 

ou assumir cargos políticos.  

Dizer que não é permitido qualquer tipo de discriminação com base no género significa dizer que todas e 

todos merecem igual respeito da lei, dos governantes e das pessoas em geral, independentemente de seu 

sexo biológico, da identidade que assumam ou do papel social que exerçam. 

                                                      
22  Retirado de UE-PAANE (2015). “Manual de Igualdade e Equidade de Género”. 

Para reflectir… 
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Mas qual a diferença entre Género e Sexo? 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que "'sexo refere-se 

às características biológicas e fisiológicas que definem homens e 

mulheres "e que "homem e mulher são categorias sexuais".  

A definição de "'género' refere-se aos papéis, comportamentos, 

atividades e atributos socialmente construídos que uma 

determinada sociedade considera apropriados para homens e 

mulheres" e que 

'masculino' e 'feminino "são categorias de género. 

Os papéis de género podem ser aprendidas com os amigos(as), a 

família, nas instituições culturais, educacionais e religiosas ou ainda 

nos locais de trabalho. 

 

A construção dos géneros – feminino e masculino – é quase 

sempre carregada de estereótipos (rótulos) que colocam homens e 

mulheres dentro de “caixas”, ditando o que é adequado e o que é 

inadequado para cada um(a), limitando, assim, a capacidade de 

aprendizagem e crescimento. A origem de muitos 

comportamentos dos homens e das mulheres é encontrada na 

maneira como eles(as) foram socializados e educados. 

Do ponto de vista masculino, porque muitas culturas (inclusive a nossa) promovem a ideia de que ser um 

“homem de verdade” significa ser provedor e protector, os adolescentes e jovens são estimulados a serem 

agressivos, competitivos e a acreditar que as mulheres devem ser submissas ao poder deles e responsabilizadas 

pelo cuidado com a casa e pelos(as) filhos(as). Nesse processo de socialização dos homens, os meninos 

geralmente são criados para aderir a rígidos códigos de honra, que os obrigam a competir e a usar violência 

entre si para provarem que são “homens com H”. Meninos que mostram interesse em cuidar de crianças, que 

executam tarefas domésticas, que demonstram suas emoções e que ainda não tiveram relações sexuais são, 

muitas vezes, ridicularizados por 

suas famílias e colegas e são 

também associados a termos 

como “boiola”, “frouxo”, etc.  

Muitas vezes, quando se pretende 

ridicularizar os meninos e os 

homens, usam-se termos 

femininos como mulherzinha, ou, 

ainda, quando “estigados”, faz-se 

referência à moral da mãe deles. 

Essas atitudes demonstram 

claramente a desvalorização de 

um género (o feminino) em 

relação ao outro (o masculino).  

“SEXO”: 

refere-se às características 

biológicas e fisiológicas 

que definem homens e 

mulheres (macho/ fêmea). 

“GÉNERO”: 

refere-se aos papéis, 

comportamentos, 

actividades e atributos 

socialmente construídos que 

uma determinada sociedade 

considera apropriados para 

homens e mulheres 

(masculino/ feminino).  

FIGURA 1  - MANUAL DE EDUCAÇÃO DE PARES SOBRE A SEXUALIDADE  
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Como explicar essas desigualdades? 

Durante muito tempo, acreditava-se que essas desigualdades eram fruto das diferenças biológicas. Muitas 

pessoas ainda pensam assim.  

As desigualdades acontecem porque atribuímos valores diferentes para os comportamentos e as atitudes 

de homens e de mulheres. As desigualdades de género representam uma das maneiras de atribuirmos valor ao 

masculino e ao feminino. De um modo geral, o masculino é mais valorizado em quase todas as sociedades. 

Um exemplo bem 

conhecido: um 

adolescente ou jovem 

heterossexual pode 

vivenciar a sua 

sexualidade e ter vários 

relacionamentos sem que 

isso interfira na imagem 

que o grupo social terá dele. 

Ao contrário, a adolescente ou a jovem que tiver vários relacionamentos será julgada e chamada de vários 

“nomes”. Meninos e meninas homossexuais e bissexuais, por sua vez, serão vistos como pessoas ameaçadoras, 

pois colocam em xeque as crenças e os valores de que só a heterossexualidade é “normal”.  

 

Isso acontece porque ao longo da história se “construiu” a ideia de que homens são naturalmente viris, devem 

ser fortes, não podem chorar e, como machos heterossexuais, o desejo sexual faz parte da “natureza” e, a partir 

dessa concepção, espera-se que todos os homens se comportem do mesmo modo. 

As mulheres, por sua vez, seriam mais dóceis, frágeis, devendo preservar-se para a maternidade, que é 

considerada a sua principal e mais importante função social. É esperado que toda a mulher queira ser mãe e 

que goste da maternidade, como algo próprio da natureza de fêmea. 

Ou seja, a partir do sexo biológico, a sociedade foi determinando como homens e 

mulheres deveriam ser e agir. Cada grupo social foi construindo ao longo da 

história um modo de pensar e agir sobre os comportamentos, direitos e 

responsabilidades de mulheres e homens. Mas, comportamentos e atitudes nada 

têm a ver com nosso sexo biológico e sim com as regras e costumes que foram 

estabelecidas pelas pessoas e, por isso mesmo, podem ser desconstruídos, 

modificados. Apesar disso, o modelo de masculinidade e de feminilidade que 

prevaleceu é o heterossexual, o homem viril e provedor, a mulher submissa e 

reprodutora. A realidade social, no entanto, é muito mais diversa. E não existe 

apenas uma masculinidade ou uma feminilidade. Homens e mulheres podem apresentar comportamentos e 

atitudes muito diferentes de um grupo social para outro.  

 

Ninguém discorda que homens e mulheres possuem diferenças. O que não podemos é contribuir para 

que essas diferenças sejam transformadas em desigualdades. Assim, o conceito de género ajuda-nos a 

mostrar a diversidade das relações sociais e a analisar criticamente e compreender como as desigualdades se 

estabelecem e como podemos superá-las. 
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DESIGUALDADES DE GÉNERO DESDE A INFÂNCIA: percentagem de tempo que meninas e meninos, fora 

do horário escolar, no Brasil, passam a fazer tarefas domésticas23. 

ACTIVIDADE: 

- Observe o gráfico e compare o tempo que 

os irmãos - meninas e meninos (em idade 

escolar) passam a fazer tarefas domésticas. 

Atente em cada uma das tarefas, por ex., 

“lavar a louça”e compare as percentagens de tempo.  

- Considera que o tempo que têm disponível para estudar e brincar é o mesmo? Será que o seu 

aproveitamento escolar é o mesmo? E que farão os meninos, no seu tempo livre? Actividades produtivas ou 

em comportamentos de risco? Considera que esta é uma situação de IGUALDADE e justiça? Acontece algo 

semelhante na sua escola? E na sua casa? 

SUGESTÃO: Analise o gráfico com a sua turma, colocando estas e outras questões. O professor ficará a 

conhecer melhor os seus alunos e os alunos compreenderão as suas diferenças e terão maior consciência da 

sua condição de género. 

 

Ter consciência da nossa condição de género é um passo importante para defender relações igualitárias 

e construir novas possibilidades na vida social, afectiva e sexual. 

 

Género e sexualidade estão intimamente relacionados; ambos são construções históricas e socioculturais. 

Do mesmo modo que o género, a sexualidade é construída a partir de concepções, valores e regras que 

determinam como cada grupo social define aquilo que é certo, errado, apropriado ou inapropriado. O nosso 

comportamento sexual é fortemente influenciado pelo modelo heterossexual dominante. 

                                                      
23 Retirado de http://oficinadeimagens.org.br/o-que-e-ser-menina-no-brasil-desigualdade-de-genero-desde-a-infancia/, a 

26/02/2018.  

http://oficinadeimagens.org.br/o-que-e-ser-menina-no-brasil-desigualdade-de-genero-desde-a-infancia/
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O respeito pelo género, pela identidade de género e pela orientação sexual do outro é um aspecto de 

extrema importância para a construção de relações humanas saudáveis e para a promoção da paz, da 

justiça, da cidadania e dos direitos humanos (art.1º e art.2º da DUDH). 

IDENTIDADE DE GÉNERO diz respeito à percepção de ser masculino ou feminino, conforme os atributos, 

os comportamentos e os papéis convencionalmente estabelecidos para homens e mulheres. É o sentimento de 

cada pessoa em relação ao seu género (masculino ou feminino), que pode ou não coincidir com o sexo com 

que nasceu.  

Desde a sua formação, o feto desenvolve diferentes características por influência das hormonas; essas células 

serão as responsáveis pela definição do sexo da criança, ou seja, do seu aspecto biológico e físico (se a pessoa 

terá barba ou não, se terá ovários ou testículos, etc.). Essas influências jogarão um papel muito importante na 

vida adulta da pessoa definindo e orientando os seus anseios e desejos sexuais. A estas definições e 

orientações dos anseios e desejos sexuais chamamos de ORIENTAÇÃO SEXUAL.  

A discriminação, de qualquer tipo, provoca dor, humilhação e até mesmo 

violência, particularmente nas pessoas cuja única diferença é terem uma 

orientação sexual diferente das demais. Toda a forma de discriminação tem a 

sua origem num preconceito e deve ser firmemente combatida!  

A violência e a discriminação são crimes condenados pela Lei de Angola! 

 

Pontos-chave de aprendizagem:  

 A diferença entre homens e mulheres não é o problema. O problema é que somos ensinados a valorizar as 

características masculinas mais do que as características femininas.  

 Meninas e meninos aprendem que a sociedade espera que eles se comportem diferentemente e que 

cumpram certos papéis de género. Estas expectativas causam impacto nas suas atitudes e comportamentos 

durante o ciclo de vida.  

 Meninas e rapazes aprendem a pensar que os papéis designados a homens são mais valorizados. Isto leva a 

maior benefícios e oportunidades para rapazes e homens, em comparação a meninas e mulheres. 

 Os estereótipos de género afectam o pleno gozo dos direitos e podem prender meninas e rapazes a 

comportamentos que os impedem de desenvolver todo o seu potencial. Todos nós podemos lutar contra os 

estereótipos de género e denunciar os comportamentos de discriminação 

 Igualdade de Género significa que mulheres e homens, meninas e meninos devem desfrutar do mesmo 

estatuto na sociedade; gozam dos mesmos direitos e oportunidades; o mesmo nível de respeito na comunidade 

podendo, então, fazer escolhas sobre as suas vidas.  

 Equidade de Género significa conceder oportunidades iguais para mulheres e homens, meninas e meninos 

para desenvolver o seu potencial. Para garantir esta equidade, são necessárias medidas específicas para 

enfrentar a discriminação social ou histórica e as desvantagens enfrentadas pelas meninas em relação aos 

meninos.  

Todas e todos merecem igual respeito da lei, dos governantes e das pessoas em geral, independentemente 

de seu sexo biológico, da identidade que assumam ou do papel social que exerçam.  
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Conhecer mais sobre…  Valorização da Diversidade  

 

Quer na sociedade, quer na escola, inúmeras pessoas demonstram algum tipo de preconceito: étnico-racial, de 

género, socio-económico, de idade, orientação sexual, territorial, das pessoas com deficiência, entre outras. 

O preconceito e a intolerância não devem ser admitidos. A escola é o lugar privilegiado para desenvolver uma 

cultura de valorização da diversidade, onde os conflitos podem ser resolvidos através da educação e do 

exemplo de professores, colaboradores, alunos, directores e famílias. 

 

Discriminação e intolerância24  

O que são a discriminação e a intolerância? 

A discriminação – em todas as suas formas e expressões – é uma das formas mais comuns de violação e abuso 

dos Direitos Humanos, que afecta milhares de pessoas todos os dias, sendo uma das violações e abusos mais 

difíceis de reconhecer. A discriminação e a intolerância são dois conceitos muito relacionados. 

A intolerância é a falta de respeito pelas práticas e crenças diferentes das nossas, envolvendo também a 

rejeição das pessoas que vemos como diferentes, por exemplo, membros de um grupo social ou étnico 

diferentes dos nossos ou pessoas com orientações políticas ou sexuais diferentes das nossas. A intolerância 

pode manifestar-se através de uma panóplia de acções, desde evitar pessoas até ao discurso do ódio, passando 

por danos físicos ou mesmo assassínio.  

A discriminação ocorre quando as pessoas são tratadas de forma menos favorável do que as outras, numa 

situação comparável, apenas por pertencer, ou se achar que pertencem, a um determinado grupo ou categoria 

de pessoas. As pessoas podem ser alvo de discriminação com base na idade, deficiência, etnia, origem, 

orientação política, raça, religião, género, orientação sexual, língua, cultura, entre muitas outras razões. A 

discriminação, que é muitas vezes consequência dos preconceitos, torna as pessoas impotentes, impede-as de 

se tornarem cidadãs activas, restringe-as no desenvolvimento das suas competências e, em muitas situações, do 

acesso ao emprego, aos serviços de saúde, à educação ou ao alojamento. 

Os princípios de igualdade e 

da não-discriminação estão 

consagrados na DUDH25: 

“Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos” 

(Artigo 1º). O Artigo 2º 

estabelece o direito à não-

discriminação “Todos os 

seres humanos podem 

invocar os direitos e as 

liberdades proclamados 

                                                      
24 Retirado e adaptado de Conselho da Europa (2012). “COMPASS: Manual de Educação para os Direitos Humanos com 

jovens.” Edição em Língua Portuguesa – Dínamo: Associação de Dinamização Sócio-Cultural (2016). Disponível em 

www.dinamo.pt, a 9/01/2018. 
25 DUDH - Declaração Universal dos Direitos Humanos  

http://www.dinamo.pt/
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na presente Declaração, sem distinção alguma”… 

Discriminação directa e indirecta 

Pode-se discriminar direta ou indiretamente. A discriminação directa carateriza-se pela intenção de discriminar 

uma pessoa ou um grupo, por exemplo, quando um centro de emprego rejeita candidaturas de emprego de 

pessoas do Congo ou quando um proprietário não arrenda casas a estrangeiros. 

A discriminação indirecta ocorre quando uma legislação, critério ou 

prática aparentemente neutra coloca, de facto, representantes de um 

determinado grupo em desvantagem quando comparados com outros. 

Como exemplo, os critérios de peso para bombeiros (o que pode excluir 

muito mais mulheres do que homens), ou as lojas que não contratam 

pessoas que cobrem a cabeça (muçulmanas). 

 

Discriminação estrutural 

A discriminação estrutural baseia-se na própria maneira com está organizada a nossa sociedade. O sistema, em 

si, prejudica certos grupos de pessoas. A discriminação estrutural funciona através de normas, rotinas, padrões, 

atitudes e comportamentos que criam obstáculos à verdadeira igualdade ou à real igualdade de oportunidades. 

O desafio da discriminação estrutural é torná-la visível, uma vez que frequentemente se tratam de situações 

aparentemente tão evidentes que não as questionamos. A existência de discriminação estrutural lança aos 

Estados o desafio da adpoção de políticas que abordem não apenas o enquadramento jurídico mas também 

outras iniciativas, tendo em conta padrões comportamentais e as formas de funcionamento das diferentes 

instituições. A Educação para os Direitos Humanos pode ser uma das respostas a este problema. 

Acção positiva 

Em alguns casos, podem aplicar-se tratamentos preferenciais ou positivos em relação a determinados grupos 

de forma a tentar reduzir ou compensar as consequências causadas pelas discriminações estruturais. A acção 

positiva, também chamada “discriminação positiva” pode, não só ser permitida, como fomentada para 

combater a desigualdade. Por exemplo, as diferenças económicas entre as áreas rurais e as áreas urbanas 

podem levar a níveis diferentes de acesso aos serviços, o que pode resultar em desigualdade se não forem 

encetados esforços para contrabalançar os efeitos do desequilíbrio económico original. Nestes casos, é 

necessário o tratamento preferencial para garantir a igualdade e para não persistir a desigualdade. 

 

O papel dos estereótipos e dos preconceitos  

Um estereótipo é uma opinião generalizada sobre um determinado 

grupo de pessoas, por exemplo, que os empresários são ambiciosos, 

que os funcionários públicos não têm sentido de humor, ou que as 

mulheres têm cabelo comprido e usam saia. A função principal dos 

estereótipos é simplificar a realidade. 

Os estereótipos baseiam-se em algum tipo de experiência pessoal, ou 

nalguma impressão que adquirimos durante a socialização com 

pessoas adultas na nossa infância, em casa, na escola ou através dos 

meios de comunicação social; estas experiências ou impressões tornam-se generalizadas. 
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Um preconceito é um julgamento, normalmente negativo, que fazemos sobre outra pessoa ou outras pessoas 

sem, de facto, as conhecermos. Tal como os estereótipos, aprendemos os preconceitos durante o nosso 

processo de socialização.  

O preconceito é como um filtro através do qual vemos uma determinada realidade, assim, normalmente a 

informação não chega para acabar com um preconceito, uma vez que o preconceito normalmente altera a nossa 

visão da realidade. De facto, o mais comum, quando temos um preconceito, é processarmos a informação que 

confirma o nosso preconceito e negligenciarmos a informação que o contradiz. Os preconceitos são, portanto, 

muito difíceis de ultrapassar, já que preferimos negar os factos que contradizem os nossos preconceitos a 

questionar o preconceito em si (“mas ele não é bem cristão”; 

“ela é uma exceção”). 

A discriminação e a intolerância são a expressão do 

preconceito na prática. A discriminação estrutural é o 

resultado de formas de preconceito perpetuadas. 

 

Combate à Discriminação 

Educação 

Há várias abordagens em relação às actividades anti-discriminação e anti-racismo, nomeadamente: 

• Acção legal para aplicar o direito à não-discriminação 

• Programas educativos para a sensibilização sobre os mecanismos de preconceito e intolerância (e 

consequente opressão) e sobre as vantagens da diversidade. 

• Activismo, por parte da sociedade civil, na denúncia da discriminação e do preconceito, no combate contra 

crimes e discurso de ódio, no apoio às vítimas, etc. 

Para educadores, crianças e jovens, é necessário ganhar consciência dos seus comportamentos 

discriminatórios, bem como os das outras pessoas. Por exemplo, as atividades educativas para os Direitos 

Humanos podem ajudar quem participa nelas a desenvolver a consciência e empatia, por um lado, e a 

resiliência e assertividade, por outro, para que se consiga evitar, prevenir e lutar contra a discriminação. A 

aprendizagem intercultural é o processo de aprendizagem sobre a diversidade e tem um papel central. 

 

Apesar das abordagens existentes para a luta contra o racismo, xenofobia e discriminação, continua a existir, 

na maioria das sociedades, hostilidade contra pessoas estrangeiras, violação dos direitos das minorias, níveis 

elevados de nacionalismo agressivo e formas banais de discriminação.  

É precisamente por isso que é tão importante ter um papel activo, nos dias de hoje, na promoção da 

diversidade, da igualdade, da não-discriminação e dos Direitos Humanos.  
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2. COMPETÊNCIAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS  

 

Os direitos humanos abrangem todas as outras áreas de competência. Um indivíduo ciente dos seus direitos e 

deveres enquanto cidadão é capaz de os reconhecer nos outros e de se empenhar em praticá-los e em 

desenvolvê-los nos que o rodeiam. Alguém capaz de valorizar o seu papel enquanto agente de mudança social 

para construir uma sociedade mais justa e coesa, que compreende a importância histórica e a actualidade dos 

Direitos Humanos, terá maior facilidade em ajudar a construir, nos outros, competências para a saúde, ou de 

valorização da diversidade, por exemplo (pois entende que todos têm direito à vida ou à prática da sua 

religião). 

Estas competências englobam conhecer, reflectir, “praticar” e defender os DIREITOS HUMANOS, os 

DIREITOS da CRIANÇA e a CIDADANIA, considerando-se que são fundamentais para a consolidação da 

democracia, para o envolvimento dos cidadãos nas questões e decisões que lhes dizem respeito e para uma 

vida em sociedade justa e digna para todos. 

 

C. de Cidadania e Direitos Humanos 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                                               (Deve ser capaz de…) 

Direitos Humanos 

Direitos Humanos 

fundamentais 

(Declaração Universal 

dos Direitos Humanos) 

História dos Direitos 

Humanos 

 Compreender a complexidade e abrangências dos direitos humanos e que estes 

englobam e se cruzam com todas as outras competências para a vida  

 Conhecer a história, a importância e os desafios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ao longo do tempo e na actualidade) 

 Conhecer, reflectir, “praticar” e difundir os Direitos Humanos  

 Compreender o valor inalienável da pessoa humana 

 Identificar constrangimentos e fragilidades na garantia dos direitos humanos, em 

Angola, e formas de os superar 

Direitos da Criança 

Direitos da Criança 

fundamentais 

(Convenção dos Direitos 

da Criança) 

Direitos da Criança em 

Angola: desafios  

 Conhecer, reflectir, “praticar” e difundir os Direitos da Criança  

 Relacionar os Direitos da Criança com as problemáticas que, a nível nacional, afectam 

as crianças e os jovens: acesso à Educação e Saúde; casamento e gravidez precoces; 

feitiçaria; trabalho infantil; abandono parental; tráfico de crianças; violência física, 

humilhação; tempo para brincar, entre outros 

 Identificar os direitos da criança que os adultos e educadores têm maior dificuldade em 

respeitar e comprometer-se com estes  

 Identificar formas de garantir os Direitos da Criança 

 

Cidadania 

Cidadania  

Participação Social 

Instrumentos de 

cidadania e participação 

na sociedade (registo de 

nascimento, BI, Cartão de 

eleitor, eleições, etc) 

Respeito pela 

propriedade privada e 

colectiva e pelos bens 

comuns (naturais e 

patrimoniais). 

 Desenvolver noções de Cidadania e participação social  

 Conhecer e valorizar os instrumentos de cidadania, como o registo de nascimento, o BI, 

o cartão de eleitor/ eleições, participação no censo, entre outros 

 Conhecer e valorizar os processos Democráticos 

 Desenvolver atitudes de cidadania, como o respeito pela propriedade privada e colectiva 

e pelos bens comuns (naturais e patrimoniais) 

 Criar formas de aumentar a participação social e cívica das crianças na escola e na 

comunidade 

 Compreender criticamente as estruturas sociais que condicionam/ influenciam a vida das 

pessoas e dos grupos sociais 

 Aumentar o respeito pelos outros e a adopção de práticas igualitárias em termos de 

direitos 

 Aumentar a equidade na participação, nomeadamente quanto ao género, religião, etnia e 

deficiência; 

 Aumentar a autonomia, proactividade e a participação na vida da comunidade 

 Conhecer e contactar as organizações da sociedade civil, associações e grupos 

comunitários da sua localidade 
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A Escola como exemplo 

de Cidadania 
 Conhecer e praticar na escola os valores democráticos e cívicos 

 

 

Apresenta-se uma breve contextualização de cada uma destas áreas temáticas, enriquecida com algumas 

sugestões de actividade e suporte bibliográfico. 

  

Neste capítulo das Competências de Cidadania e Direitos Humanos, encontra em “Conhecer mais 

sobre…”, o desenvolvimento dos temas:  

 Educar para os Direitos Humanos 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos (versão simplificada) 

 História dos Direitos Humanos 

 Convenção Internacional dos Direitos da Criança (simplificada) 
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Direitos Humanos  

“Ao longo da história, todas as sociedades desenvolveram sistemas para garantir a coesão social, codificando 

os direitos e responsabilidades dos cidadãos e das cidadãs. Em 1948, a comunidade internacional reuniu-se 

para chegar a acordo sobre um código de direitos que seriam vinculativos para todos os Estados; a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Desde 1948, outros documentos de Direitos Humanos têm sido 

objeto de acordos internacionais, incluindo, por exemplo, (…) a Convenção sobre os Direitos da Criança 

(CDC), em 1990. 

Os Direitos Humanos refletem as necessidades humanas básicas; estabelecem as normas de base, sem as 

quais as pessoas não podem viver com dignidade. Os Direitos Humanos debruçam-se sobre a igualdade, a 

dignidade, o respeito, a liberdade e a justiça; exemplos de direitos incluem o direito à não-discriminação, o 

direito à vida, à liberdade de expressão, o direito ao casamento e a constituir família e o direito à educação. (”). 

(Um resumo do texto integral da DUDH está incluído no apêndice “Conhecer mais sobre…) 

Os Direitos Humanos são de todas as pessoas, de forma igual, universal e para sempre. Os Direitos 

Humanos são universais, isto é, eles são os mesmos para todos os seres humanos em todos os países. Eles são 

inalienáveis, indivisíveis e interdependentes, ou seja, não podem ser retirados, nunca. Todos os direitos são 

igualmente importantes e são complementares, por exemplo, o direito de participar no governo e em eleições 

livres depende da liberdade de expressão. 

Como é que as pessoas podem usar e defender os Direitos Humanos se nunca aprenderam sobre eles? A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) reconhece-o, no seu preâmbulo e no artigo 26º, ao 

garantir a todos e a todas o direito à educação que deve “fortalecer o respeito pelos Direitos Humanos e pelas 

liberdades fundamentais”.  

O objetivo da Educação para os Direitos Humanos é criar um mundo com uma cultura de Direitos 

Humanos. Esta é uma cultura em que os direitos de todas as pessoas são respeitados e protegidos; uma cultura 

em que as pessoas entendem os seus direitos e responsabilidades, reconhecem as violações dos Direitos 

Humanos e tomam medidas para proteger os direitos de outras.26”  

Sugestões: Existem várias estratégias e recursos para desenvolver os Direitos Humanos na sala de aula, das 

quais se apresentam 3 propostas: 

 

1. As actividades que constam no Guia de Actividades anexo a este Guia de Orientações Temáticas e 

Pedagógicas; 

 

2. O Guia de Direitos Humanos para o professor do Ensino Pré-escolar e Primário, do INIDE - 

Ministério da Educação de Angola (2012).  

 

3. O Jogo do Mosaiko intitulado “Uma viagem pelos Direitos Humanos”. Aconselha-se a utilização deste 

jogo, pois adapta-se aos vários níveis de ensino e já foi aplicado com sucesso em várias escolas do 

país. Este jogo requer uma formação para os professores/ educadores e a aquisição de material 

próprio, incluindo o Manual do Jogo (poderá adquirir-se um Município, por exemplo). 

 

Independentemente da estratégia que se seguir, o desenvolvimento de competências em Direitos Humanos/ 

Direitos da Criança pressupõe mudanças na Escola e envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação e 

da Comunidade, para que este se pratiquem no dia-a-dia. 

Esta é a finalidade do desenvolvimento de Competências para Vida em Cidadania, Direitos Humanos e 

Direitos da Criança. Importa conhecer, divulgar e viver de acordo com os Direitos Humanos. 

                                                      
26 Retirado de “Compass - Manual para a Educação para os DH com jovens” (Conselho da Europa, 2012). 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (10/12/1948)* – versão simplificada 

 

  

Artigo 1º 

Tens os mesmos direitos humanos que qualquer outra 

pessoa no mundo, porque és um ser humano. Estes 

direitos não te podem ser retirados. Todas as pessoas, 

quem quer que sejam ou onde quer que vivam, devem ser 

tratadas com dignidade 

 

Artigo 2º 

Não deverás ser tratado de forma diferente ou seres 

privado dos teus direitos por causa da tua raça, cor, sexo, 

língua, religião ou opinião política. Os teus direitos devem 

ser respeitados quer sejas rico ou pobre, e onde quer que 

tenhas nascido. 

 

Artigo 3º 

Tens o direito de viver, e de viver livre e em segurança. 

 

Artigo 4º 

Ninguém tem o direito de fazer-te seu escravo e não podes 

fazer ninguém teu escravo. A escravatura é um crime. 

 

Artigo 5º 

Ninguém tem o direito de te torturar, isto é, de te fazer 

mal. Ninguém deverá sofrer tratamentos ou penas cruéis. 

 

Artigo 6º 

Qualquer pessoa deve ser tratada com um ser humano 

perante a lei. 

 

Artigo 7º 

Deves ser protegido pela lei da mesma maneira, em todo o 

lado e como toda a gente. 

 

Artigo 8º 

Podes pedir a protecção da justiça quando os direitos que 

o teu país te reconhece não forem respeitados. 

 

Artigo 9º 

Ninguém tem o direito de te pôr na prisão, de manter-te lá 

ou de te expulsar do teu país injustamente ou sem razão. 

 

Artigo 10º 

Se fores acusado de algum crime, tens o direito a um 

julgamento justo e público. Os que te julgarem não devem 

estar sujeitos a qualquer influência. 

 

Artigo 11º 

Deves ser considerado inocente enquanto não se provar 

que és culpado. Ao seres acusado de uma infracção, deves 

ter sempre o direito de te defender. Ninguém tem o direito 

de te condenar nem de te castigar por qualquer coisa que 

não fizeste. 

 

Artigo 12º 

Tens o direito de pedir para ser protegido se alguém quiser 

manchar a tua reputação, entrar na tua casa, abrir as tuas 

cartas, importunar-te ou importunar a tua família sem 

razão. 

 

Artigo 13º 

Tens o direito de te deslocares como quiseres no teu país. 

Tens o direito de deixar o teu país para ir a outro e deves 

poder regressar se o quiseres. 

 

Artigo 14º 

Se fores forçado a sair do teu país por os teus direitos 

estarem a ser violados, tens o direito de ir para outro país e 

pedir-lhe que te proteja. Perdes este direito se praticaste 

algum crime ou se tu próprio não respeitas o que está 

escrito na Declaração. 

 

Artigo 15º 

Tens o direito de ser tratado como um cidadão do teu país 

e ninguém te pode impedir, sem razão, de mudar de 

nacionalidade se tu o quiseres. 

 

Artigo 16º 

Desde que a lei to permita, tens o direito de casar e de 

formar uma família. Ao fazê-lo, nem a cor da pele, nem o 

país de onde vens, nem a tua religião, são obstáculos. Os 

homens e as mulheres têm os mesmos direitos quando se 

casam e também quando se separam. Não se pode forçar 

ninguém a casar-se. O Governo do teu país deve proteger 

a tua família e os seus membros. 

 

Artigo 17º 

Tens o direito de possuir coisas e ninguém tem o direito 

de se apoderar delas sem razão. 

 

Artigo 18º 

Tens o direito à liberdade de pensamento, opinião e 

religião. Tens o direito de mudar de opinião e religião, e 

de falares delas às outras pessoas. 
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Artigo 19º 

Tens o direito de pensar e de dizeres o que quiseres, sem 

que alguém possa proibir-te de o fazer. Deves poder trocar 

livremente ideias, com as pessoas do teu país e de outros 

países. 

 

Artigo 20º 

Tens o direito de organizar ou de participar em reuniões 

pacíficas, em público ou em privado. Ninguém tem o 

direito de te forçar a pertencer a um grupo. 

 

Artigo 21º 

Tens o direito de participar na política do teu país, seja 

fazendo tu próprio parte do governo, seja ao escolher 

políticos que têm as mesmas ideias que tu. Os governos 

devem ser eleitos periodicamente e o voto deve ser 

secreto. Tu deves poder votar e todos os votos têm o 

mesmo valor. Deves poder ter acesso à função pública 

como qualquer outra pessoa. 

 

Artigo 22º 

A sociedade em que vives deve ajudar-te a aproveitar e a 

desenvolver todas as oportunidades (cultura, trabalho, 

protecção social) que te são oferecidas assim como a todos 

os homens e mulheres do teu país. 

 

Artigo 23º 

Tens o direito de trabalhar, de escolher livremente o teu 

trabalho, de ter um salário suficiente para viver e 

sustentares a tua família. Se um homem e uma mulher 

fazem o mesmo trabalho, devem ganhar o mesmo. Quem 

trabalha tem o direito de se agrupar em sindicatos para 

defender os seus interesses. 

 

Artigo 24º 

A duração do trabalho diário não deve ser demasiado 

longa, porque cada um tem o direito de descansar e deve 

poder gozar regularmente férias pagas. 

 

Artigo 25º 

Todos têm o direito, tu e a tua família, de ter o que é 

necessário para não ficarem doentes, comerem quanto 

precisarem, vestirem-se e terem casa. Têm direito a ser 

ajudados se já não tiverem trabalho, se adoecerem, se 

forem velhos, se a mulher ou o marido tiverem morrido ou 

se não ganharem a vida por qualquer outro motivo alheio à 

sua vontade. 

 

A mãe que vai ter um filho e o próprio bebé devem 

beneficiar de uma protecção especial. Todas as crianças 

têm os mesmos direitos, quer a mãe seja casada ou não. 

 

Artigo 26º 

Tens o direito à educação, ou seja, de frequentar a escola. 

A escolaridade mínima deve ser gratuita e obrigatória. 

Deves poder aprender um ofício ou estudares o que 

quiseres. Na escola, deves poder desenvolver todas as tuas 

capacidades e devem-te ensinar a conviver com os outros, 

sejam quais forem a sua raça, a sua religião ou o país de 

onde vierem. 

 

Artigo 27º 

Deves poder partilhar das artes e das ciências do teu país e 

dos seus benefícios. Se és artista, ou cientista, os teus 

trabalhos devem ser protegidos e deles deves poder 

receber os respectivos proventos. 

 

Artigo 28º 

Todos os seres humanos têm o direito de viver num 

mundo onde os seus direitos e liberdades sejam 

respeitados. 

 

Artigo 29º 

Todos temos deveres para com as pessoas que nos 

rodeiam. Só nos podemos desenvolver como indivíduos se 

olharmos uns pelos outros. A lei deve garantir os direitos 

do homem. Deve permitir a cada um respeitar os outros e 

ser respeitado. 

 

Artigo 30º 

Nenhuma sociedade, nenhum ser humano, em parte 

nenhuma do mundo, poderá permitir-se destruir os direitos 

descritos no que acabas de ler.

 

 

*Versão adaptada e simplificada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada pelas Nações Unidas, a 10 de 

Dezembro de 1948. Para conhecer o sentido exacto de cada princípio, deverá consultar a versão original. Consultado em 

http://grupo19amnistia.blogspot.com/p/declaracao-universal-dos-direitos.html a 20/01/2018. Foi escolhida esta versão 

simplificada, com linguagem mais informal, para melhor se adaptar às crianças e jovens).  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://grupo19amnistia.blogspot.com/p/declaracao-universal-dos-direitos.html
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Conhecer mais sobre…  Educação para os Direitos Humanos  

 

A Educação para os Direitos Humanos é um Direito Humano fundamental 

“Os Direitos Humanos são importantes porque nenhum indivíduo pode sobreviver sozinho e porque as 

injustiças diminuem a qualidade de vida a nível pessoal, local e global. O que fazemos no nosso país tem um 

efeito sobre o que acontece no resto do mundo: por exemplo, as roupas que vestimos podem ser feitas por 

meio de trabalho infantil na Ásia (…). Da mesma forma, milhões de pessoas em África e na Ásia estão a ser 

deslocadas devido às consequências das alterações climáticas causadas, em grande parte, pelas atividades das 

nações industrializadas.  

…O dever de cuidar das outras pessoas é uma questão moral fundamental transversal a todas as 

culturas e religiões. Acontecem violações dos Direitos Humanos em qualquer lugar (…) e é por isso que a 

Educação para os Direitos Humanos é importante. O direito à Educação para os Direitos Humanos é, portanto, 

cada vez mais reconhecido como um direito humano em si (…), mas também um direito legal sob a lei 

internacional: 

- O artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas têm o direito à educação e 

que “A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos Direitos Humanos e das 

liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 

grupos étnicos ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da 

paz.”.  

- O artigo 28º da Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que “a disciplina escolar deve ser administrada 

de uma forma compatível com a dignidade da criança. A educação deve ser direcionada para o desenvolvimento da 

personalidade, dos talentos e das capacidades da criança, para o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades 

fundamentais, para a vida responsável numa sociedade livre, para a compreensão, a tolerância e a igualdade e para o 

desenvolvimento do respeito pelo meio ambiente natural”. 

 

No entanto, é necessário reforçar que a Educação para os Direitos Humanos envolve 3 dimensões: 

1. Aprender sobre os Direitos Humanos, o conhecimento sobre os Direitos Humanos, o que são, e como estão 

salvaguardados e protegidos; 

2. Aprender através dos Direitos Humanos, reconhecendo que o contexto e a forma como a aprendizagem dos 

Direitos Humanos é organizada e transmitida tem de ser coerente com os valores dos Direitos Humanos (por 

exemplo, com participação, com liberdade de pensamento e de expressão, etc.) e que, em Educação para os 

Direitos Humanos o processo de aprendizagem é tão importante quanto o conteúdo da aprendizagem; 

3. Aprender para os Direitos Humanos, pelo desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores para os (as) 

aprendentes aplicarem os valores dos Direitos Humanos nas suas vidas e agir, de forma autónoma ou com 

outras pessoas, para a promoção e defesa dos Direitos Humanos. 

Quando pensamos em aplicar a Educação para os Direitos Humanos (ajudar as pessoas a adquirir os 

conhecimentos, as capacidades e as atitudes necessárias), vemos que não podemos “ensinar” Direitos 

Humanos, pois é algo que é adquirido através da experiência, ou seja, através da exposição aos Direitos 

Humanos na prática (nas atividades, a dignidade e a igualdade devem ser uma parte inerente da prática). 

[Adaptado de Compass (Conselho da Europa, 2012, p.19)]. 

 

 

Para reflectir… 
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Conhecer mais sobre…  História dos Direitos Humanos  

 

Uma resenha histórica 

A ideia de que as pessoas têm direitos inerentes tem as suas raízes em muitas culturas e tradições. Podemos 

ver em inúmeros exemplos da história que os valores expressos nos Direitos Humanos não são, nem uma 

“criação ocidental”, nem uma invenção do século XX. São uma resposta às necessidades humanas universais e 

à busca de justiça. Todas as sociedades humanas tiveram ideais e sistemas de garantia de justiça. No entanto, a 

ideia de que esta matéria deveria ser consagrada na lei levou muitas gerações a desenvolver-se. 

História Antiga 

• O Código de Hamurabi, na Babilónia (Iraque, c. 2000 a.C.) foi o primeiro código legal escrito, estabelecido pelo rei da 

Babilónia. Ele prometeu “fazer com que reinasse justiça no reino, destruir o perverso e o violento, evitar que o forte 

oprimisse o fraco, (…) e promover o bem das pessoas”. 

• Um faraó do Antigo Egipto (c. 2000 a.C.) alegadamente deu instruções aos subordinados que “Quando um peticionário 

chegar do Egipto Superior ou Inferior, (…) se certificassem de que tudo é feito de acordo com a lei, que o costume fosse 

observado e o direito de cada homem respeitado. “ 

• A Carta de Cyrus (Irão, c. 539 a.C.) foi elaborada pelo rei da Pérsia para o povo do seu reino, e reconhecia direitos à 

liberdade, segurança, tolerância religiosa, liberdade de movimento, liberdade da escravidão, e alguns direitos sociais e 

económicos. 

• Os ensinamentos de Confúcio (c. 500 a.C.) contêm o conceito de ren ou compaixão e amar as outras pessoas como tema 

central. Confúcio disse: “O que não deseja para si mesmo, não faça às outras pessoas” (há quem acredite que o 

confucionismo lançou as bases para as ideias de Direitos Humanos.) 

• Imam Ali Ibn Al Hussein escreveu a Epístola de Direitos no início do oitavo século d.C.. Esta carta é o primeiro 

documento a definir os principais direitos e a primeira tentativa que não se aproxima do conceito de direitos pela sua 

dimensão negativa. A Epístola lista metodologicamente 50 direitos. 

• A Charte du Mande (1222 d.C.) e a Charte de Kurukan Fuga (1236 d.C.), com base na codificação das tradições orais da 

África Ocidental, defendem princípios como a descentralização, a conservação do meio ambiente, os Direitos Humanos e 

a diversidade cultural. 

• A visão Africana do mundo ‘ubuntu’ capta a essência do que significa ser humano. Ubuntu enfatiza o respeito por todos 

os membros da comunidade, a hospitalidade e a generosidade. A noção Ubuntu traduz: “Uma pessoa é o que é através de 

outras pessoas”. Esta noção tem profundas implicações para os Direitos Humanos. Se somos humanos através dos outros, 

então, desumanizar o outro também nos desumaniza - daí a necessidade de promover os direitos dos outros, de dar e 

receber… 

• Em 1215, os nobres ingleses e membros do clero fizeram com que o Rei da Inglaterra concordasse em cumprir a lei 

através da elaboração de uma Grande Carta de Liberdades (Magna Carta). Protegia apenas os direitos dos privilegiados 

(nobres), mas tornou-se um documento amplamente citado em defesa das liberdades porque representava uma limitação 

do poder do rei e o reconhecimento das liberdades e dos direitos de outras pessoas.  

• John Locke (1689) desenvolveu a teoria de que todo o ser humano tem certos direitos que derivam da sua própria 

natureza e não do seu governo ou das suas leis (a legitimidade do governo repousava no respeito que o governo prestava a 

esses direitos naturais). Os Direitos Humanos reformularam essa ideia (de que os direitos naturais devem permitir às 

pessoas certas proteções legais) e também afirmaram o mesmo para a relação entre governos e cidadãos e cidadãs.  

• Em 1789, o povo francês derrubou a sua monarquia e estabeleceu a Primeira República Francesa. A Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiu da revolução e foi escrita por representantes do clero, da nobreza e 

por plebeus (com as ideias de pensadores de relevo). A Declaração atacou o sistema político e jurídico da monarquia e 
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definiu os direitos naturais como “a liberdade, a propriedade, a segurança e o direito de resistir à opressão” (igualdade 

perante a lei). Os seus termos da igualdade de direitos, no entanto, levaram tempo a tornar-se realidade.  

Nos séculos XIX e XX, as questões como a escravidão, a servidão, condições de trabalho brutais e trabalho 

infantil, contribuíram para que os Direitos Humanos passassem a ser abordadas a nível internacional. 

Foram adoptados os primeiros tratados internacionais em matéria de Direitos Humanos e compromissos 

mútuos entre os Estados: 

• Na Conferência de Bruxelas de 1890, foi assinada uma lei contra o tráfico de escravos e escravas, ratificada por dezoito 

Estados. No entanto, esta não abordava o trabalho forçado e as condições de trabalho brutais. Mesmo a Convenção sobre 

a Escravatura, de 1926, destinada a abolir a escravatura em todas as suas formas, não teria um impacto sobre a prática 

comum de trabalho forçado até meados da década de 1940. 

Mas foram os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial que realmente impulsionaram os Direitos Humanos 

no cenário internacional. As terríveis atrocidades cometidas nesta guerra - incluindo o holocausto e os crimes 

de guerra - provocaram o surgimento de mais um organismo de direito internacional - as Nações Unidas, cujo 

objetivo fundamental é “preservar as gerações do flagelo da guerra” e “ reafirmar a fé nos Direitos Humanos 

fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos de homens e mulheres”. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi elaborada pela Comissão das Nações Unidas 

sobre os Direitos Humanos e foi adotada pela Assembleia Geral a 10 de Dezembro de 1948.27 

 

Angola ratificou a DUDH, bem como a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (redigida em 28 

de Junho de 1981, pelos Estados membros da OUA) e a Convenção sobre os Direitos da Criança.28 

 

 

- Que figuras (políticas, literárias e religiosas) da história do país têm defendido ou lutaram pelos valores dos 

Direitos Humanos? 

“A história dos DH constrói-se sobre pequenas conquistas de direitos. - Que outras conquistas, não presentes 

neste resumo, fazem parte desse processo? Somos capazes de as identificar olhando para cada um dos artigos 

da declaração como uma conquista efectuada?  

Quais são as principais barreiras ao respeito pelos DH? Que papel pode o cidadão comum ter neste processo 

de respeito pelos DH? E qual o papel do professor? Basta dar às crianças uma cópia da declaração universal 

dos DH? O que é importante fazer?” (G. Silva)  

(Pode construir uma cronologia dos acontecimentos, a partir desta síntese ou dos vídeos sobre a História dos 

DH). 

  

                                                      
27 Vídeos sobre a História dos DH: https://www.youtube.com/watch?v=kcA6Q-IPlKE; 

https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME  
28 Convenções Internacionais de Direitos Humanos Ratificadas por Angola em 

http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/convencoes-e-tratados.  

Para reflectir… 

https://www.youtube.com/watch?v=kcA6Q-IPlKE;%20https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME
https://www.youtube.com/watch?v=kcA6Q-IPlKE;%20https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME
https://www.youtube.com/watch?v=kcA6Q-IPlKE
https://www.youtube.com/watch?v=quQQrPC7WME
http://www.servicos.minjusdh.gov.ao/convencoes-e-tratados
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Direitos da Criança  

Os Direitos da Criança baseiam-se nos Direitos Humanos, mas são específicos destas pelas suas singularidades 

(necessidades e condições de dependência de outrem). Importa conhecer a sua contextualização, compreendê-

los, difundi-los e praticá-los na Escola, na Comunidade e em todo o país. 

“A Convenção dos Direitos da Criança29, adoptada pela Assembleia 

Geral nas Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989, é o tratado 

mais ratificado no Mundo, visando a protecção de crianças e 

adolescentes de todo mundo. Ela define princípios e estabelece 

parâmetros de orientação e actuação política dos seus Estados Partes 

para a efectivação dos princípios nela estabelecidos.  

Angola ratificou a Convenção em 1990, comprometendo-se a respeitar os princípios consagrados, como 

participação, sobrevivência e desenvolvimento, interesse superior da criança e não-discriminação.  

O artigo 3l º da Convenção, determina que os Estados Partes são legalmente obrigados a garantir à criança 

a protecção e os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos pais, 

representantes legais ou outras pessoas que a tenham legalmente a seu cargo e, para este efeito, tomam todas 

as medidas legislativas e administrativas adequadas.  

Em 2007, durante o III Fórum Nacional sobre a Criança, o Governo de 

Angola assumiu os 11 Compromissos de Protecção dos Direitos da 

Criança, que são obrigações políticas e socias, para implementar os 

Princípios tipificados na Convenção sobre os Direitos da Criança. O 

Estado, a Família e a Sociedade estão obrigados 

constitucionalmente a criar condições para a sua materialização. 

Por forma a conferir carácter vinculativo aos 11 Compromissos, foi 

aprovada a Lei 25/12, de 22 de Agosto.”30 

 

Os 11 Compromissos de protecção à criança são: 

1. A esperança de vida  

2. Segurança alimentar nutricional  

3. Registo de nascimento 

4. Educação da primeira infância  

5. Educação primária 

6. Justiça juvenil  

7. Prevenção e redução do impacto do vih/sida nas 

famílias e nas crianças 

8. Prevenção e mitigação da violência contra a 

criança 

9. Competências familiares  

10. Criança e comunicação social  

11. Criança no orçamento geral do Estado.

 

Para além de conhecer e compreender os 42 direitos que se apresentam nas páginas seguintes (“Conhecer mais 

sobre… Direitos da Criança”), é necessário relacioná-los com as principais problemáticas que afectam as 

crianças e os jovens no país, tais como: casamento e gravidez precoces; acusação de feitiçaria; trabalho 

infantil; abandono da escola (ou não frequência); abandono parental; violência física; humilhação; falta de 

cuidados de saúde; elevada mortalidade infantil; tráfico de crianças, entre outros. 

                                                      
29 Documento integral da Convenção sobre os Direitos da Criança em 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf, a 25/01/2018. 
30 Retirado de Mosaiko: Inform nº 23 - Junho 2014 http://mosaiko.op.org/_Files/3d0db45fd1714f3b2a2b06e76e344aa6.pdf, a 

25/01/2018.  

Desafios aos Direitos da 

Criança em Angola: 
acesso à Educação e Saúde 

de qualidade, brincar, 

contacto com os 2 

progenitores, trabalho 

infantil, casamento/ 

gravidez precoce, violência 

física, humilhação,… 

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
http://mosaiko.op.org/_Files/3d0db45fd1714f3b2a2b06e76e344aa6.pdf
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Estes desafios mudam consoante a zona do país (Província /Cidade); o meio (urbano/ rural); e a situação sócio-

económica e cultural da família. Desta forma, é necessário compreender a realidade e adaptar as estratégias 

ou situações de ensino ao seu contexto. 

 

SUGESTÕES: Para além das actividades apresentadas para os Direitos Humanos (ver Guia de Actividades), 

deve-se reforçar o desenvolvimento de competências em Direitos da Criança. Assim, após a abordagem dos 

DH, propõe-se explorar cada um dos 42 direitos da criança, adequando a linguagem e estratégias à sua idade.  

 

ACTIVIDADES: 

- Podem-se colocar os 42 direitos num saco; cada criança tira um e tenta explicar o que significa e se conhece 

casos em que este não se verifique. Poderão ilustrar o direito e realizar uma Exposição ou Concurso de 

Ilustrações dos DC, convidando os pais a visitar.  

 

- A turma pode eleger 10 Direitos que considere mais pertinentes e realizar acções na Escola e na comunidade 

para os divulgar: sensibilização, cartazes, etc. 

 

- Cada criança poderá escrever uma carta aos pais/ cuidadores/ família, informando-os dos seus direitos. 

 

- A turma ou cada aluno pode redigir uma carta de Compromisso com 10 Direitos, as quais vai dar mais atenção 

ou solicitar o seu cumprimento, por parte dos adultos à sua volta (Escola ou família). 

 

- A partir de um Estudo de Caso (texto com história de uma criança em situação de violação dos seus direitos), 

em grupos, identificam os Direitos negligenciados, discutem sobre estes e verificam se conhecem alguém 

naquela situação. Debatem sobre acções que possam colocar em prática para garantir os direitos das crianças 

ou jovens que identificaram. 

 

Em qualquer actividade, a finalidade é concretizar uma acção que transponha as portas da sala de aula. 
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Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Simplificada)31 

 

 

Artigo 1º 

Os direitos desta convenção aplicam-se a toda gente 

que tiver menos de 18 anos. 

Artigo 2º 

Os direitos são teus, sejas tu quem fores, sejam os teus 

pais quem forem, seja qual for a cor da tua pele, o teu 

sexo ou religião, fales que línguas falares, sejas rico 

ou sejas pobre, tenhas que capacidades tiveres. 

Artigo 3º 

Tudo aquilo que um adulto fizer em relação a ti, 

deverá fazê-lo do modo que for melhor para ti. 

Artigo 4º 

A vida é um direito natural e todos devem ajudar para 

que te desenvolvas o melhor possível. 

Artigo 5º 

Tens direito a uma identidade e a um nome, o dos teus 

pais, e a data do nascimento deve ser registrada ao 

nasceres. 

Artigo 8º 

Tens o direito a uma nacionalidade, a viver com os 

teus pais e a ser educado por eles. 

Artigo 9º 

Não podes ser separado dos teus pais a não ser para o 

teu bem (se, por acaso, eles não tomarem bem conta 

de ti). E, no caso de decidirem viver separados, tens o 

direito de ver qualquer deles sempre que queiras. 

Artigo 10º 

Se os teus pais viverem cada um num país, tens o 

direito de viver naquele onde te sentires melhor e 

visitares o outro quando quiseres. 

Artigo 12º 

Os adultos devem escutar-se como deve ser, 

sobretudo quando tenham de tomar uma decisão a teu 

respeito. 

 

 

                                                      
31 Versão de Leonor Baeta Neves, in “Noesis”, Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, Out. – Dez. de 1998. 

Artigo 13º 

Tens o direito de dizer tudo o que pensas: a falar, a 

escrever, ou desenhar, ou por qualquer forma de 

expressão (excepto se, com isto, ofenderes os direitos 

dos outros). 

Artigo 14º 

És livre de pensares como quiseres e de escolher a 

religião que desejares. Os teus pais devem ajudar-te a 

ver melhor o que está certo e o que está errado. 

Artigo 15º 

Tens o direito de reunir, fazer amigos e fazer parte de 

grupos, a não ser que, com isso, prejudiques os 

direitos dos outros. 

Artigo 16º 

Tens o direito a ter uma vida privada (por exemplo, 

ninguém pode ler as tuas cartas, ouvir os teus 

telefonemas, ou ler o teu Diário, se tu não quiseres). 

Artigo 17º 

Tens direito a receber todas as informações que te 

interessarem, pela rádio, jornais, televisão, etc., de 

todo o mundo e a receber notícias de um modo que tu 

entendas. 

Artigo 18º 

Os teus pais são responsáveis pelo teu 

desenvolvimento, e devem fazer, sempre, o que seja 

melhor para ti. 

Artigo 19º 

Ninguém poderá maltratar-te e deves ser protegido de 

abusos, violência e abandono, mesmo da parte dos 

teus pais. 

Artigo 20º 

Se já não tens pais, ou se não é seguro para ti viver 

com eles, tens o direito a uma proteção especial. 

 

Artigo 21º 

Se fores adoptado, os adultos devem ter certeza de que 

é para teu bem. 
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Artigo 22º 

Se forem refugiados (quer dizer, se deixares a tua terra 

por não ser seguro viver lá) deves ter o direito a uma 

ajuda especial. 

Artigo 23º 

Se por qualquer razão não conseguires ver, ouvir, 

falar, raciocinar ou mover-te como os outros 

habitualmente conseguem, tens o direito a cuidados de 

educação especiais para te ajudarem a crescer da 

mesma maneira que as outras crianças. 

Artigo 24º 

Tens direitos a bons cuidados de saúde. Quer dizer 

que se estiveres doentes deves ser tratado por um 

especialista. Os adultos devem fazer todo o possível 

par que não adoeças e ensinar-te a ter, tu mesmo, 

cuidado contigo. 

Artigo 27º 

Tens o direito a uma boa “qualidade de vida”. Quer 

dizer que os teus pais têm a responsabilidade de te dar 

uma boa comida, roupa e um lugar para viver. Se os 

teus pais não puderem, o governo deverá ajudar. 

Artigo 28º 

Tens direito a educação. O ensino básico deve ser 

gratuito e os teus pais têm de mandar-te à escola. 

Também tens o direito de poder continuar os teus 

estudos. 

Artigo 29º 

A educação serve para ajudar a desenvolver a tua 

personalidade, talentos e capacidades. A educação 

também te deve preparar para viveres com 

responsabilidades e em paz, numa sociedade livre, 

para compreenderes os direitos dos outros e para 

respeitares o ambiente. 

Artigo 30º 

Tens o direito de falar a tua língua, praticar a tua 

religião e os teus costumes, mesmo se a tua família 

tiver costumes diferentes das outras famílias do país 

onde vives. 

Artigo 31º 

Tens o direito de brincar, descansar e ter tempos 

livres. 

Artigo 32º 

Se já tiveres idade para trabalhar, tens o direito a ser 

protegido de trabalhar em lugares e condições 

perigosos para a tua saúde ou que prejudiquem a tua 

educação. Se alguém tiver lucro com o teu trabalho 

deves ser pago com justiça. 

Artigo 33º 

Tens o direito a ser protegido do uso da droga. 

Artigo 34º 

Tens o direito a ser protegido de abusos sexuais. Quer 

dizer que ninguém pode fazer nada com o teu corpo, 

nem te mexer, nem te fotografar, nem fazer filmes, 

desde que tu não queiras. 

Artigo 35º 

Nunca ninguém te poderá raptar ou vender. 

Artigo 37º 

Mesmo no caso de teres feito alguma coisa muito 

grave, ninguém te pode castigar de um modo 

humilhante, ou magoar-te muito. Não deves ser preso 

a não ser como último recurso e, se tiveres de ir para 

a prisão, deves ter visitas regulares da tua família e 

muita atenção dos adultos. 

Artigo 38º 

Tens direito a ser protegido em tempo de guerra e, se 

aí tiveres sido ferido ou maltratado de qualquer 

maneira, tens direito a tratamento e cuidados 

especiais. 

Artigo 40º 

Tens o direito a defender-te se fores acusado de 

cometer um crime. A polícia, advogados e juízes 

devem respeitar a tua dignidade e tens o direito a 

compreender com clareza tudo aquilo que se está a 

passar. 

Artigo 42º 

Todos os adultos e todas as crianças devem conhecer 

esta Convenção. Deves aprender tudo sobre os teus 

Direitos e ficar certo de que os adultos também os 

conhecem bem. 

A versão original poderá ser consultada em https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf 

  

https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
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Cidadania  

A palavra cidadania vem do latim civitas cujo significado é cidade. Mas, tal como se emprega nos dias de 

hoje, cidadania é muito mais do que ser um “habitante” de um determinado local.  

Cidadania é uma forma de ver, ordenar e construir o mundo, tendo como princípios básicos os direitos 

humanos, a responsabilidade pessoal e o compromisso social na realização do destino colectivo. 

A cidadania começa na relação de uma pessoa consigo mesma e, a partir daí, 

expandir-se às outras e ao contexto social no qual está inserida.  

A cidadania é, pois, uma construção que se dá nas pequenas coisas do 

quotidiano: 

- pelo reconhecimento e respeito às diferenças individuais,  

- pelo combate aos preconceitos e às discriminações,  

- pela participação nas decisões,  

- pela ampliação da consciência em relação aos direitos e deveres e  

- pela confiança no potencial de transformação de cada um.  
 
Pode ainda distinguir-se cidadania passiva de cidadania activa.  

A cidadania passiva tem um caráter jurídico ou normativo; põe a ênfase na criação de direitos, em que o 

Estado garante que as pessoas recebam bens e serviços.  

A cidadania activa enfatiza a participação das pessoas na sua comunidade. Tem um caráter cívico e inclusivo 

que amplia as esferas de actuação. Está fortemente associada à tomada de decisão colectiva sobre todos os 

temas que afectam a comunidade, ou que a elas diga respeito.  

Ser um cidadão ou uma cidadã é ter interesse pelo que acontece na sua comunidade, exercendo os seus 

direitos e cumprindo com os seus deveres.  

Quando fazemos parte de uma comunidade, podemos influenciá-la, podemos 

participar no seu desenvolvimento bem como participar na sua melhoria. Assim, a 

cidadania é também entendida como o exercício de participar activamente na 

sociedade. Esta participação pode ser na nossa comunidade local, num grupo social 

formal ou informal, no nosso país ou no mundo como um todo.  

 

SUGESTÕES: Para além das actividades apresentadas no Guia, o educador/ professor pode explorar com a 

turma o conceito de Cidadania e colocar as questões/ tarefas: 

- “A que grupos sente que pertence?”- cada um desenha ou esquematiza os vários grupos. 

- “Considera-se cidadão activo ou cidadã activa?”- cada um identifica o que faz para contribuir para os grupos 

aos quais pertence. Ex. família; turma da escola; etc. e de que forma participa nesse grupo.  

- “Que direitos e deveres tem?” – “E no grupo mais alargado – o país?” (partir daqui para explorar o que é a 

nacionalidade). 

 

Nacionalidade  

O direito à nacionalidade é extremamente importante devido às suas implicações na vida diária das pessoas 

que vivem em cada país. Ser-se reconhecido e reconhecida enquanto cidadão e cidadã de um país implica 
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muitos benefícios jurídicos, o que pode incluir – dependendo do país – o direito ao voto, a ocupar cargos 

públicos, ao acesso à segurança social, à educação pública, à residência permanente, a possuir terra, a exercer 

um emprego, entre outros.  

Apesar de cada país poder determinar quem são as suas cidadãs e os seus cidadãos, bem como 

quais são os seus direitos e obrigações, os instrumentos internacionais no âmbito dos 

Direitos Humanos colocam algumas limitações à soberania do Estado sobre a regulamentação 

da cidadania (o princípio universal dos Direitos Humanos da não-discriminação e o princípio 

que se deve evitar a apatridia). 

Cada país cria os mecanismos e os procedimentos que garantem estes direitos e o exercício 

da cidadania. Em Angola, alguns dos “instrumentos” de cidadania são o registo de 

nascimento, o bilhete de identidade, o cartão de eleitor, entre outros, que possibilitam o 

acesso aos direitos e deveres e a participação nos espaços próprios. 

 

SUGESTÕES: O educador/ professor pode explorar com a turma a nacionalidade e os instrumentos de 

cidadania, a partir das questões/ tarefas: 

- Será que todos têm nacionalidade? Todos têm registo de nascimento? Bilhete de identidade? Conhecem 

crianças e jovens que não tenham? O que poderá ser feito?  

- E no caso dos adultos que conhecem? Têm cartão de eleitor? Votam? Participaram no Censos? Porque é 

importante ter estes “instrumentos” de cidadania?  

(Explorar o que não lhes será permitido se não possuírem estes documentos ou espaços de participação e 

relacionar com os direitos humanos que não estão a ser garantidos). 

 

Cidadania, Participação e Direitos Humanos32 

A participação, na vida política como na vida cultural, é um Direito Humano fundamental reconhecido em 

vários tratados internacionais sobre Direitos Humanos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que refere o direito à participação no governo e a eleições livres, o direito de participação na vida cultural da 

comunidade, o direito de reunião pacífica e de associação pacífica, e o direito a aderir a sindicatos. A 

participação é uma condição necessária para a cidadania democrática efetiva por todos e para todas. 

A participação é um dos princípios orientadores da Convenção sobre os Direitos da Criança, onde se 

afirma que a criança (todas as pessoas com menos de dezoito anos) tem direito a ser ouvida quando as 

pessoas adultas tomam decisões que a afectam, e que a visão da criança deverá ser tida em conta em proporção 

da sua idade e maturidade. A criança tem o direito de se expressar livremente e de receber e partilhar 

informação. A Convenção reconhece o potencial que as crianças têm na influência das decisões que são 

relevantes para elas, na partilha de opiniões e, assim, na participação enquanto cidadãos e cidadãs e 

protagonistas da mudança.  

Todavia, existem vários desafios à participação, tornando-a 

muito difícil, se não mesmo impossível. Más condições de 

saúde, níveis de educação baixos, restrições à liberdade de 

expressão, pobreza, entre outros, influenciam a nossa 

capacidade de fazer parte dos processos e das estruturas que 

nos afectam a nós e aos nossos direitos. No mesmo modo, 

sem participação, é difícil ter-se acesso aos Direitos 

Humanos.  

                                                      
32 Adaptado de “Compass - Manual para a Educação para os DH com jovens” (Conselho da Europa, 2012). 

É através da participação que 

construímos uma sociedade baseada 

nos Direitos Humanos, que 

desenvolvemos coesão social, que 

temos voz para influenciar quem toma 

as decisões, que alcançamos a 

mudança e que nos tornamos sujeitos 

(e não objectos) das nossas vidas. 
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A participação dos cidadãos e das cidadãs nos seus governos é considerada a pedra angular da democracia 

e pode acontecer através de vários mecanismos e formas, e a vários níveis.   

SUGESTÕES: A sala de aula e a Escola deverão ser exemplos de participação 

das crianças. Esta participação deverá ser visível nas pequenas medidas do 

dia-a-dia, como os exemplos referidos nas Competências Pessoais e Sociais 

(participar nas regras e decisões que dizem respeito às crianças, etc.), mas 

também nas decisões relativas à escola (representação de alunos no Conselho 

de Escola, por exemplo).  

Outras sugestões de modelos de participação experimentados são: 

- As Escolas Amigas da Criança da UNICEF, implementadas em várias escolas 

do país 

- A Escola da Palankinha, onde se experienciou a Assembleia de Alunos e outras actividades (Viana). 

 

- O que é a democracia?  

“Democracia33 é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia tem origem 

no grego demokratía que é composta por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder). Neste 

sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio (voto) universal. 

É um regime de governo em que todas as decisões políticas importantes estão 

com o povo, que elegem os seus representantes por meio do voto. É um regime 

de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o 

maior representante do povo (como o caso de Angola), ou no sistema 

parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro 

que toma as principais decisões políticas.  

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos 

humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a 

proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, económica, 

e cultural da sociedade.”.  

 

Para explicar o que é a democracia e a ditadura às crianças, podem usar-se exemplos que estas conhecem: 

O que é a ditadura: "A ditadura é como um ditado: Um senhor diz o que se tem de fazer e todos os fazem. Só 

porque sim34". Como se comporta um ditador: "tem muito orgulho no seu país, porque o país é seu". O que 

significa viver numa ditadura: "Em todas as ditaduras é proibido pensar. Só se pode pensar o que o ditador 

quer que se pense. Os que pensam de outra maneira ficam malvistos ou são maltratados". (Pode-se dar o 

exemplo do tempo da colonização, em que se vivia em regime ditatorial.) 

                                                      
33 Retirado de https://www.significados.com.br/democracia/, a 29/01/2018. 
34 Retirado de https://www.dn.pt/lusa/interior/a-ditadura-e-a-democracia-explicada-aos-mais-novos-em-dois-livros-

ilustrados-6257942.html, a 29/01/2018. Colecção “Livros do Amanhã” em vários países e línguas. 

SUGESTÕES: Como forma de ilustrar o que é um ditador, pode-se jogar “O Rei Manda!”, quer na sala, 

quer no recreio (até como actividade de educação física). Um dos alunos assume o papel de Rei e ordena: 

“O Rei manda saltar ao pé coxinho!” E todos têm que obedecer e executar a ordem. “O Rei manda dar um 

abraço ao colega!” Etc. Após 3 ou 5 ordens, muda-se o Rei. 

https://www.unicef.org/french/education/files/CFS_Manual_Portuguese.pdf
http://www.apdes.pt/servi%C3%A7os/coopera%C3%A7%C3%A3o-e-desenvolvimento/duplicate-of-sikola-participar-para-uma-melhor-educa%C3%A7%C3%A3o-em-angola.html
https://www.significados.com.br/democracia/
https://www.dn.pt/lusa/interior/a-ditadura-e-a-democracia-explicada-aos-mais-novos-em-dois-livros-ilustrados-6257942.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/a-ditadura-e-a-democracia-explicada-aos-mais-novos-em-dois-livros-ilustrados-6257942.html
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O que é a democracia: "A democracia é como um recreio onde todos podem brincar ao que quiserem. Nas 

democracias, todos podem pensar como quiserem, dizer o que quiserem, estar com quem quiserem porque 

todos participam e decidem um pouco". Algumas regras da democracia: organização de grupos ou partidos, 

eleições, voto (escolha), aceitação do resultado. "Para ser democrata há que ser flexível, igualitário, justo e 

saber perder e ganhar". 

 

A Escola como exemplo de cidadania  

A noção de cidadania implica o exercício de melhoria da comunidade onde se está inserido(a) através da 

participação, beneficiando todas e todos os membros da comunidade. Esta participação activa deve começar 

na Escola: dentro da instituição e partindo desta para agir na comunidade. 

Um dos problemas identificados que requer a participação de todos 

é o respeito e conservação da propriedade alheia e dos bens 

públicos comuns – naturais e patrimoniais. Muitas vezes, a 

Escola é o primeiro “palco” de degradação do património público, 

ou seja, de um bem/propriedade que é de todos. Como tal, importa 

começar por preservar e melhorar este espaço – a sala de aula, a 

escola, as ruas circundantes, o bairro, a comunidade. Não esquecer 

dos bens públicos comuns  

ACTIVIDADE: Pesquisar com os alunos o que se pode fazer para 

preservar a Escola e o que precisa ser melhorado nela. Cada um (ou em pequenos grupos) pode escrever ou 

desenhar os aspectos a melhorar. Discutir as acções a tomar, o que precisam para as colocar em prática e o 

que depende deles e a ajuda necessária (do director da escola, dos pais e encarregados de educação, dos 

funcionários, dos outros alunos, da administração municipal, etc.) 

 

Partindo da maior participação na melhoria da escola, alargar a acção à comunidade: “O que você, exercendo 

seu papel de cidadão crítico e responsável, poderia fazer para melhorar sua comunidade?  

ACTIVIDADE: Pesquisa: Procurar, com os alunos, conhecer melhor o bairro em que vivem e realizar 

entrevistas com diferentes moradores sobre o que consideram positivo e negativo na localidade. Contactar as 

associações locais e conhecer o que fazem. Antes do trabalho de campo, preparar os alunos/ grupos, com as 

perguntas a colocar, os locais a visitar, etc. Após a recolha de informação, partilhar a informação e explorar 

o que os alunos podem fazer a nível individual e colectivo: envolver-se nas iniciativas de desenvolvimento 

comunitário; escrever uma carta ao administrador local (comissão de moradores ou outras entidades), com 

o que consideram que deve ser melhorado no bairro ou comunidade.  

SUGESTÕES: A maioria dos jogos, em que há vencedores e vencidos, é necessário aceitar a derrota e a 

possibilidade de ganhar na próxima vez, sendo óptimos exemplos para trabalhar princípios da 

democracia.  

A eleição do chefe de turma ou dos responsáveis de determinadas tarefas são grandes oportunidades 

para se trabalhar as regras da democracia. Alguns passos para organizar a eleição/ votação:  

1. Apresentação dos candidatos e do que defendem;  

2. Voto secreto, através de listas organizadas ou papelinhos;  

3. Contagem pública dos votos e anúncio do eleito;  

4. Participação de todos no controlo das tarefas e funções do candidato escolhido (por exemplo: 

através de assembleia de turma), ou seja, quem vota deve acompanhar o que se faz. 
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3. COMPETÊNCIAS PARA A SAÚDE 

 

 

Esta é a área de competências que agrega maior 

diversidade de temas e, no seu conjunto, contribui 

para mudanças de comportamentos, valores e 

atitudes com impactos transversais e profundos na 

qualidade de vida dos indivíduos e na sociedade. 

As competências para a saúde englobam diferentes 

temáticas que se interligam e podem repetir-se ou sobrepor-se ao ser desenvolvidas com as crianças e jovens: 

1. NUTRIÇÃO  

2. HIGIENE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS  

3. SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA  

4. DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST)  

5. SAÚDE MENTAL E FÍSICA 

 

Assim, em cada competência, por exemplo a Nutrição, 

apresenta um quadro com os conhecimentos, atitudes e práticas 

a desenvolver e os respectivos objectivos, ou seja, o que o aluno 

deverá ser capaz de fazer. 

 

Em cada uma das áreas temáticas apresentam-se os principais assuntos a abordar. Porém, estes devem adaptar-

se a cada contexto e localidade. Por exemplo, no tema Higiene e Prevenção de Doenças faz-se referência à 

Malária, à Febre-Amarela e às doenças diarreicas, como a Cólera. No entanto, se surgir um surto de 

tuberculose ou uma epidemia de sarna, o professor deve abordar estas doenças e a sua forma de prevenção. 
 

As competências em saúde sexual e reprodutiva devem ser desenvolvidas de acordo com a idade das crianças 

(tal como as restantes áreas de competência). A sua abordagem deve variar, quer em termos de 

aprofundamento dos conteúdos, quer em termos de actividades.  

Tanto neste tema como noutros, deste Guia, quando o professor não se sentir confortável com o seu conteúdo, 

deve convidar um técnico de saúde ou outra pessoa da comunidade, especialista, para o abordar. 

 

A Escola e a Educação devem preparar a criança para a vida e para os desafios do dia-a-dia! Os professores 

têm um papel importante, pois possuem uma capacidade de influência extensa na promoção da mudança de 

comportamentos dos alunos e da comunidade. 

 

 

 

  

As competências para a saúde 

pressupõem a aprendizagem de 

conhecimentos, a formação de 

atitudes e a capacidade de tomar 

decisões e de desenvolver acções 

que protejam a própria saúde e a 

dos outros. 
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Nutrição  

 

Para desenvolver as competências em Nutrição, é necessário fortalecer as aprendizagens sobre Alimentação 

Saudável e Cuidados de manuseamento e conservação dos alimentos. Estas devem traduzir-se em atitudes 

e práticas de maior consciência sobre o que se deve comer, bem como na diversificação da alimentação e 

numa maior preocupação com a conservação e os cuidados a ter com os alimentos. 

 

Competências em Saúde 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

Alimentação saudável 

Importância da nutrição na promoção da saúde, 

desenvolvimento e na prevenção de doenças 

Regras de uma alimentação saudável (adequação, 

qualidade, quantidade, harmonia, variedade, 

disponibilidade local) 

Pirâmide alimentar: alimentos constructores, energéticos 

e protectores/ reguladores 

Refeição saudável: mata-bicho, almoço, lanches, jantar 

Erros nutricionais mais comuns (e excessos alimentares) 

Problemas de saúde devidos à malnutrição. 

Características das crianças com malnutrição e exemplos 

de formas de tratamento 

Cuidados de manuseamento e conservação dos 

alimentos 

 Compreender que a malnutrição é uma das principais 

causas de morte de crianças no mundo e no país. 

 Compreender a importância da nutrição e a sua 

relação com outros factores de saúde e 

desenvolvimento. 

 Conhecer as regras de uma alimentação saudável 

(adequação, qualidade, quantidade, harmonia, 

variedade, disponibilidade local). 

 Identificar os erros nutricionais mais frequentes no 

quotidiano. 

 Aprender a seleccionar os alimentos mais nutritivos e 

a comer melhor (Pirâmide alimentar: alimentos 

constructores, energéticos e protectores/ reguladores). 

  Identificar as principais características das crianças 

com malnutrição e exemplos de formas de tratamento.  

 Identificar os cuidados a ter com os alimentos 

(manuseamento e conservação) 

 

 

 

O QUE É A NUTRIÇÃO35?  

A nutrição é o processo de fornecimento dos nutrientes necessários para a vida. (Os nutrientes são os 

elementos dos alimentos necessários para o metabolismo de um organismo vivo).  

É ter uma boa alimentação para que uma criança se desenvolva bem e as pessoas se mantenham 

saudáveis e com boa disposição para o trabalho e outras actividades do dia-a-dia. Muitas doenças comuns 

ocorrem porque as pessoas não comem as quantidades necessárias dos vários tipos de alimentos que o 

organismo necessita. Se uma pessoa fica fraca ou doente porque não tem uma dieta completa ou porque não 

come o suficiente, diz-se que ela está mal alimentada, desnutrida ou malnutrida. Esta pessoa sofre de 

desnutrição ou malnutrição. 

                                                      
35 Nutrição é o processo de fornecimento dos nutrientes necessários para a vida. (Os nutrientes são os elementos dos 

alimentos necessários para o metabolismo de um organismo vivo).  



 

45 

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A NUTRIÇÃO E A SAÚDE? 

Apresentam-se alguns excertos de notícias dos jornais nacionais que ajudam a compreender que a malnutrição 

é uma das principais causas de morte de crianças no mundo e no país e a compreender a relação da nutrição 

com outros factores de saúde e desenvolvimento. 

 

Notícia36 06 Março de 2017 | Angola: Malnutrição afecta dois milhões de 

crianças menores de cinco anos  

Luanda - Quase dois milhões de crianças menores de cinco anos em Angola 

sofrem de mal nutrição crónica moderada e mais de 700 mil sofrem de mal 

nutrição grave. Ou seja, são 38 crianças em cada 100. (…) No ano passado, só 

no Bié mais de 150 pessoas morreram. Fonte: NG 

 

Notícia37 5 Agosto de 2016 | Angola: Nutrição é um dos factores chave na prevenção de doenças 

Luanda –“A nutrição é um dos factores chave na prevenção de doenças, porém sempre subestimada, 

acarretando enormes custos ao Estado e às famílias, considerou hoje, em Luanda, o Director Nacional de 

Saúde Pública, Miguel dos Santos de Oliveira. (…) Salientou que tendo em conta o papel preponderante e 

fundamental da nutrição para o bem-estar do indivíduo e desenvolvimento socioeconómico do País, 

considera-se urgente, que no contexto actual, este assunto seja colocado no centro da agenda política de 

Angola. (…) Por esta razão, mencionou, que o MINSA considera extremamente oportuno lançar uma 

campanha de advocacia e promoção da nutrição como factor chave para o desenvolvimento do País, com 

intuito de elevar os conhecimentos dos colaboradores na urgente necessidade de introduzir alimentação 

saudável e nutritiva no dia-a-dia da população a começar pelas crianças.” 

 

“O Relatório sobre a Nutrição Mundial (do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação – FAO, divulgado 

em 2014) alerta que a mal nutrição é um problema endémico no mundo, resultando tanto da fome quando da 

obesidade e que 44 por cento dos países enfrenta “níveis muito severos” de subnutrição e obesidade. Isso 

significa que uma em cada três pessoas, em todo o mundo, sofre de algum tipo de desnutrição… O estudo 

assinala que, pelo menos, 57 dos 129 países analisados apresentam altos níveis tanto de desnutrição, 

principalmente no atraso do crescimento e anemia, como de obesidade e excesso de peso nos adultos. 

Segundo a pesquisa, quase metade das mortes dos menores de cinco anos se deve à malnutrição, que, 

junto com regimes alimentares inadaptados, constitui o primeiro risco para a saúde pública. Entretanto, o 

número de menores de cinco anos com excesso de peso aproxima-se do número que apresenta um peso muito 

abaixo do desejado. 

Além do relatório da FAO, no mesmo ano, um outro estudo, mas da autoria da organização não-governamental 

Oxfam, denominado ‘Good Enough to Eat’ (‘Suficientemente bom para comer’), colocava Angola entre os 

três países com maior índice de subnutrição do mundo, devido ao custo dos alimentos e à volatilidade dos 

preços38. 

                                                      
36 Notícia consultada em 9/01/2018. Ler toda a notícia aqui. 
37 Notícia consultada em 9/01/2018. Ler toda a notícia aqui. 
38 Adaptado de notícia consultada em 9/01/2018. Ler toda a notícia aqui. 

Para reflectir… 

http://club-k.net/~clubknet/index.php?option=com_content&view=article&id=27215:angola-malnutricao-afecta-dois-milhoes-de-criancas-menores-de-cinco-anos&catid=41026:nacional&Itemid=1083&lang=pt
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2016/7/33/Angola-Nutricao-dos-factores-chave-prevencao-doencas,70a045f2-20bd-43f6-9ab9-98b1198aa8ca.html
http://club-k.net/~clubknet/index.php?option=com_content&view=article&id=27215:angola-malnutricao-afecta-dois-milhoes-de-criancas-menores-de-cinco-anos&catid=41026:nacional&Itemid=1083&lang=pt
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A malnutrição pode ser o resultado de uma diminuição da ingestão (desnutrição) ou de consumo excessivo 

(hipernutrição). Ambas as condições são resultado de um desequilíbrio entre as necessidades corporais e o 

consumo de nutrientes essenciais.  

Sintomas de malnutrição em crianças: Sintomas em crianças e adultos: 

 não crescem ou não ganham peso normalmente 

 atraso no andar, na fala, ou no raciocínio 

 barriga grande (distendida), braços e pernas magras 

 as doenças e infecções comuns persistem e podem causar morte 

 falta de energia, a criança está triste e não brinca 

 pés, rosto, e mãos inchadas, muitas vezes com feridas ou lesões na pele 

 perda de cabelo, cabelo alisado, esticado, sem brilho ou sem cor 

 dificuldade de visão à noite, olhos secos, cegueira 

 fraqueza e cansaço 

 perda de apetite 

 anemia 

 feridas no canto da boca 

 língua ferida ou dolorosa 

 perda de sensibilidade ou 

“ardor” nos pés 

 magreza extrema (pele e osso) 

 

 

ALIMENTAR-SE BEM PARA A BOA SAÚDE - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

Uma dieta equilibrada e nutritiva deve ter cinco características: 

1) Adequação: A alimentação deve ser apropriada às diferentes fases e condições de vida, às atividades, às 

circunstâncias fisiológicas e de doenças. (Ex.: as crianças têm necessidades alimentares diferentes dos idosos). 

2) Qualidade: Deve conter variedade de alimentos que satisfaça todas as necessidades do corpo. Os alimentos 

devem ser nutritivos e não apenas conterem calorias vazias. (Ex: as gasosas não têm nutrientes). 

3) Quantidade: Deve ser suficiente para atender o organismo em todas as suas necessidades. 

4) Harmonia: É o equilíbrio entre os nutrientes, em relação à quantidade e qualidade. (Ex.: 2 tigelas de sopa 

podem conter todos os nutrientes, mas 2 bifes ou 2 tigelas de funge não têm). 

5) Variedade: Fornecer uma ampla seleção de alimentos diariamente, 

pois os alimentos são diferentes, comer apresentando diferentes 

nutrientes. (Ex.: não comer a mesma coisa a todas as refeições). 

1. Numa folha, escreva tudo o que comeu no dia anterior, em cada refeição e entre as refeições.  

2. Após a leitura do capítulo da nutrição, verifique se fez as escolhas alimentares mais saudáveis. (Que 

lições retirou da análise dos seus erros nutricionais? Como pode melhorar a sua alimentação?) 

 

COMER VARIEDADE39: 

Em grande parte do mundo, a maioria das pessoas come um alimento principal de baixo custo em quase todas 

as refeições. Este alimento fornece a energia para passar o dia. Mas, o principal alimento por si só não é 

suficiente para manter uma pessoa saudável.  

Para crescer, ter força, energia e combater a doença 

temos de comer também outros alimentos. 

 

                                                      
39 Retirado de http://pt.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Comer_variedade, em 10/01/2018. 

O funge 

simples não é 

suficiente. 

Adicione feijão (ou carne 

ou derivados de leite ou 

ovos), vegetais ou fruta. 

Para reflectir… 

http://pt.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Comer_variedade
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Para uma boa saúde, é preciso comer uma variedade de alimentos saudáveis a cada dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alimentos ricos em amido dão-nos energia 

Na nossa comida de base, os alimentos ricos em amido dão ao nosso 

corpo a maior parte da energia necessária para trabalhar e cuidar de nós 

mesmos e da nossa família. Dependendo do local onde se vive, o 

principal alimento pode ser: 

Os alimentos ricos em amido são cozidos inteiros ou como papas, 

amassados em apas40, pães ou pastas. 

 

Escolha grãos locais 

Se puder escolher que amido comer, os grãos locais crescem mais facilmente, sem 

necessidade de fertilizantes químicos caros, e são a opção mais nutritiva. O milho, trigo 

e o arroz são bons. Mas o painço, o trigo-sarraceno e o sorgo são ainda melhores porque 

têm mais proteínas, vitaminas e minerais. 

Se comer principalmente trigo ou arroz, preparando-o com o gérmen e o farelo é mais saudável. Trigo e arroz 

integral são ricos em nutrientes, mas a farinha branca moída e o arroz branco fornecem apenas 

energia. 

A raiz da mandioca é um alimento principal comum que tem muita energia, mas poucos 

nutrientes. Se come principalmente mandioca, é muito importante acrescentar outros 

alimentos como, peixe seco, legumes ou feijão. As folhas da planta da mandioca são ricas 

em vitaminas e minerais e se cozidas são um bom alimento. O pão branco embalado, 

biscoitos e macarrão têm falta de nutrientes encontrados nos principais alimentos caseiros (como papas e 

grãos). Muitas vezes eles têm muita gordura, sal e açúcar. 

                                                      
40 Apa: bolo chato, feito de farinha não fermentada (de arroz, trigo ou milho) e azeite de coco, originário da Ásia. 

 arroz 

 milho 

 trigo 

 mandioca 

 fruta-pão 

 banana 

 batata 

 inhame 

 milho painço 

 massambala 

 outro grão, tubérculos, ou 

frutos ricos em amido 

Muitos grãos ou 

vegetais ou frutos 

ricos em amido 

para dar energia 
Alimentos ricos em 

proteína que dão 

força, como o feijão, 

ovos, peixe ou carne 

 

Alimentos 

protectores, ricos 

em vitaminas como 

legumes e frutas 



 

48 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 P

A
R

A
 A

 V
ID

A
 |
 G

u
ia

 p
ar

a 
ed

u
ca

d
o

re
s 

- 
2

0
1
8

  

Os Açúcares e óleos também dão energia e, pequenas 

quantidades destes elementos, são necessários para a saúde. 

São também chamados de alimentos de energia 

concentrada.  

 

Normalmente, os alimentos produzidos nas fábricas contêm 

muito mais açúcar e gordura do que precisamos, o que 

provoca uma série de problemas de saúde. Muitas vezes, 

gostamos tanto deles que os comemos ou bebemos todos os 

dias, e damos aos nossos filhos, em vez da comida 

verdadeira. 

 

Doces, refrigerantes, e niknacs ou chips têm muito sal, açúcar, gordura, conservantes 

químicos e corantes. Estes ingredientes pouco saudáveis causam problemas à medida que 

o tempo passa, como por exemplo cárie dentária, diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos 

de cancro. Esses alimentos também têm falta de vitaminas, minerais, fibras e proteínas 

comparado com os alimentos produzidos localmente. Por isso, eles são chamados junk 

foods (comida rápida, por exemplo chips, hambúrgueres). 

O pão branco, alimentos enlatados, biscoitos e bolachas ou macarrão, fabricados 

industrialmente podem parecer tão saudáveis quanto as versões caseiras frescas destes 

alimentos, mas geralmente estão cobertos com muito açúcar, sal e produtos 

químicos. Eles não contêm os nutrientes que recebemos dos alimentos caseiros. 

 

Os alimentos ricos em proteínas tornam-nos mais fortes 

Todas as pessoas precisam de 

alimentos ricos em proteína 

para se fortalecerem, 

crescerem e se recuperarem de 

doenças e ferimentos. O 

quadro apresenta os alimentos 

contructores. 

Algumas pessoas não 

conseguem digerir bem o leite 

e devem comer outras 

proteínas no seu lugar. 

Grãos integrais (com farelo ou 

germen), tais como arroz e 

trigo integral, também contêm 

algumas proteínas.  

A pessoa pode ser saudável comendo feijão, nozes e outros alimentos ricos em proteínas de plantas como se 

estivesse a comer carne. As proteínas vegetais são muito mais baratas do que a carne. 



 

49 

Os vegetais e frutas protegem o nosso 

corpo 

Tente comer frutas e vegetais todos os dias. 

Eles contêm vitaminas e minerais que: 

 protegem os nossos órgãos. 

 mantêm os nossos olhos, pele, dentes e 

cabelos saudáveis. 

 mantêm uma boa digestão e ajudam-nos a 

ter fezes normais. 

 protegem-nos da infeção e da doença. 

 

Uma dieta diversificada contendo alimentos básicos e complementares é considerada uma dieta ou 

alimentação nutritiva.  

 

Pirâmide de alimentos 

A Pirâmide Alimentar é um instrumento gráfico ou visual, que tem como objetivo orientar as 

pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve 

ser a alimentação diária para uma população saudável, acima de 2 anos de idade. 

 

Cada parte da pirâmide representa um grupo de alimentos e o número de porções recomendadas diariamente. 

Na alimentação diária devemos incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir os nutrientes 

que o nosso organismo necessita. Os alimentos que precisam ser consumidos numa quantidade maior estão na 

base da pirâmide e os que precisam ser consumidos em menor quantidade estão no topo da pirâmide. 

 

Na Pirâmide Alimentar, os alimentos são classificados em oito grupos, a saber: 

 Grupo 1 - Hidratos de Carbono: funge, 

arroz, pão, batata, mandioca, cereais, etc. 

 Grupo 2 - Verduras e Legumes: gimboa, 

couve, repolho, abóbora, etc. 

 Grupo 3 - Frutas: mamão, banana, caju, 

manga, etc. 

 Grupo 4 - Leite e derivados: queijo, leite, 

iogurtes, omahini, etc. 

 Grupo 5 - Carnes e Ovos: peixe, frango, 

ovos, etc. 

 Grupo 6 - Leguminosas e Oleaginosas: 

feijão, soja, ervilha, grão-de-bico, 

castanhas, etc. 

 Grupo 7 - Óleos e Gorduras: azeite, 

manteiga, óleo de soja, etc. 

 Grupo 8 - Açúcares e Doces: chocolate, 

sorvete, bolo, etc. 
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Os oito grupos de alimentos são divididos em quatro tipos: 

1. Alimentos Energéticos: Grupo 1 

2. Alimentos Protectores/ Reguladores: Grupos 2 e 3 

3. Alimentos Construtores: Grupos 4, 5 e 6 

4. Alimentos Energéticos Extras: Grupos 7 e 8 

 

A água aparece na base da pirâmide por ser o alimento mais essencial para o ser humano, sendo recomendada 

a ingestão diária mínima de 2 litros.  

 

Uma REFEIÇÃO SAUDÁVEL deve ter 

alimentos de todos os grupos ou de todos os 

tipos:  

 energéticos (ex.: funge, batata doce); 

 protectores (ex.: lombi, kisaka, 

cenoura);  

 constructores (ex.: peixe, feijão, ovo) e  

 energéticos extra (dendém, ginguba, 

azeite).  

As refeições principais ou lanches também 

devem contemplar as frutas (protectores).  

 

Para garantir que está a 

comer uma refeição saudável, poderá também guiar-se pelas cores que a compõem. Quanto 

mais colorida for a comida do seu prato (isto é, ter alimentos de cores diferentes), maior a 

garantia de uma refeição nutritiva. 

 

 

Quais os principais ERROS NUTRICIONAIS na alimentação do dia-a-dia? 

O excesso de sal, o excesso de gorduras processadas (óleo de palma, óleo de girassol, alimentos fritos) e o 

excesso de açúcar (refrigerantes/ gasosas, bolachas, doces, bebidas alcoólicas) são os principais causadores de 

doenças como a diabetes, os AVC (acidentes vasculares cerebrais), a tensão alta, o 

colesterol. 

Os alimentos que se compram, como batatas fritas de pacote, guloseimas, samba-pito, 

bolachas, coca-cola, gasosas, etc., não têm nutrientes e são prejudiciais à saúde. A 

publicidade destes produtos é enganosa! São saborosos mas não são nutritivos!  

Deve cozinhar-se com alimentos frescos e produzidos localmente, privilegiando a 

cozinha tradicional e evitando os alimentos enlatados ou empacotados. 
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Preparando e guardando alimentos 

As doenças podem ser transmitidas por germes e vermes que entram no nosso corpo através dos alimentos que 

comemos. Para evitar ficar doente por causa dos alimentos: 

 Lavar as mãos antes de tocar em alimentos ou cozinhar. 

 Cozer bem as carnes antes de comer. Manter limpas as superfícies onde se 

preparam os alimentos (lave sempre as superfícies antes de os preparar), 

assim, os germes não passam para os alimentos. 

 Lavar ou descascar as frutas e verduras, ou cozê-los bem antes de comer. Isso 

mata os germes do solo onde foram plantados ou que tenham entrado neles durante o seu transporte. 

 Comer os alimentos imediatamente depois de serem cozidos ou preparados. Ou mantê-los cobertos e 

protegidos das moscas e poeira, até que seja o momento de comer. 

 Aquecer muito bem a comida comprada na rua ou qualquer outro alimento que 

tenha sobrado até que fique quente. Isto matará os germes. 

 Guardar os alimentos de forma a mantê-los longe dos insectos e roedores 

que podem transmitir germes. 

 Manter a área onde se cozinha limpa. Lave os pratos, superfícies cortantes e os 

utensílios depois de cada uso e deixe que fiquem bem secos. 

 Dar aos animais restos de comida ou colocá-los num composto para não atraírem insectos. 

 Mantenha os alimentos frios, isso evita que se estraguem rapidamente. 

 

Construa um refrigerador usando 2 potes de barro de tamanhos diferentes. Ponha um dentro 

do outro e preencha o espaço entre os potes com areia. Mantenha a areia húmida pondo 

água duas vezes por dia. Coloque a comida que quer manter fresca num pequeno pote e 

mantenha o pote tapado. 

 

Mantenha as moscas longe dos alimentos 

As moscas transportam germes e causam doenças, pousando nas fezes humanas e animais e 

depois na comida que comemos. Tape a comida e faça armadilhas para evitar que as 

moscas transmitam germes. 

 

 

Analise esta lista de cuidados de manuseamento e conservação dos alimentos e identifique: 

- Quais os cuidados que ainda não pratica? Como mudá-los? 

- Quais os cuidados que as crianças da casa ou da escola não praticam?  

- O que irá fazer para mudar os hábitos delas?  

 

  

Para reflectir… 
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ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER COMPETÊNCIAS EM NUTRIÇÃO: 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: 

 A) “O que eu comi” - 1) Cada um escreve ou desenha numa folha o que comeu no dia anterior - todas as 

refeições (mata-bicho, almoço, lanches, jantar) e respectivos alimentos. 2) Alguns 

voluntários apresentam a sua descrição. 3) Divisão em equipas e distribuição da 

pirâmide ou roda dos alimentos. 4) Análise e explicação da pirâmide ou roda dos 

alimentos. 5) Sistematização dos aspectos principais de uma refeição nutritiva: o 

professor deve explicar a importância de realizar todas as refeições diariamente com 

horários pré-estabelecidos e os alimentos que podem constar destas (energéticos, 

constructores, protectores). Após a explicação, pedir aos participantes que analisem as suas refeições do dia e 

com a ajuda do educador, visualizar quais as possíveis opções de substituição e, no caso de ter pulado as 

refeições, incluir uma opção saudável. 

B) Concurso do prato saudável - 1) Em equipas ou individualmente, baseando-se na pirâmide / roda dos 

alimentos desenham um prato saudável (exemplo de uma refeição). 2) Elege-se o vencedor, de acordo com as 

regras de uma alimentação saudável e discutem-se exemplos de refeições saudáveis (para crianças e adultos). 

Podem contar-se as cores que estão presentes no prato. 3) Com os desenhos, poderá realizar-se uma exposição 

na escola e convidar os pais. 4) Cada um leva o seu prato saudável para casa, para mostrar 

aos pais. 5) Em casa, durante o fim-de-semana, por exemplo, convidam os familiares a 

cozinhar um prato saudável e desenham ou descrevem o que se comeu. 

C) Jogo da alimentação saudável: Jogo de perguntas e respostas (ver Guia de actividades). 

 D) Outras actividades de Estudo do Meio, Geografia, História ou Língua Portuguesa: 

-Trabalhar com os alunos as comidas típicas da região; 

-Pesquisar o que se cultiva na região; 

-Solicitar aos alunos pesquisa sobre os hábitos alimentares culturais na sua província, país ou mundo; 

-Explorar as hortas escolares e mostrar o benefício do alimento natural; 

-Realizar pesquisas sobre os diferentes hábitos alimentares entre os alunos nas suas 

residências; 

- Debate sobre os cuidados de manuseamento e conservação dos alimentos.  
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Higiene e Prevenção de Doenças41 

 

A expressão “é melhor prevenir do que remediar” aplica-se perfeitamente às competências para a saúde. 

Hoje em dia, as causas de quase todas as doenças são conhecidas e evitáveis! Cuidar da saúde é mais do que 

tratar dos problemas que aparecem, é sobretudo evitar que esses problemas cheguem até nós. 

Existem doenças sobre as quais não temos o controlo. Mas a maioria pode ser prevenida com alguns hábitos 

simples no nosso dia-a-dia.  

Assim, este capítulo apresenta conteúdos e actividades para desenvolver competências de higiene e prevenção 

de doenças, por serem essenciais a uma boa Saúde. 

 

Competências em Saúde 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                                               (Deve ser  capaz de…) 

Higiene: 

Higiene pessoal  

(Tomar banho, Lavar as mãos, Usar correctamente a casa de 

banho, Escovar os dentes, Cuidar do cabelo; Dormir com a 
roupa limpa; Cortar as unhas, etc.) 

Promoção da higiene e saúde pública 

Purificação da água 

Prevenção de doenças:  

Doenças diarreicas e Cólera  

Malária, Febre-amarela, Etc. 

 

 Conhecer as regras básicas de higiene pessoal, da 

higiene doméstica e do meio circundante. 

 Cuidar da sua própria higiene e da higiene do meio. 

 Saber como purificar água e compreender a sua 

importância na prevenção e doenças. 

 Conhecer as formas de prevenção de doenças como 

Malária, Febre-amarela, Cólera, entre outras  

 Evitar perigos para a saúde, como brincar/mexer no 

lixo; águas paradas; entre outros. 

 Realizar acções na escola e na comunidade de 

promoção da higiene e de prevenção de doenças. 

 

 

HIGIENE:  

As crianças correm maiores riscos de contrair doenças potencialmente fatais, como as doenças diarreicas, que 

são responsáveis por 25-40 por cento de todas as mortes na infância, assim como infecções respiratórias 

agudas, malária, sarampo, infecções oculares, infestações por vermes, cólera e desnutrição.  

As práticas de higiene persistentemente deficientes, bem como a ausência de água potável e saneamento 

adequada contribuem significativamente para uma morte desnecessária (riscos). Muitas vezes as escolas não 

têm latrinas ou casas de banho e os alunos defecam ao ar livre ou, quando existem, falta-lhes organização e 

limpeza. Essa falta de higiene nas escolas é muito perigosa: em primeiro lugar, pela saúde das crianças e, em 

segundo lugar, pela saúde de toda comunidade, porque as doenças diarreicas têm rápidos caminhos de 

contaminação. Os pais (das crianças) muitas vezes não foram a escola, e não têm conhecimento dos 

                                                      
41 O tema da Higiene e Prevenção das Doenças foi desenvolvido por Esel Epalanga (INIDE). 
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comportamentos adequados de higiene. Tal como os adultos, as crianças querem uma vida melhor, tanto para 

elas como para as suas famílias.  

As crianças passam uma parte importante da infância na escola; a educação não se faz somente com os pais, 

pelo que é importante incluir as práticas de higiene individual e colectiva no programa de educação escolar. A 

Escola é um lugar de mudança, onde os alunos aprendem muitas coisas novas, e é mais fácil a mudança de 

comportamentos na criança do que no adulto (que já tem os seu hábitos estabelecidos).  

 

1. Higiene pessoal 

A higiene pessoal é todo o cuidado corporal. Ela refere-se 

não só a tomar banho e a escovar os dentes (evitando o mau 

hálito e as cáries), a cuidar do corpo e da sua limpeza, mas 

também a zelar pela saúde. Os hábitos de higiene devem ser 

ensinados na infância, o mais cedo possível, para que as 

crianças os pratiquem habilmente, sempre. 

- Cuidar do próprio corpo 

Os cuidados de higiene corporal como: tomar banho 

diariamente, cortar as unhas e mantê-las limpas, lavar as mãos frequentemente e escovar os dentes depois das 

refeições, são hábitos simples, mas muito importantes. Evitam as doenças da pele, a contaminação por 

bactérias e as terríveis cáries dentárias.  

É durante a infância que se deve aprender a cuidar do próprio corpo. A responsabilidade de ensinar é dos pais, 

em primeiro lugar, mas a escola também tem a obrigação de apoiar esta fase tão importante da formação das 

crianças. 

O que a criança deve aprender sobre higiene pessoal: 

a. Escovar os dentes: Pelo menos 2 vezes por dia (depois das refeições e antes de deitar).  

b. Tomar banho. É preciso que a 

criança tenha uma hora marcada para 

tomar banho e os seus próprios 

materiais (sabonete ou sabão, 

champô e toalha). Estes devem estar 

ao seu alcance, para que possa tomar 

banho sozinha.  

http://mau-halito.info/
http://mau-halito.info/
http://filtro-solar.info/mos/view/Doen%C3%83%C2%A7as_de_Pele/


 

55 

Os pais devem mostrar a maneira certa de lavar as partes íntimas, os pés e todo o corpo. Elas precisam de 

auxílio ou supervisão até cerca dos cinco ou seis anos, idade em que podem exercer essa actividade totalmente 

sozinhas42. 

  

c. Pentear os cabelos.  

Para as crianças de cabelo curto, essa tarefa 

é mais fácil; as de cabelo comprido 

precisam de mais atenção, até cerca dos sete 

ou oito anos de idade, para lavá-los e 

penteá-los.  

O importante é ensinar desde cedo a pentear 

o cabelo ou trançar ao acordar e depois do 

banho. 

d. Vestir roupa limpa 

De pouco adianta lavar o corpo se, a seguir, vestirmos roupa suja. Especialmente a roupa em contacto 

directo com o corpo, como a calcinha ou trousse/ boxer, deve ser trocada todos os dias. Aproveite e lave-a 

com sabão, ao mesmo tempo que toma banho. 

 

e. Lavagem das Mãos com Sabão  

A prática de lavar correctamente as mãos antes de comer, antes de preparar os alimentos ou depois de usar a 

latrina são uma forma de evitar diarreias e doenças como a cólera e a disenteria. 

Sugestões para reflexão e discussão com o grupo: 

- Como é que lavam as mãos? 

- Qual é a melhor maneira de lavar as mãos? 

                                                      
42 Fonte: Blog da mama Lu1600 × 1131Pesquisar por imagem 

http://blogdamamalu.blogspot.com/2016/11/mama-ja-tomei-banho-ooops-afinal-nao.html
https://www.google.co.ao/search?tbs=simg%3Am00&tbnid=Z5Cuu4LTXPwWBM%3A&docid=nCLwKJXImoxiTM&bih=530&biw=1093&tbm=isch
https://www.google.co.ao/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-CJ-AAJwKmeI%2FWDWxD4VY2RI%2FAAAAAAAADgE%2Fb1yl0dTIaAM5M9UiFovERPJFmk9IlXLeACLcB%2Fs1600%2Fbanho_horizontal-copy2.jpg&sbisrc=imghover&bih=530&biw=1093
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As mãos devem ser lavadas 

com água corrente (da torneira 

ou deitando água com uma 

caneca), usando sabão.  

Na falta de sabão pode usar-se 

cinza. Deve esfregar-se bem as 

mãos, inclusive as costas das 

mãos (ver figura). 

As unhas devem estar sempre 

curtas e limpas, de preferência, 

sem verniz. (As unhas 

acumulam facilmente lixo e 

bactérias que transmitem as doenças.) 

 

Os momentos críticos para lavar as mãos com sabão são:  

a) Depois de usar a latrina ou casa de banho;  

b) Antes de tocar em alimentos ou de comer; 

c) Após limpar uma criança pequena ou após ajudar uma criança a ir à 

casa de banho. 

 

 

 

- Higiene da habitação e do seu meio  

A casa ou a habitação é o lugar onde o ser humano passa a maior parte da sua vida, principalmente as crianças 

e os adultos na fase da velhice. Por este facto, devemos ter mais cuidados com a higiene, dentro e fora da casa, 

porque permite prevenir muitas doenças. Verifique os possíveis pontos críticos na sua casa: 

Na sala 

O comando do televisor, o interruptor de luz e o punho da porta são alguns dos objectos mais manuseados da 

casa, por isso merecem uma atenção especial porque podem facilmente 

passar infecções de uma pessoa para outra.  

Na cozinha 

As mãos acumulam muitos germes por estarem em contacto com vários 

objectos, por isso, a necessidade de lavar sempre as mãos antes de 

pegarmos nos alimentos.  

O primeiro cuidado é com a própria higiene: é importante utilizar roupas 

limpas (ou um avental específico para essa tarefa), lavar as mãos com sabão e tomar cuidado especial com as 

unhas, que podem acumular sujidade e microrganismos nocivos à saúde. 
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No quarto 

O conforto do nosso quarto para um bom descanso não depende só de como está equipado e sim de um 

ambiente limpo. A roupa de cama, almofadas (travesseiros), colchão e cortina acumulam ácaros e outos 

insectos ou parasitas que causam sarnas ou coceiras no ser humano, pêlos, vírus, etc., causando várias doenças 

da pele e doenças alérgicas e respiratórias. 

No quarto de banho (banheiro) e latrina 

É o lugar perfeito para a proliferação das 

bactérias, então, é muito importante lavar o 

quarto de banho ou latrina. O quarto de banho 

deve estar sempre seco (sem água ou humidade) e 

deve manter-se a sanita limpa, tendo o hábito de 

despejar água ou puxar a descarga a cada uso.  

No quintal  

Os nossos cães e gatos carregam bactérias e parasitas de fora para dentro e, se não forem devidamente 

tratados, podem ser agentes transmissores de doenças. 

Mantenha o seu quintal limpo, evitando assim a proliferação de transmissores de 

doenças. Não acumule o lixo no quintal para não atrair insectos e animais como 

ratos, baratas, mosquitos, escorpiões. etc. Coloque sempre o seu lixo num saco 

plástico bem fechado ou numa lixeira com tampa. Nunca jogue o lixo num terreno 

baldio, estrada ou rio;“ o lugar do lixo é no contentor”.  

O lixo e suas doenças 

Barata  Febre tifóide, cólera, amebas… 

Mosquito  Malária, Febre-amarela, Dengue 

Mosca  Febre tifóide, Disenteria, Salmonelose 

Rato  Diarreia, disenteria, leptospirose, Tifo murico 

Porco  Cisticercose (ténia) 

 

Dicas - Cuidados domésticos43: 

 Varrer o chão, seja de terra batida, cimento, mosaico, madeira, etc. 

 Limpar o chão com bastante água e detergente de limpeza; 

 Todas as manhãs, abrir a porta e janelas para arejar a casa; 

 Manter os animais do lado de fora da casa; 

 Lavar os alimentos e utensílios de cozinha; 

 Retirar a poeira com pano húmido; 

 Lavar as mãos antes de comer e depois de usar a casa de banho 

                                                      
43 Retirado de https://www.vix.com/pt/bdm/casa/higiene-na-cozinha-5-cuidados-essenciais-que-voce-precisa-adotar  

https://www.vix.com/pt/bdm/casa/higiene-na-cozinha-5-cuidados-essenciais-que-voce-precisa-adotar
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS  

A prevenção das doenças é a primeira medida para a promoção da saúde e, devem-se efectuar todos os 

esforços (pessoais e governamentais), para evitar a doença e manter-se saudável (sem medicamentos).  

 

A. Prevenção de doenças diarreicas e Cólera 

As doenças diarreicas constituem um grave problema de saúde nos países em desenvolvimento, onde as 

condições económicas e de vida das populações são muito precárias e onde as condições do clima favorecem a 

proliferação de bactérias. Nestas comunidades as doenças diarreicas são particularmente frequentes nas 

crianças com menos de 5 anos de idade e são uma das principais causas de morte infantil.  

As doenças diarreicas podem ter 

várias causas, mas quase todas 

resultam de infecções intestinais 

que são transmitidas ao doente 

por contaminação dos alimentos 

e da água por fezes de outras 

pessoas. Os micróbios que 

causam a diarreia entram no 

corpo, através da boca, quando 

uma pessoa ingere alimentos ou 

água que foram contaminados 

por fezes; ou mete os micróbios 

directamente na boca através 

das mãos sujas. 

 

PRINCIPAIS CAUSAS DE DIARREIA 

Condições básicas 

 Falta de água potável para beber e para 

garantir uma boa higiene;  

 Falta de condições de saneamento 

básicas (latrinas);  

 Malnutrição, que enfraquece a criança 

e faz com que a diarreia por outras 

causas se torne mais frequente e grave.  

 

Infecções 

 Infecções intestinais causadas por 

numerosos micróbios (ver abaixo); 

 Outras doenças infecciosas: malária; 

sarampo; otite; amigdalite; infecções 

urinárias; SIDA (diarreia persistente); 

Alimentos  

 Alergias a certos alimentos, por ex. frutos do 

mar, etc.; por vezes, os bebés são alérgicos ao 

leite de vaca;  

 Dificuldade em digerir o leite 

(principalmente em crianças malnutridas e em 

certos adultos); 

 As crianças podem ter dificuldade em digerir 

alimentos que são novos para elas;  

 Comer fruta verde ou alimentos fortes e muito 

gordurosos. 

 

Medicamentos e venenos  

 Efeito produzido por alguns medicamentos; 

 Plantas venenosas e certos venenos. 
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Forma de transmissão ou contaminação de doenças: 

ACTIVIDADE: 

Observe a figura:  

-o lado esquerdo 

ilustra uma situação 

de doença; 

-o lado direito uma 

situação de vida 

saudável. 

Analise as 

diferenças. 

- E você, já teve 

diarreia? Sabe qual 

o possível motivo? 

Como se pode 

prevenir? 

As mãos sujas 

podem contaminar os 

alimentos. O 

consumo de alimentos contaminados pode provocar diarreia e a cólera. 

 

As medidas de prevenção 

As crianças necessitam de 

compreender como se devem 

proteger de doenças, 

principalmente da diarreia. O seu 

nível de compreensão dependerá 

da explicação simples, clara e 

contínua pelos professores e 

colegas da sua idade. Para além 

disso, devem-se criar as condições 

para praticar na Escola – todos os 

dias! 
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Criar barreiras duradouras para interromper a transmissão das doenças 

A transmissão fecal-oral pára quando as barreiras, ou entraves, são regularmente postas em prática por 

crianças e adultos. Existem três barreiras essenciais que detêm a propagação de doenças:  

1. Todos devem lavar as mãos com água e sabão depois de usar a latrina, depois de limpar as fezes de uma 

criança pequena e antes de tocar em alimentos ou de comer. 

2. Todos devem usar uma latrina ou casa de banho - não defecar ao ar livre. 

3. Todos devem beber água que seja recolhida, transportada, tratada, armazenada, e utilizada correctamente.  

 

Identificar e tratar a diarreia 

Para evitar o sofrimento, 

as crianças devem ser 

capazes de reconhecer 

facilmente os sintomas de 

diarreia e solicitar ajuda 

imediata. Não o fazer pode 

resultar em morte por 

desidratação. Os sinais 

mais comuns de diarreia 

são:  

 Defecar mais do 

que o normal 

 Necessidade de 

beber mais do que 

o habitual 

 Tonturas e dores 

de cabeça 

 Cansaço 

 Vómitos 

 Boca, lábios e 

olhos secos e 

desconfortáveis 

 Produzir menos urina do que o normal.  

Um profissional de saúde irá normalmente fornecer solução de reidratação oral (SRO), uma solução específica 

que as crianças podem beber para suspender a desidratação e os vómitos, e reduzir a quantidade de fezes 

produzidas. Poderá também ministrar à criança suplemento de zinco. No entanto, é importante que a criança:  

 Utilize uma latrina ou casa do banho 

 Beba água tratada em quantidade superior à habitual para repor os líquidos perdidos 

 Continue a comer, ainda que em pequenas quantidades, para combater a doença 

 Lave as mãos com sabão depois de usar a latrina e antes de tocar em alimentos ou comer. 
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Tratamento caseiro da diarreia 

Quando não há sinais de desidratação, o doente pode ser tratado em casa, com as seguintes medidas:  

- DAR MUITOS LÍQUIDOS. Qualquer pessoa com diarreia, mesmo sem desidratação, deve tomar mais 

líquidos do que o normal, para prevenir a desidratação. Podem ser preparados e utilizados diversos líquidos 

caseiros, como por exemplo:  

a) Água de arroz: cozer arroz (já pilado é melhor) em água e adicionar sal (para 1 litro de água / ½ colher de 

chá de sal); separar num recipiente a água onde se cozeu o arroz (pode-se adicionar um pouco de arroz 

esmagado de modo a fazer uma papa aguada) e dar a beber ao doente.  

b) Bebidas de cereais: para além do arroz, também se pode usar farinha de milho, de trigo, de mapira, de 

sorgo ou ainda batatas cozidas e amassadas. Para 1 litro de água potável, adicionar ½ colher de chá de sal e 

8 colheres de chá de farinha de cereais. Ferver a mistura durante 5 a 7 minutos, fazendo uma papinha 

aguada ou uma sopa líquida. Deixar arrefecer antes de dar ao doente.  

c) Água de lanho, chá fraco, sumos naturais e mesmo água simples podem servir.  

ATENÇÃO: As bebidas e/ou papas ralas (aguadas) feitas de cereais podem fermentar em poucas 

horas em temperaturas quentes. Provar sempre antes de dar ao doente, principalmente às crianças, 

para ter a certeza de que não estão estragadas. 

 

Às crianças com menos de 6 meses de idade, deve-se dar só água simples fervida (e continuar a amamentar). 

Os líquidos devem ser dados com frequência e tanto quanto o doente consiga beber: dar em pequenos goles, 

utilizando um copo ou uma colher. Nas crianças pequenas, deve-se utilizar sempre uma colher. É necessário 

continuar a dar líquidos adicionais até que a diarreia pare completamente. Se uma pessoa com diarreia também 

vomita, o perigo da desidratação aumenta, principalmente nas crianças pequenas. É muito importante dar 

líquidos. Continuar a dar líquidos, mesmo quando o doente os vomita. Há sempre uma parte do líquido 

ingerido que fica retido. Dar em pequenos goles a cada 5 ou 10 minutos. Se o doente vomita, esperar 10 

minutos antes de lhe dar mais líquidos. Quando não se consegue controlar os vómitos ou se o grau de 

desidratação do doente se agrava, levar imediatamente o doente para a unidade sanitária mais próxima.  

Medidas de higiene para a pessoa que está a cuidar do doente em casa:  

1. A pessoa que estiver a ajudar o doente deve, se for possível, usar luvas ou sacos plásticos nas mãos.  

2. O doente com diarreia deve sempre usar a latrina, devendo-se depois deitar javel/ lixívia ou cinza na 

latrina e tapá-la.  

3. Se o doente não consegue fazer as necessidades na latrina, deve fazê-las numa bacia. Neste caso, 

deitar javel/ lixívia na bacia, esperar 5 minutos e deitar as fezes na latrina. Lavar, em seguida, a bacia 

com água e javel/lixívia e enxugar.  

4. Os vómitos do doente devem ser tratados como as fezes.  

5. Lavar sempre as mãos do doente depois de usar a latrina.  

6. É importante não misturar a roupa da pessoa doente com a de outras pessoas. Desinfectar a roupa, 

incluindo a da cama, deixando-a em água a ferver durante 5 minutos ou secando-a ao sol antes e depois 

duma lavagem normal. 
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ACTIVIDADES: apresentam-se várias actividades, para realizar na escola, para prevenir estas doenças.  

A. Dinâmica do aperto de mão  

Explicação: 

A dinâmica de aperto de mão demonstra uma das formas rápidas e fáceis de propagação e transmissão de 

doença diarreicas, como a cólera ou outra doença. Ela enfatiza a importância e o cuidado de lavar sempre as 

mãos, antes ou depois de qualquer actividade nomeadamente, depois de usar a casa de banho ou latrina, de 

brincar e antes e depois das refeições, garantindo assim a sua prevenção. 

Utiliza-se como material de apoio um creme perfumado que os formadores besuntam nas suas mãos, depois 

apertam as mãos de alguns formandos e os formandos fazem o mesmo com outros formandos. Tempo depois, 

pede-se aos formandos que cheirem as suas próprias mãos e confirmem o cheiro perfumado do creme. Nesse 

momento o formador pede aos formandos de imaginar que em vez do creme perfumado, são as fezes que 

ficaram nas mãos depois de utilizar a latrina e não lavou as mãos. Portanto, apesar de parecerem limpas, 

imagina-se que as mãos estavam contaminadas com a bactéria de uma doença… Por fim, pede-se aos 

formandos que expliquem a lição que aprenderam no exercício. Com isto inicia-se uma discussão sobre as 

formas de transmissão, prevenção e mudança de comportamento. 

 

A Escola tem de criar as condições para colocar em prática a lavagem regular das mãos!  

Como? 

B. Instalação para lavagem das mãos mediante tubo perfurado  

O sistema de cano ou tubo perfurado é uma instalação para lavagem das 

mãos de baixo custo, onde até 20 crianças podem lavar as mãos, ao mesmo 

tempo, utilizando apenas 2 litros de água. 

É feito de madeira, ferro galvanizado e tubos de PVC - e não depende de água canalizada ou de uma pressão 

de água constante. 

1.Creme perfumado 2.Formadoras besuntam o creme nas 

mãos 

3.Cumprimenta dois ou três 

formandos e pede que façam o mesmo 

com outros participantes. 

   

4.Cheirar as suas próprias 

mãos e confirmar o cheiro 

perfumado do creme 

5.Imagine que em vez do creme 

perfumado, são as bactérias da cólera 

ou outra doença contagiosa.  

6.Lição aprendida nas formas de 

transmissão, prevenção e mudança de 

comportamento 
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A água é armazenada num recipiente coberto com uma torneira à qual se prende o tubo. São feitos pequenos 

furos ao longo do tubo, por onde a água verte. 

 

C. Torneiras Tippy 

Em situações com poucos recursos, as torneiras tippy facultam um 

mecanismo para lavagem das mãos simples e eficaz. As torneiras tippy são 

feitas de embalagens de plástico usado de bebidas ou garrafas de água, que 

depois são penduradas numa estrutura simples de madeira (talvez feita de 

galhos ou bambu), numa árvore ou num poste. Devem ser facilmente 

acessíveis, particularmente por crianças pequenas e pessoas portadoras de 

deficiência. Deve ser colocado sabão nas imediações, fora do solo.  

Uma fileira de 

torneiras tippy 

permitirá que mais 

de 20 crianças 

lavem as mãos 

com água e sabão 

ao mesmo tempo. 

As torneiras tippy 

podem ser 

facilmente 

elaboradas com a 

ajuda das crianças 

e dos membros da comunidade. Uma vez em utilização, as crianças podem verificar os níveis de água a cada 

dia e substituir o sabão, se necessário. Dependendo da disponibilidade de garrafas, cada turma poderá ter a sua 

própria instalação.  

 

ACTIVIDADE: Como fazer uma torneira tippy 

Passo 1: Atar um pedaço de corda ao redor do topo (gargalo) e na parte inferior (base da garrafa) para fazer 

um suporte. Deixar um aro solto no topo de modo a que a corda possa ser desatada e atada novamente (se a 

garrafa não estiver suspensa em ganchos). 

Passo 2: Encher a garrafa com água. Se a tampa de rosca estiver disponível, certificar-se de que se encontra 

firmemente fechada e fazer alguns furos pequenos na parte superior. Tal permite que a água escorra para 

fora quando a garrafa é inclinada.   

Passo 3: Atar a garrafa à estrutura, árvore ou poste, de modo que a garrafa fique suspensa verticalmente, 

mediante o peso da água. 
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Eliminação Segura de Excrementos 

As fezes, mesmo de uma pessoa saudável, são fonte de infecção quando ficam expostas ao ar livre. As moscas 

que poisam nas fezes podem transportar nas suas patas os micróbios que existem nas fezes até à comida ou 

água, contaminando-as. Por isso, é que se deve defecar na latrina e manter a latrina sempre tapada. 

Não se deve defecar no rio, pois as fezes podem contaminar a água que usamos para lavar a roupa, loiça e até 

banhar. 

Usar a latrina ou enterrar as fezes. 

 

Sugestões para discussão com o grupo: 

- Onde as pessoas 

desta área fazem as 

necessidades? 

- Qual o perigo de 

deixar as fezes ao ar 

livre? 

- Todas as pessoas, 

incluindo as 

crianças, usam as 

latrinas? 

- Se não, o que fazem com as fezes das crianças? 

- Para os que não têm latrinas, o que podemos fazer para melhorar a situação? 

A discussão sobre o assunto deve ser feita após o levantamento com o grupo, dos hábitos e condições locais. 

O objectivo é definir os problemas e procurar soluções locais que promovam a eliminação segura de fezes e 

boas práticas de higiene. 

 

Construção de uma latrina simplificada. 

- Observe a imagem, analise a forma de 

construção.  

- Enumere os passos e escreva-os. 

- Construa uma latrina com as crianças. Se a 

escola já tiver, poderá construí-la noutro local 

onde seja mais necessária. 
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B. Prevenção de doenças: MALÁRIA e FEBRE-AMARELA (e outras transmitidas por mosquito) 

 

MALÁRIA ou Paludismo 

A Malária é uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada da 

fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium. 

Transmissão 

A transmissão ocorre após picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários do gênero 

Plasmodium. Em Angola, três espécies estão associadas à malária em seres humanos: Plasmodium vivax, P. 

falciparum e P. malariae. 

Sintomas de Malária 

Os sintomas mais comuns são: calafrios, febre alta (no início contínua e depois com frequência de três em três 

dias), dores de cabeça e musculares, taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios. No caso de infecção 

por P. falciparum, também se pode desenvolver o que se chama de malária cerebral, responsável por cerca de 

80% dos casos mortais da doença. Além dos sintomas correntes, aparece ligeira rigidez na nuca, perturbações 

sensoriais, desorientação, sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, podendo o paciente 

chegar ao coma.  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Prevenção individual: uso de mosquiteiros impregnados ou não com inseticidas, roupas que protejam pernas e 

braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes. 

Prevenção coletiva: drenagem, pequenas obras de saneamento para eliminação de transmissores, aterro, 

limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle da vegetação aquática, 

melhoramento da moradia e das condições de trabalho, uso racional da terra.  

 

FEBRE-AMARELA  

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida 

por vectores.  

Transmissão 

A febre amarela é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou florestais. A 

sua manifestação é idêntica nas duas áreas mas, em áreas florestais, o vector da febre amarela é principalmente 

o mosquito Haemagogus, do género Sabethes. No meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes 

aegypti (o mesmo da dengue).  

A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela, ou tomado a vacina contra 

ela, circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode 

tornar-se fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. A transmissão dá-se somente pelo mosquito.  

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sonolencia
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Sintomas 

Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou são muito fracos. As primeiras 

manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e 

vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período 

de bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele 

amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados recupera e 

adquire imunização permanente contra a febre-amarela. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Como a transmissão urbana da febre-amarela só é possível através da picada de mosquitos Aedes aegypti, a 

prevenção da doença deve ser feita evitando a sua disseminação.  

Os mosquitos criam-se na água e proliferam dentro das casas e áreas circundantes. Qualquer recipiente como 

caixas de água, latas e pneus contendo água limpa são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito ponha 

os ovos, de onde nascerão larvas que, após se desenvolverem na água, se tornarão novos mosquitos. Portanto, 

deve evitar-se a acumulação de água parada em recipientes destapados.  

Para eliminar o mosquito adulto, em caso de epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer a aplicação 

de inseticida. Além disso, devem ser tomadas medidas de proteção individual, como a vacinação contra a 

febre-amarela. Outras medidas preventivas são o uso de repelente de insetos, mosquiteiros e roupas que 

cubram todo o corpo.  

  

http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
http://bio.fiocruz.br/index.php/produtos/vacinas/virais/febre-amarela
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Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

Para desenvolver as competências em saúde sexual e reprodutiva é preciso, em primeiro 

lugar, desmistificar que estas não passam só por falar em “actividade sexual”, mas dizem 

respeito a afectos, ao respeito e cuidado com o corpo (o seu e o dos outros) e por 

combater mal-entendidos relativos a estas temáticas. Estas devem ser trabalhadas com as 

crianças e os jovens, de acordo com a sua idade, adaptando a linguagem e as actividades. 

 

A Saúde Reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade, em todas as questões relativas ao sistema reprodutivo, suas funções e processos. 

A Saúde Sexual é a habilidade de mulheres e homens gozarem e expressarem a sua sexualidade, livre de riscos 

de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), gravidez não desejada, coerção, violência e discriminação. A 

saúde sexual significa exercer uma vida sexual informada e segura, baseada na auto-estima, com uma 

abordagem positiva da sexualidade humana e respeito mútuo nas relações sexuais44. 

Falar sobre Sexualidade é falar da nossa história, das nossas emoções, das nossas 

relações com as outras pessoas, dos nossos costumes e dos nossos desejos. É uma 

forma de expressão, comunicação e afecto que se manifesta a todo o momento, seja 

por meio de um gesto, de um olhar ou de uma acção. De acordo com a OMS, “a 

sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e 

intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos 

tocados; ela influencia pensamentos, sentimentos, acções e interacções e, por isso, influencia também a 

nossa saúde física e mental45”. 

A sexualidade é, portanto, uma construção sociocultural que sofre influências dos valores e das regras de uma 

determinada cultura, do tempo e do espaço em que vivemos. Hoje, graças à ciência e à luta dos movimentos 

sociais, muita coisa mudou, mas infelizmente, outras tantas continuam complicadas. Uma delas é acreditar, por 

exemplo, que não se deve conversar sobre sexualidade nas escolas, pois isso poderia estimular adolescentes e 

jovens a iniciar sua vida sexual precocemente. Antes de tudo, é preciso entender que a sexualidade não se 

restringe somente ao acto sexual, pois envolve sentimentos e motiva-nos a procurar o contacto físico e 

afectivo, a intimidade de um relacionamento, podendo ou não haver reprodução. Nesse sentido, a nossa 

sexualidade é um processo que se iniciou no nosso nascimento e vai até a nossa morte46. E a escola constitui a 

principal via para a abordagem das questões da educação da sexualidade, quer com as crianças e jovens, 

quer com as suas famílias. 

 

Promover a saúde sexual e reprodutiva é também uma questão de defesa dos direitos. No que diz respeito aos 

direitos sexuais e reprodutivos47, foram identificados os seguintes pela OMS:  

1) acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva;  

2) procurar, receber e partilhar informação relacionada com sexualidade;  

                                                      
44 Adaptado de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KRVJ.pdf  
45 Ângela Felgueiras Pontes SEXUALIDADE: VAMOS CONVERSAR SOBRE ISSO? (p.23) https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/24432/2/Sexualidade%20vamos%20conversar%20sobre%20isso.pdf  
46 Retirado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf  
47 Rede de defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos (Moçambique), em http://www.wlsa.org.mz/rede-de-defesa-dos-

direitos-sexuais-e-reprodutivos-factsheet/  

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KRVJ.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24432/2/Sexualidade%20vamos%20conversar%20sobre%20isso.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24432/2/Sexualidade%20vamos%20conversar%20sobre%20isso.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf
http://www.wlsa.org.mz/rede-de-defesa-dos-direitos-sexuais-e-reprodutivos-factsheet/
http://www.wlsa.org.mz/rede-de-defesa-dos-direitos-sexuais-e-reprodutivos-factsheet/
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3) educação sexual;  

4) respeito pela integridade corporal;  

5) escolher os seus parceiros;  

6) decidir ser sexualmente activo ou não;  

7) manter relações sexuais consensuais;  

8) casamento consensual;  

9) decidir se quer ou não e quando ter filhos;  

10) alcançar uma vida sexual caracterizada pela 

satisfação, segurança e prazer.  

 

Quando falamos de sexualidade, falamos também sobre a gravidez na adolescência, dos direitos sexuais e 

direitos reprodutivos de adolescentes e jovens. Abrir canais de comunicação com os jovens contribui para o 

fortalecimento da autonomia e do auto-cuidado, podendo contribuir para o não abandono da escola e para uma 

gestação saudável.  

No contexto da sexualidade, importa saber como proteger-se das DST (doenças 

sexualmente transmissíveis). A SIDA é a DST descoberta mais recentemente e a que 

maior preocupação causa: ainda não existe nenhuma vacina ou cura para o vírus 

transmissor, o HIV. (O que existe são medicamentos que podem diminuir a 

quantidade de vírus no corpo da pessoa infectada, tornando a convivência com a 

doença mais fácil). Prevenir as Doenças Sexualmente Transmissíveis parece fácil, 

mas tem sido uma das doenças mais difíceis de combater, causando inúmeras mortes 

e doenças48.  

       

Competências em Saúde 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                   OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

 

Relações humanas e sexualidade 

Conceitos básicos de sexualidade 

Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 

 

 

 

 

Anatomia sexual e mudanças na puberdade  

Papéis de género e imagem corporal  

 

Sexualidade na adolescência 

Enamoramento e Amor 

 

 

 Conhecer as características de um relacionamento saudável. 

 Reconhecer a sexualidade e os comportamentos sexuais como 

formas de relacionamento humano (quanto mais saudáveis estes 

forem, mais saudável será a vivência da sexualidade). 

 Relacionar a vivência da sexualidade e das relações humanas com as 

desigualdades de género (incluindo a violência de género).  

 Identificar as manifestações de uma sexualidade saudável e segura. 

 Colocar dúvidas de forma desinibida. 

 Aprofundar os conhecimentos sobre a anatomia sexual e as 

mudanças que se dão na puberdade. 

 Aceitar e valorizar o seu corpo e reflectir sobre os estereótipos de 

beleza. 

 Analisar o conceito de amor e diferenciá-lo de outros sentimentos e 

emoções; - Identificar e questionar mitos relacionados com o amor. 

 

                                                      
48 Adaptado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/semana_saude_escola_guia_sugestao_atividades.pdf
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Assertividade e capacidade para dizer não, 

leis e regras em relação ao casamento, 

violência sexual e HIV/SIDA 

 

Planeamento familiar e métodos 

contraceptivos 

 

Práticas de sexo seguro e responsável (ex: 

abstinência, ter um único 

parceiro/parceira; usar preservativos) 

 

 Conhecer as práticas de sexo seguro e responsável, incluindo a 

abstinência, ter um único parceiro/parceira ou usar preservativos. 

 Procurar acesso a informação, serviços e aconselhamento sobre 

saúde sexual e reprodutiva.  

 Actualizar e aprofundar os conhecimentos relativos aos diferentes 

métodos contraceptivos, suas vantagens, desvantagens e modos de 

utilização e Desmistificar crenças erróneas em relação à 

contracepção;  

  Promover o reconhecimento da contracepção como uma 

responsabilidade dos dois elementos do casal; - Favorecer a adopção 

de comportamentos informados e responsáveis relativamente à 

contracepção; - Abordar a problemática do aborto e as suas 

repercussões a nível pessoal, social e legal. 

 Criar estratégias e materiais pedagógicos para abordar as Relações 

Humanas e a Sexualidade com as crianças e adolescentes. 

 

 

Relações Humanas e Sexualidade 

Relações Humanas: “Nós, seres humanos, somos seres sociais. Isto quer dizer que nos relacionamos com as 

outras pessoas, ou seja, com a nossa família, namorado ou namorada, amigos, colegas de escola ou de 

trabalho, vizinho, membros das igrejas, entre outros. Estes relacionamentos acontecem de várias formas: com 

alguns mais íntima, com outros mais distante.49” 

 

ACTIVIDADE: Tente desenhar um mapa das relações mais 

próximas: numa folha de papel, coloque um círculo com o seu 

nome no centro. À volta do seu nome, coloque outros círculos 

com o nome das pessoas que lhe são mais próximas, ou seja, 

com quem tem maior ligação. As pessoas que lhe são mais 

chegadas ou as relações mais significativas devem estar mais 

perto do seu nome; as que são mais distantes, colocam-se mais 

afastadas (ver exemplo). (As crianças podem desenhar ou colar 

fotos.) 

 

“Os nossos sentimentos e emoções são as reacções ao que experimentamos do ambiente em que vivemos e 

convivemos. Eles são afectados pelo que os nossos sentidos nos dão, ou seja, pelo que vemos, ouvimos, 

tocamos, cheiramos ou sentimos, o paladar… 

As nossas emoções podem manifestar-se de várias maneiras: felicidade, excitação, aborrecimento, tristeza, 

medo, alegria, preocupação, fúria, etc. Portanto, os nossos sentimentos e emoções podem ser bons ou maus - 

isso é normal. O importante é que consigamos “colocá-los para fora”, ou seja, expressá-los, evitando assim 

que cresçam e causem situações de stress, conflito ou doença. 

                                                      
49 Retirado de Manual de Educação de Pares sobre a Sexualidade” – cap. Relações Humanas e Sexualidade (p.37-41) 
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Contudo, os sentimentos negativos devem ser partilhados de uma forma que não cause danos a nós mesmos ou 

a outros. A fúria acontece quando alguém é magoado, por exemplo, é ignorado, rejeitado, desrespeitado, 

ameaçado ou agredido. Nos nossos relacionamentos diários, é importante aprendermos a controlar a forma 

como manifestamos a nossa fúria, evitando assim agredir outras pessoas e gerar mais conflito” (ver mais 

informação no capítulo de PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA). 

 

“Os nossos valores são coisas que achamos serem importantes na nossa vida, aquilo que acreditamos e 

defendemos. As pessoas têm diferentes valores e o mais importante é respeitá-los - os nossos e os dos outros. 

Outro aspecto que devemos ter em conta é que os nossos valores influenciam os nossos relacionamentos. 

Por um lado, podemos aprender valores positivos com os nossos relacionamentos, por outro, podemos ser 

influenciados por valores negativos porque queremos ser aceites por alguém ou em determinados grupos. 

Exemplo de Valores que contribuem positivamente nas relações de amizade: 

Respeito – Valorizar a pessoa, assim como as suas ideias e crenças, mesmo que sejam diferentes das nossas, 

tratando-a da mesma forma que gostaríamos de ser tratados; 

Responsabilidade – Ser confiável e assumir as nossas obrigações, contribuindo para o nosso bem-estar e o 

dos outros; 

Ser compreensivo – Conhecer e ouvir as outras pessoas, as suas crenças, sentimentos e vontades; 

Cuidar – Preocuparmo-nos com as outras pessoas, dando um pouco de nós para elas. Empenharmo-nos para 

manter a amizade; 

Partilhar – Apoiar um ao outro, principalmente em tempos difíceis. Partilhar comida, livros, valores, ideias. 

 

A Amizade - Quem São os nossos Amigos? 

“Para percebermos quem são os nossos amigos, temos que 

perceber primeiro o conceito de amizade.  

A amizade é um conjunto de sentimentos, afecto, carinho, 

lealdade, protecção, entre outros, que uma pessoa tem por outra. 

A amizade pode existir entre homens, mulheres, irmãos, namorados, casais, enfim, entre pessoas com os mais 

variados vínculos. É um relacionamento social, voluntário e de intimidade que pode ter por base características 

como a reciprocidade, ou seja, dar e receber, afecto, confiança, respeito, compreensão, ajuda mútua, etc. 

As pessoas não precisam ser parecidas ou ter os mesmos gostos e interesses para serem amigas. Amigos 

podem ter diferentes opiniões, valores, cultura e religião. Às vezes é nas diferenças que nasce a amizade, pois 

podem partilhar ideias, curiosidades e experiências de vida que se complementam. 

Os nossos amigos influenciam as nossas escolhas e os nossos comportamentos. As relações de amizade 

saudáveis podem ajudar-nos a enfrentar muitos dos desafios que a vida nos apresenta. 
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O importante é termos em mente que tudo começa pela auto-estima e pelo respeito: 

- Respeito por nós mesmo e respeito pelos outros. 

- A auto-estima significa gostarmos de nós em primeiro lugar, ou seja, ter cuidado para não fazermos coisas 

que nos façam mal ou deixar que outras pessoas nos magoem ou prejudiquem. 

 

Assim, partilhamos algumas ideias sobre o respeito por ti próprio e pelos outros para reflectires: 

1. É importante conheceres bem a ti próprio/a para saberes o que gostas e o que não gostas, prestares atenção 

aos teus comportamentos e como eles atingem as pessoas à tua volta. Só assim poderás minimizar as situações 

que te fazem mal ou que podem fazer mal a outras pessoas; 

2. Deves pensar nas outras pessoas e tratá-las com consideração, respeitando as suas opiniões, sentimentos e 

motivações. Para tal, é importante saberes ouvir; 

3. Por outro lado, para teres relacionamentos saudáveis, não basta ouvir, tens que saber falar, explicar as tuas 

opiniões, vontades e dificuldades. É importante falares com clareza, sinceridade, serenidade e respeito; 

4. A gentileza, cordialidade e a simpatia também ajudam muito. Podes saudar as pessoas, ajudar uma pessoa a 

levar um saco sem que te peça, enfim, ajudar sem esperar algo em troca; 

5. Por fim, a ética ou seja, agir correctamente com as outras pessoas, não prejudicar propositadamente, ser 

justo, respeitar o espaço dos outros e os acordos, mesmo que não tenham sido estabelecidos formalmente (por 

exemplo, não gritar com os outros). 

Se observares todos estes aspectos nos teus relacionamentos, quer sejam amorosos ou não (no relacionamento 

com familiares, vizinhos, colegas, e conhecidos), verás que a convivência com as outras pessoas será mais 

saudável e haverá menos conflitos. 

O importante é que sempre exista RESPEITO entre as pessoas. Respeito é uma ATITUDE que implica a 

aceitação do OUTRO como ele é, independentemente das suas características ou formas de pensar e agir. 

 

CONHECER E VALORIZAR O CORPO (Anatomia sexual e imagem corporal) 

O auto-conhecimento e o respeito por nós próprios 

devem verificar-se em todos os aspectos da vida 

humana, psicossocial e física (espírito e corpo) e em 

cada idade ou etapa da nossa vida.  

As diferenças físicas entre meninas e meninos e entre 

homens e mulheres são notadas desde muito cedo, pelas 

crianças. Mas é cerca dos 5 anos que a sua curiosidade 

sobre este assunto está mais aguçada! Em cada idade, 

deve explicar-se com os termos correctos e apropriados 

à sua compreensão.  

Leia o exemplo que se segue: 
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“Por que existem diferenças entre o corpo de homens e mulheres?” Esta foi a pergunta colocada pela Caroline 

e pela Ana Luiza de 9 e 10 anos, que moram no Brasil. A Cristina d’Ávila, que é psicóloga e mestre em 

Educação pela FAE/UFMG, e a Débora d’Ávila, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (50) 

responderam o seguinte: 

“ Se a gente olhar por debaixo da roupa, Caroline, é fácil perceber 

como cada corpo é diferente do outro, não é? E dentro de cada corpo 

existem também várias diferenças. Por exemplo: grande parte das 

pessoas que se apresenta como mulher tem vagina, que é um 

canalzinho que segue até o útero, o órgão onde o bebê se desenvolve.  

E por que existem essas diferenças? Uma das explicações para isso 

está nos nossos genes, que ficam lá no núcleo das células, minúsculas partes do nosso corpo. Então, os genes 

da mulher fazem o corpo dela se desenvolver de forma diferente do homem, desde quando ela ainda estava na 

barriga da mãe.Com a chegada da puberdade, o corpo se transforma e outras diferenças entre homem e 

mulher aparecem na voz, no crescimento de pelos, no tamanho dos seios…Isso tudo acontece, dentre outras 

coisas, por causa de substâncias chamadas hormonas, que são produzidas em quantidades diferentes no 

corpo do homem e da mulher. 

Mas um homem é diferente de outro 

homem e uma mulher é diferente de 

outra, não é? Isso ocorre porque a 

produção das hormonas, o jeito 

como cada pessoa vive e outras 

coisas que interferem no 

desenvolvimento do corpo também 

são diferentes de um homem para outro e de uma mulher para outra. Às vezes nós ouvimos coisas como: 

meninos usam roupas azuis, verdes e meninas gostam de vermelho e rosa; meninos são bagunceiros e 

agitados e meninas são organizadas e tranquilas. Mas será que meninos e meninas são assim mesmo? O jeito 

como cada pessoa se comporta, Caroline, é em grande parte aprendido em casa, na escola, na TV… é por 

isso que o modo de ser homem ou mulher muda de uma época para outra, de um lugar para outro e até 

mesmo de uma pessoa para outra. 

E o mais bacana disso tudo é que as pessoas não nascem prontas e cada uma pode criar o seu próprio jeito de 

ser! “ 

 

MUDANÇAS CORPORAIS NA PUBERDADE 

Às vezes, as diferenças corporais e as suas manifestações, como a menstruação ou a erecção, são mais fáceis 

de abordar em grupos só de meninas/ raparigas e de meninos/ rapazes. Todavia, este tema é comum a toda a 

humanidade, logo, deve ser tratado com normalidade e debatido com todos. 

SUGESTÕES: 

- Um das formas de ultrapassar a vergonha ou timidez é construir um “Saco das Perguntas” ou “Caixa de 

Dúvidas” que fica na sala durante algum tempo ou todo o ano lectivo: cada criança vai colocando as suas 

perguntas e estas são oportunamente respondidas pelos colegas, pelo professor ou por um convidado 

                                                      
50 Retirado de Universidade das Crianças http://www.universidadedascriancas.org/perguntas/por-que-o-corpo-da-mulher-

e-diferente-do-homem/ , consultado em 17/02/2018. 

http://www.universidadedascriancas.org/perguntas/por-que-o-corpo-da-mulher-e-diferente-do-homem/
http://www.universidadedascriancas.org/perguntas/por-que-o-corpo-da-mulher-e-diferente-do-homem/
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especialista. Sempre que o professor não se sentir confortável para abordar os temas da Saúde sexual e 

reprodutiva, deve consultar ou convidar alguém a fazê-lo: uma colega; um enfermeiro ou médico; um 

especialista… 

- Elaborar um cartaz, em pequenos grupos, com os aparelhos reprodutores e as mudanças na puberdade; 

apresentação na turma e esclarecimento de dúvidas. 

- Se os jovens tiverem dificuldades em falar sobre as suas próprias transformações, podem-se construir 2 

personangens (por exemplo a Maria, de 13 anos e o Calembe de 14 anos). Podem-se criar histórias sobre os 

seus problemas, as suas dúvidas e receios e as propostas de resolução ou apoio. 

 

IMAGEM CORPORAL 

A puberdade e a adolescência trazem, com as mudanças físicas, a preocupação com a imagem do corpo: “sou 

feio; sou magro; sou gordo; sou baixo; tenho espinhas”; entre outras… Por outro lado, a sociedade e a 

comunicação social divulgam ideais de beleza e “modelos” masculinos e femininos que não são benéficos nem 

realistas (normalmente associados ao consumismo e a determinadas marcas de roupa, perfume, calçado, etc.). 

Estes estereotipos de beleza, ou seja, os “modelos” difundidos pela televisão, revistas, etc, devem ser 

analisados na sala de aula e desmistificados. Cada ser humano é único, nas suas características e nos seus 

gostos ou desejos… (ver actividades que promovem a AUTO-ESTIMA). 

 

Escreva uma caracteírica física que goste em si próprio (ex: pescoço comprido). Pense numa característica 

que admire nos outros (ex: mãos grandes) e pense nalguma pessoa que a tenha. Verifique que não gosta mais 

daquela pessoa só porque tem essa característica, ou seja, não são os atributos físicos que fazem com que 

gostemos mais ou menos das outras pessoas (nem os outros de nós próprios). São a forma de ser e de se 

relacionar do outro que nutrem o que sentimos. 

 

ACTIVIDADES: “Os meus dons e os meus talentos!”: Em pares (ou grupos de 3) escrevem algo em que são 

bons a fazer, uma habilidade ou algum atributo que considerem ser vantajoso (ex: correr, cozinhar doces, 

tocar com a língua no nariz, ajudar os avós, cuidar dos irmãos mais novos, etc.) 

“O meu Grande Coração”: desenhar um coração em tamanho 

grande (ocupar toda a folha) e dentro ir escrevendo ou 

desenharnado tudo aquilo pelo qual somos gostados ou 

apreciados, pelas outras pessoas, por nós próprios, pelos outros 

seres… (Objectivo: mostar que somos amados e especiais. Incluir 

no desenho as pessoas que gostam de nós ou nos apreciam; o que 

nós gostamos em nós ou o que fazemos bem; as memórias do que 

já fizemos ou do que nos disseram sobre as nossas qualidades). 

(Esta actividade é individual.Com crianças e jovens, quem quiser, 

pode partilhar no final. Levar o Coração Grande consigo.) 

 

Para reflectir… 
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O Namoro51  

Ao longo da nossa vida vai surgindo um outro tipo de sentimento: a ATRACÇÃO SEXUAL e o AMOR 

diferente do sentimento que nutrimos pelos nossos pais, irmãos e amigos. 

Namorar é um sentimento muito especial. No início, é bom saber que alguém está interessado em nós, 

principalmente quando também temos interesse. Como deves saber, os relacionamentos podem começar de 

várias formas: porque a tua amiga te apresentou a pessoa, porque é colega de escola ou trabalho, porque se 

cruzaram em algum lugar e há uma forte atracção física ou seja, “bateu aquele clic”. Podes conhecer a pessoa e 

apaixonares-te por ela com o tempo, ou ela pode entrar de repente na tua vida, trazendo fortes emoções, aquela 

sensação de ansiedade, frio na barriga, entre outros. 

 

Então, o que é o Namoro?  

O namoro é uma relação amigável e de ternura entre duas pessoas. É o momento em que duas pessoas que 

gostam uma da outra, que se apreciam e se amam procuram conhecer-se, trocar emoções, experiências e fazem 

planos de uma vida em comum. 

Essa relação pode ser por um período curto ou duradouro, no qual os namorados fazem projectos ou tomam 

decisões (a favor ou contra o casamento). 

Durante o namoro, frequentemente, as pessoas dialogam, trocam afectos 

especiais, tais como beijos, carícias e algumas vezes têm relações sexuais. Por 

essa razão, o namoro deve ser visto como uma relação séria e responsável e, como 

tal, ele deve basear-se na: 

• Responsabilidade, compreensão e respeito; 

• Conhecimento do que o outro pensa, sente e faz; 

• Conhecimento e aceitação pela família do/a outro/a, etc. 

Há um período em que tudo é perfeito, és feliz e queres estar sempre ao lado da pessoa amada. Com o tempo 

as coisas podem deixar de ser tão perfeitas, o que não quer dizer necessariamente que deixaram de gostar um 

do outro. Apenas a atracção física deixa de ser a única coisa importante e as pessoas passam a dar mais 

atenção aos seus sentimentos e vontades. 

É importante que numa relação respeites os teus sentimentos e vontades, mas que também respeites os 

sentimentos e vontades do/a teu/tua parceiro/a. 

No namoro, como em qualquer outro tipo de relação, a observação das regras de higiene individual é bastante 

importante. O cheiro de uma pessoa pode atrair, como pode afastar as pessoas.  

 

ACTIVIDADE: Cartas de Amor: escrever e partilhar uma carta de amor. Organizar um debate sobre o amor, 

as suas formas de expressão e os mitos associados. 

 

                                                      
51 Este tema, bem como outros ao longo do Guia, está escrito com uma linguagem juvenil, de modo a facilitar o trabalho 

dos educadores com os jovens. 
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Qual é a idade ideal para iniciar a vida sexual? 

Não existe uma idade definida como ideal para o início da actividade sexual. Contudo aconselha-se a aguardar 

pelo momento em que o/a jovem já tenha conhecimento e maturidade suficientes para tomar decisões 

informadas e ter uma sexualidade saudável e responsável. 

A decisão de iniciar a vida sexual não deve ser tomada apenas pelo facto de estarmos apaixonados. É 

importante termos a certeza do passo que estamos a dar e como queremos dar. Não devemos ceder à pressão 

do/a companheiro/a ou de outras pessoas. A decisão deve ser nossa e devemos, de preferência, procurar 

aconselhar-nos junto de profissionais da área ou de pessoas adultas responsáveis em quem confiamos. 

É importante conhecermos bem o/a nosso/a parceiro/a, criar uma relação de confiança, conversar sobre o 

assunto, medindo os prós e os contras”. 

A responsabilidade pela vida sexual saudável e segura é do casal. Tanto os rapazes como as raparigas têm o 

dever de procurar uma orientação não só para evitar uma gravidez que não desejam, mas também para evitar 

infecções e doenças. 

 

O que fazer para Ter Relações Sexuais Sem Risco?52 

Existem diversas formas de dar e receber prazer sexual sem contrair uma infecção transmitida sexualmente ou 

engravidar. Nas relações amorosas, as pessoas podem expressar os seus sentimentos com beijos, abraços e 

carícias. 

Podes praticar a ABSTINÊNCIA SEXUAL, que é a decisão de não ter 

relações sexuais até que te sintas seguro/a para fazê-lo. Existem vários 

métodos e “dicas” para controlar os desejos sexuais, como por exemplo, 

focar o pensamento noutra coisa53. 

 

Masturbação – São carícias realizadas pela própria pessoa ou por outras nos órgãos genitais, seios e restantes 

partes eróticas (que dão prazer sexual) do corpo. Através da masturbação podemos conhecer melhor o nosso 

corpo e saber quais os locais que são mais sensíveis; para além disso, podemos descobrir qual a melhor 

maneira de nos tocarmos e sentirmos mais prazer. 

A Masturbação é Prejudicial à Saúde? 

Não, a masturbação é uma prática normal, em qualquer idade. Ela não causa qualquer prejuízo físico ou 

psicológico; não faz crescer pêlos nem calos nas mãos; não faz a coluna ficar torta; a rapariga pode se 

masturbar sem perder a virgindade; não faz esgotar a quantidade de espermatozóides; não cria impotência 

sexual; não engrossa, não afina e nem entorta o pénis. Contudo, a masturbação torna-se preocupante quando 

o/a adolescente ou o/a jovem utiliza objectos que podem magoar ou provocar infecções. É importante 

também que dediquem parte dos seus tempos livres a outros compromissos ou actividades importantes 

como jogar, ler, conviver, caminhar, etc. 

                                                      
52 Aconselha-se a que o educador/ professor convide um especialista para falar sobre os temas de relacionamento sexual, 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e reprodução, caso não se sinta plenamente confortável para o fazer.  
53 Para saber como controlar os seus desejos sexuais, poderá consultar as dicas: https://pt.wikihow.com/Controlar-seus-

Desejos-Sexuais. 

https://pt.wikihow.com/Controlar-seus-Desejos-Sexuais
https://pt.wikihow.com/Controlar-seus-Desejos-Sexuais
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Fidelidade - Significa ter apenas um/a único/a parceiro/a sexual. A fidelidade é importante e necessária, pois 

permite-nos ter uma relação estável, baseada no respeito e no amor. Permite reduzir os riscos de adquirir 

infecções transmitidas sexualmente, incluindo o VIH e Sida. 

 

Uso Correcto e Consistente do Preservativo – significa usar correctamente o 

preservativo em todas as relações sexuais. Esta é a forma mais segura de evitar os riscos 

de uma gravidez indesejada e de contrair uma infecção transmitida sexualmente.  

 

Existem outras formas de evitar os riscos de gravidezes indesejadas a que chamamos de MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS; vamos saber mais sobre o assunto? 

Os Métodos Contraceptivos são formas de evitar uma gravidez. Hoje em dia, existe uma variedade grande de 

métodos para evitar uma gravidez. Estão disponíveis nos postos de saúde, nos hospitais, nas consultas de 

planeamento familiar e nas farmácias. 

É importante que quando decidires iniciar a tua vida sexual, procures um profissional de saúde que te possa 

aconselhar para que vivas a tua sexualidade de forma saudável e segura. Como dissemos anteriormente, tanto 

os rapazes como as raparigas têm o dever de procurar uma orientação não só para evitar gravidezes 

indesejadas, mas também para evitar infecções sexualmente transmissíveis.  
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Nesta tabela encontram-se os principais métodos contraceptivos, bem como as suas vantagens e 

desvantagens.54 

 

                                                      
54 Retirado de “Manual de Educação de Pares sobre a Sexualidade” – cap. Relações Humanas e Sexualidade (p.37-41). 
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Numa notícia da ANGOP de 14 Junho de 2017 (Luanda), lê-se que, em Angola, 14 % das mulheres utiliza 

método contraceptivo55: “Catorze porcento das mulheres angolanas em idade reprodutiva dos 15 aos 49 

anos utiliza um método contraceptivo de acordo com dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde 

(IIMS) 2015/2016 lançado pelo Instituto Nacional de Estatística. O documento refere que existe uma maior 

adesão a métodos contraceptivos modernos, sendo que 13 porcento usa estes e apenas um porcento usa 

métodos tradicionais.” A nota acrescenta que entre os métodos modernos, o mais usado é a injecção 

contraceptiva (5%), seguido da pílula (4%) e do preservativo masculino (3%). O coito interrompido é o 

modelo tradicional mais usado com 0,6 %. 

 

Preservativo Masculino e Feminino 

O preservativo (masculino ou feminino) é considerado o único método de dupla protecção, isto é, protege-nos 

não só de uma infecção transmissível sexualmente, incluindo o VIH e Sida, mas também ajuda a prevenir uma 

gravidez não desejada. 

Em África, em geral, e em Angola, em particular, é cada vez maior o número de pessoas infectadas pelo VIH 

por não usarem o preservativo de forma correcta e consistente, principalmente em situações de risco. 

Para os jovens que têm uma vida sexual activa e que tiveram ou têm mais do que um/a parceiro/a, é altamente 

recomendado o uso do preservativo durante todas as relações sexuais, sejam ocasionais ou não. 

                                                      
55 Retirado de http://cdn2.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2017/5/24/Angola-Catorze-por-cento-das-

mulheres-utiliza-metodo-contraceptivo,119f0f86-6c5b-476d-8d2b-f008a4f1a1d9.html, a 22/02/2018. 

http://cdn2.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2017/5/24/Angola-Catorze-por-cento-das-mulheres-utiliza-metodo-contraceptivo,119f0f86-6c5b-476d-8d2b-f008a4f1a1d9.html
http://cdn2.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/saude/2017/5/24/Angola-Catorze-por-cento-das-mulheres-utiliza-metodo-contraceptivo,119f0f86-6c5b-476d-8d2b-f008a4f1a1d9.html
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Para o uso correcto do preservativo, é necessário ter em atenção alguns cuidados:  Não pode ser usado em 

mais do que uma relação sexual; deve ser conservado com cuidado, para assegurar que esteja em condições 

quando precisarmos usar. 

 

Os preservativos masculinos e femininos funcionam como uma barreira que evita que o espermatozóide 

(semente masculina) se encontre com o óvulo (semente feminina), prevenindo a fecundação ou a concepção de 

uma nova vida. Além disso, os preservativos evitam também o contacto dos fluídos corporais durante as 

relações sexuais, protegendo assim as pessoas envolvidas de se infectarem com uma infecção sexualmente 

transmissível, incluindo o VIH. 

 

Sugestões:  

Com os jovens e adolescentes, pode organizar uma sessão de esclareciemento sobre a temática da 

sexualidade, contracepção, prevenção de doenças sexualmente trasnmissíveis com um técnico de Saúde. 

Existem especialistas de Planeamento Familiar disponíveis em grande parte dos Centros Médicos ou 

Hospitais. 
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Doenças Sexualmente Transmiss íveis (DST) 

 

 

As competências sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são de extrema importância a 

desenvolver na faixa etária entre a pré-adolescência e a adolescência quando se inicia, em muitos casos, a vida 

sexual e ou se preparam para uma vida sexualmente activa, num futuro próximo. O impacto destas 

competências para a vida é fulcral, ao nível da prevenção, do tratamento e da desmistificação do preconceito 

associado a estas doenças. 

Estes conhecimentos devem traduzir-se, na capacidade de não estigmatizar pessoas com DST, na valorização 

do conhecimento sobre estas doenças, das formas de transmissão e na capacidade de se ser solidário com 

pessoas afectadas e infectadas pelo vírus da SIDA, incluindo órfãos, viúvas e viúvos.  

 

Competências em Saúde 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST)  

Distinção entre VIH e SIDA  

Formas de transmissão e prevenção de 

cada DST (VIH, hepatite, etc.) 

 

Mitos e preconceitos sobre VIH/SIDA 

 

Vulnerabilidades e Riscos para a Saúde 

(comportamentos de risco): Consumos 

excessivos; drogas; relações sexuais 

desprotegidas; estados de adrenalina/ 

euforia, etc. 

 

 Conhecer as DST, as suas formas de prevenção e tratamento (HIV, 

Hepatite, etc.).  

 Distinguir VIH e SIDA. 

 Conhecer as formas de transmissão das DST 

 Identificar e desmistificar os preconceitos e medos em relação aos 

portadores de DST, nomeadamente VIH/SIDA.  

 Conhecer as práticas de sexo seguro e responsável, incluindo a 

abstinência, ter um único parceiro/parceira ou usar preservativos. 

 Procurar acesso a informação, serviços e aconselhamento sobre 

saúde sexual e reprodutiva.  

  Respeitar as pessoas com DST 

 Valorizar o conhecimento sobre estas doenças e das formas de 

transmissão  

  Desenvolver a solidariedade com pessoas infectadas pelo vírus da 

SIDA, ou as afectadas por este, incluindo órfãos, viúvas e viúvos.  

 

 

Algumas infecções podem ser transmitidas por contacto sexual. Algumas delas podem ser bastante sérias, 

causando graves problemas para a saúde. São as infecções transmissíveis 

sexualmente (ITS). 

 

O que são DST ou Doenças Sexualmente Transmissíveis? 

São doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios que entram no 

nosso corpo através de relações sexuais sem protecção com uma pessoa 

infectada. Em alguns casos, podem apresentar sintomas como: comichão, 
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corrimento, verrugas, bolha, íngua, feridas, entre outros. Noutros casos, os sinais ou sintomas podem não ser 

visíveis. Por isso, é importante fazer exames médicos periódicos, principalmente quando nos envolvemos em 

situações de risco. As DST podem provocar infertilidade, complicações na gravidez e, em casos extremos, a 

morte. Os bebés filhos de mães portadoras de DST, têm 50% de probabilidades de desenvolver infecções nos 

olhos que podem levar à cegueira. 

 

Exemplos de DST56: 

Em baixo, encontra uma tabela com as características de 6 doenças sexualmente transmissíveis mais comuns: 

Verruga genital, Gonorreia, Cancro Mole, Pediculose púbica, Sífilis e Herpes genital. O VIH/ Sida será tratado 

separadamente no ponto seguinte, pela sua severidade e importância.  

As DST também são vulgarmente conhecidas por Infecções Transmissíveis Sexualmente (ITS). 

 

A sexualidade deve ser vivida com responsabilidade! Uma pessoa pode ter uma DST e não saber. Fazer o 

teste é uma forma de o proteger a si e ao seu parceiro ou parceira. 

- Se tens uma DST, tens mais chances de apanhar o VIH. Procura os serviços de saúde. 

- Evita fazer tratamentos caseiros. 

- Usa o preservativo sempre e em todas as tuas relações sexuais; para além da abstinência, é o único método 

eficaz para prevenir as infecções de transmissão sexual (ITS). 

                                                      
56 Tabela retirada de https://biosemlimite.files.wordpress.com/2015/11/tabela-das-dsts.jpg, 13/02/2018.  

https://biosemlimite.files.wordpress.com/2015/11/tabela-das-dsts.jpg
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Conceitos de VIH e SIDA 

 

O que é o VIH?  

O VIH é o vírus que causa o SIDA. A sigla significa: 

V - Vírus 

I - Imunodeficiência 

H - Humana 

O VIH é o vírus que ataca o sistema imunológico 

humano, ou seja, ataca os glóbulos brancos, que são 

as células que fazem a defesa do organismo contra as 

doenças, destruindo-os. 

O que é um vírus? 

Um vírus é um micróbio muito pequenino que não é 

possível ver a olho nu. 

E o que é SIDA? 

Sida é o “Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida”. A sigla significa: 

S – Síndrome 

I – Imuno 

D – Deficiência 

A – Adquirida 

Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas de 

doenças que se verificam no organismo. Acontece 

quando o VIH destrói os glóbulos brancos e, por ter 

pouca defesa, o organismo começa a adquirir as 

doenças. 

Quem é portador do VIH não apresenta sinais da doença, dizemos somente que está INFECTADO pelo vírus, 

ou que é SEROPOSITIVO.  

Quem tem SIDA é a pessoa que apresenta os sinais da doença. 

 

O que é um seropositivo? É uma pessoa que tem o vírus no corpo e não esta doente, mas transmite para as 

outras pessoas através de relações sexuais sem protecção. Só o teste pode dizer se alguém é ou não 

seropositivo. 

O que é um doente de SIDA? É uma pessoa infectada pelo VIH e que tem várias doenças. 

Quanto Tempo leva para o seropositivo ficar doente? - Depende do organismo, varia muito de pessoa para 

pessoa e do comportamento de cada indivíduo, mas os cientistas afirmam que sem tratamento, uma pessoa 

infectada pode levar normalmente entre 5 a 10 anos a ficar doente. 

 

Segundo o Relatório do Governo de 

Angola de 2012 ao UNGASS: 

 19,5% dos adolescentes em Angola 

têm a primeira relação sexual antes 

dos 15 anos. 

 6,7% dos homens e mulheres (sendo 

15,8% dos homens e 3% das 

mulheres) declararam ter tido 

relações sexuais com mais de um 

parceiro sexual. 

 46% dos jovens entre os 15 e 24 

anos de idade têm conhecimento 

suficiente para se prevenirem do 

VIH. 

 14,9% das mulheres e homens de 15 

a 49 anos foram testados nos 

últimos 12 meses e conhecem o 

resultado. 
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Um indivíduo seropositivo pode passar por quatro fases, ou quatro estágios, até atingir o estágio de SIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se transmite o VIH? 

Qualquer pessoa pode ser 

infectada pelo VIH envolvendo-

se em situações de risco em que 

se coloca em contacto com 

sangue infectado, sémen 

(esperma) ou fluídos vaginais 

(líquido da vagina). Abaixo são 

apresentados alguns exemplos 

de situações de risco: 

• Ter relações sexuais (vaginal, 

oral ou anal) sem protecção com uma pessoa infectada; 

• Partilhar materiais contaminados que cortam ou perfuram o nosso corpo. Por exemplo, equipamento para 

fazer escarificações, piercing, seringas e agulhas. É importante que estes materiais sejam descartáveis ou 
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devidamente esterilizados. Para além do VIH, a 

pessoa pode infectar-se também com o vírus da 

Hepatite B ou C; 

• Durante a transfusão de sangue se o sangue 

contiver o VIH. Por isso é importante que o sangue 

seja sempre testado; 

• Uma mãe infectada pelo VIH pode transmitir o 

vírus ao seu bebé antes e durante o parto e ainda 

durante a amamentação se não forem tomados os 

devidos cuidados. 

 

Importante: uma pessoa com uma ITS está mais exposta a infectar-se pelo VIH, pois o seu corpo está 

mais fraco! 

 

O VIH não se transmite: 

• Pelo beijo no rosto ou na boca, aperto de mão ou abraço.  

• Por usar a mesma casa de banho, sanita, ou piscina. 

• Pelo suor, lágrima, urina, ar, tosse ou espirro. 

• Por frequentar a mesma escola, hospital ou trabalhar no 

mesmo local, 

• Pela picada de mosquito ou de outros insectos. 

• Pela partilha de sabonete, toalha ou lençóis. 

• Por usar a mesma roupa, colheres, garfos, chávenas, copos e 

pratos. 

• Por beber a mesma água. 

• Através de relações sexuais com uso correcto do preservativo 

em todas as relações sexuais. 

 

Existe uma vacina contra o SIDA? Não. Até o momento, as 

experiências continuam no sentido de encontrar uma vacina 

eficaz, capaz de eliminar o vírus do nosso organismo. 

 

Falar com as crianças sobre o tema do VIH/ SIDA57 

 

As crianças encaram a questão da SIDA de forma diferenciada, em função da idade/desenvolvimento. 

Seguidamente são propostas algumas abordagens, definidas em função da idade das crianças. No entanto, 

deixamos ao critério de quem lê este artigo qual a melhor opção para cada caso. 

 

                                                      
57 Retirado de http://www.junior.te.pt/servlets/Gerais?P=Pais&ID=2447, a 13/02/2018. 

http://www.junior.te.pt/servlets/Gerais?P=Pais&ID=2447
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Entre os cinco e os sete anos 

 

Apesar de as crianças até aos cinco anos apresentarem algumas dificuldades em distinguir o real do 

imaginário, a partir dessa idade essa distinção começa a tomar forma. Nesta fase, as crianças aprendem 

experimentando, pelo que, quando confrontadas com algo que não conhecem e/ou experimentaram, podem 

sentir-se assustadas. 

 

As crianças nesta faixa etária temem muitas coisas e a melhor maneira de dissipar esses medos é descobrir 

quais são (perguntando) e falar sobre eles. Uma vez que a SIDA é um tema recorrente na actualidade e nos 

media, é possível que a criança já tenha dúvidas sobre este tema mas que tenha medo de perguntar. 

Embora não estejam preparadas para compreender descrições muito pormenorizadas, é importante que estas 

crianças obtenham do adulto uma explicação simples e esclarecedora. 

 

Eis um exemplo possível: 

 

A SIDA é uma doença provocada por um tipo de micróbio chamado vírus. O vírus vive no sangue das pessoas 

que têm a doença. A SIDA não se apanha como as constipações; por isso, se tocares ou se estiveres ao pé de 

uma pessoa que tenha SIDA não apanhas a doença. Ou seja, se na tua escola houver um menino, menina ou 

professor(a) com SIDA, isso não quer dizer que alguém vá apanhar a doença. A doença não é transmitida 

por: mosquitos, flores, assentos de sanita, copos, abraços. 

Existem crianças que têm SIDA. A maior parte delas nasceu com a doença, que lhes foi transmitida pela mãe. 

Actualmente existem testes que permitem saber se uma pessoa tem SIDA. Quando as pessoas sabem que têm a 

doença podem tomar medidas para evitar contaminar outras pessoas. 

 

Não se esqueça de frisar que se a criança tiver perguntas ou medo de alguma coisa em particular, pode vir ter 

consigo e perguntar o que quiser saber. É importante falar sobre os medos, descobrir se estes são reais ou 

imaginários e, se forem reais, "explicá-los" de forma a encontrar uma forma de os vencer. 

É quase inevitável que as crianças façam perguntas às quais não sabe responder. É normal; a SIDA é um 

tema complexo, mesmo para os especialistas na matéria. Colocado perante essa situação, não tema dizer que 

não tem a certeza quanto à resposta mas que vai procurar informação e, mais tarde, responder correctamente 

à pergunta colocada.  

 

 

ACTIVIDADE: “Conhecer e prevenir as DST” 

A partir do quadro síntese das DST apresentadas, onde se encontram as principais informações sobre 6 

destas (mais o VIH), divida a turma em 7 grupos. Cada grupo fará uma pesquisa sobre uma das DST e 

contruirá uma Ficha Informativa. Esta deve ter o nome científica, o nome popular da doença (o que lhe 

chamam na comunidade ou língua local); os sintomas; a forma de transmissão e as medidas de prevenção.  

Posteriormente, esta ficha informativa pode transformar-se num folheto a distribuir, ou num cartaz a afixar. 
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Saúde Mental e Física 

 

Nas competências para a Saúde Mental e Física, valoriza-se a importância do movimento, exercício físico, 

repouso, sono e vacinas e as noções básicas de saúde, expressas ao nível da capacidade de cada um reconhecer 

os seus limites físicos e mentais, compreender a importância de ir ao médico e cumprir a prescrição médica. 

Na prática estas competências manifestam-se através da prática do desporto, da procura de apoio médico 

sempre que necessário, ou seja da manutenção de um estilo de vida saudável e divulgar estes comportamentos 

a outros. 

 

Competências em Saúde 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

Saúde Mental e Saúde Física:  

Estilo de Vida saudável 

Conceitos básicos de saúde;  

(Importância do repouso, sono, vacinas, 

exercício físico, alimentação saudável) 

Inter-relação entre ambas (corpo, mente e 

emoções);  

(O que a doença nos revela sobre a nossa 

saúde mental e vice-versa); 

Cuidados de saúde mental; 

Vulnerabilidades e Riscos para a Saúde 

(comportamentos de risco): Consumos 

excessivos; drogas; relações sexuais 

desprotegidas; estados de adrenalina/ 

euforia, etc. 

 

 Desenvolver competências na área da saúde geral, física e 

psicológica 

 Reconhecer os seus limites físicos e mentais. 

 Conhecer cuidados básicos de saúde mental; 

 Identificar os principais comportamentos que promovem a saúde 

física e mental. 

 Comprometer-se com a mudança de um comportamento promotor 

de saúde. 

 Compreender a importância de ir ao médico e cumprir os 

tratamentos prescritos. 

 Compreender a interligação entre a saúde mental e física. 

 

O Estado deve prover melhorias na condição de vida das pessoas, em infraestruturas, educação, saúde, 

segurança e em vários outros sectores, mas cada um tem a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde, 

física e psicológica.  

O conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “é o completo bem-estar físico, 

mental e social, e não só a ausência de doenças58”.  

 

 

Saúde física: engloba a condição geral do corpo em relação a doenças e ao vigor físico. Para uma pessoa ser 

considerada saudável, não deve ter doenças e possuir um metabolismo que apresente um bom funcionamento. 

Uma infância saudável, a genética e as condições de trabalho, são algumas das coisas que influenciam a saúde 

física. 

 

                                                      
58 Retirado de https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/saude-fisica-mental/51347, a 16/01/2018. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/saude-fisica-mental/51347
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Saúde mental: segundo a OMS não existe uma definição oficial para saúde mental. Coisas como diferenças 

culturais, teorias concorrentes e julgamentos subjetivos influenciam a definição de saúde mental. Esta pode ser 

descrita como qualidade de vida emocional e cognitiva de uma pessoa. A percepção da realidade, a 

integração social e emocional, entre outros itens são avaliados para definir a saúde mental de uma pessoa. 

 

Também se usa o conceito de “Saúde social” que está relacionado com a capacidade de o indivíduo interagir 

com outros e conseguir prosperar em ambientes sociais. Além da capacidade da pessoa interagir com a 

sociedade, também são considerados os benefícios dessas interações para o próprio indivíduo. Esta área da 

saúde é muito importante para a saúde geral individual. 

 

 

Estilos de vida saudáveis 

Muitos problemas de saúde da meia-

idade e da velhice resultam da forma 

como a pessoa viveu ao longo dos 

anos. Maus hábitos alimentares, a 

ingestão de álcool em excesso e o 

hábito de fumar podem ter 

consequências como diabetes e 

doenças do coração. A possibilidade 

de viver e gozar de boa saúde por 

mais anos é maior se a pessoa seguir 

os conselhos deste capítulo. 

Qual destes dois homens tem mais probabilidade de viver mais tempo e de ser saudável na velhice? Qual 

deles tem mais probabilidades de morrer dum ataque cardíaco ou de trombose? Porque motivos? Pode 

enumerar os motivos? 

 

 

 

 

 

 

 

Boa alimentação - Comer alimentos nutritivos variados 

É necessário comer diariamente 

uma combinação de alimentos 

diversificados. O capítulo da 
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Nutrição aconselha sobre o que se deve comer para se obter uma dieta saudável e equilibrada. 

As pessoas que por hábito comem muitos alimentos que contêm fibra natural sofrem muito menos de 

hemorróidas, de prisão de ventre e das doenças de coração do que as pessoas que comem muita comida 

processada (por exemplo, snacks, hambúrgueres, pizzas, cachorros-quentes, enlatados, bolos, refrigerantes).  

Um grupo internacional de pesquisadores detectou que “as bebidas energéticas em excesso (do tipo “Red 

Bull”) fazem mal ao coração, pela alta taxa de cafeína no produto. Ingeridos para aliviar a fadiga, melhorar 

o desempenho físico e cognitivo e “turbinar” a diversão, os energéticos popularizaram-se entre jovens e 

adultos. As pesquisas vêm demonstrando que, por se tratarem de desreguladores endócrinos, essas bebidas 

afectam as batidas do coração, com riscos de consequências graves e o seu consumo regular por jovens 

aparentemente saudáveis pode levar à síndrome da morte súbita por arritmia59”. 

 

Para que os intestinos funcionem bem, devem-se evitar os alimentos processados e aumentar o consumo de 

alimentos com fibra. 

 Reduzir o consumo de gorduras, sobretudo os fritos. 

 Reduzir o consumo de doces e açúcar. 

 Reduzir o consumo de sal (em excesso pode aumentar a tensão arterial) 

 Beber muita água (ingerir pelo menos 6 a 8 copos por dia). 

 Controlo de peso 

o Ser gordo não é saudável. O peso em excesso provoca problemas de saúde, sendo os mais 

frequentes: 

 Hipertensão arterial 

 Doenças do coração 

 Diabetes 

 Trombose (AVC) 

 Problemas na coluna e nos joelhos 

 

Manter-se activo física e mentalmente. 

A actividade física tem um papel muito importante na manutenção da saúde. A actividade física aumenta a 

energia, desenvolve os músculos, reforça os ossos, reduz o stress, e previne as 

doenças cardiovasculares. 

Que exercícios devemos fazer? Aumentar progressivamente a actividade física como 

andar a pé rapidamente, andar de bicicleta, nadar, durante, pelo menos, 30 minutos 

por dia. 

Existem também formas de a pessoa se exercitar no dia-a-dia: andar a pé sempre que 

possível e usar as escadas em vez do elevador. No local de trabalho, levantar-se e 

andar, evitando ficar mais de uma hora seguida sentado. 

 

                                                      
59 Adaptado de https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2015/07/12/noticias-saude,187327/consumo-de-energeticos-

pode-levar-a-sindrome-da-morte-subita-por-arrit.shtml, em 12/02/ 2018. 

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2015/07/12/noticias-saude,187327/consumo-de-energeticos-pode-levar-a-sindrome-da-morte-subita-por-arrit.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2015/07/12/noticias-saude,187327/consumo-de-energeticos-pode-levar-a-sindrome-da-morte-subita-por-arrit.shtml
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Sono, repouso e relaxamento 

O sono é essencial à vida. Sem sono o ser humano não sobrevive. Durante o sono o corpo recupera do esforço 

físico e mental dispendido durante o dia. O número de horas de sono de que cada pessoa necessita para 

recuperar varia, mas no adulto a média é de 7 a 8 horas de sono por dia. As crianças precisam de mais horas 

de sono do que os adultos. 

Também são importantes as pausas para repouso, que devem ser feitas durante as horas de trabalho, seja este 

físico ou mental. É importante aprender a relaxar e a evitar preocupações.  

 

Não fumar 

O fumo de cigarros é 

uma das principais causas de morte nos 

países desenvolvidos e, agora, está a 

tornar-se numa causa de morte nos países 

mais pobres. À medida que mais pessoas 

dos países ricos vão deixando de fumar, as 

fábricas de tabaco voltam-se para os países 

em desenvolvimento como o seu novo e 

mais fácil mercado. O fumo do tabaco é 

prejudicial para a saúde dos fumadores, das 

suas famílias e colegas (ver figura ao lado). 

Deixar de fumar é uma batalha 

extremamente difícil, mas NÃO 

IMPOSSÍVEL. 

 

Não consumir drogas 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, droga é qualquer substância que 

não é produzida pelo organismo que tem a 

propriedade de actuar sobre um ou mais 

dos seus sistemas, produzindo alterações 

no seu funcionamento, causando mudanças 

na forma de sentir, pensar, agir e expressar. 

As drogas prejudicam gravemente a saúde 

e muitas vezes causam a morte. As mais 

usadas são a cannabis (marijuana, soruma, 

erva, haxixe, liamba), ópio (heroína, 

morfina, smack) e a cocaína (crack, neve, 

rock). E, cada vez mais, as drogas 

fabricadas, por exemplo o ecstasy 

(MDMA).  
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Estas substâncias psico-activas (que alteram o estado de consciência) são comuns em Angola. Umas são mais 

nocivas que outras, por exemplo, o crack é uma das drogas que mais mata no mundo inteiro; a cocaína é uma 

das mais viciantes, como o crack e a heroína. 

 

Um problema que está a crescer, sobretudo entre as crianças das grandes cidades, é respirar produtos químicos, 

sobretudo cola, diluente da tinta, graxa dos sapatos, gasolina, acetona. Em Luanda é muito comum o uso da 

gasolina ou ungui. Algumas pessoas também abusam de medicamentos – por exemplo, comprimidos “que 

controlam o apetite”, ou medicamentos para dormir ou outros. 

Muitas vezes, quando falamos de drogas, associamos apenas a liamba, cocaína, gasolina, crack, ecstasy, etc. 

Contudo, precisamos saber que o álcool, o cigarro e alguns medicamentos também são drogas. A diferença é 

que algumas são permitidas, enquanto outras são proibidas. O Álcool é uma droga permitida por Lei.  

 

Uso exagerado de Álcool  

O consumo do álcool tornou-se um hábito generalizado. 

Muita gente consome álcool. Com certeza na tua família 

ou comunidade conheces várias pessoas que consomem 

álcool.  

O problema não está no consumir, mas sim em não 

conhecer os limites, quando a pessoa começa a ficar com 

o vício do álcool e não consegue parar, mesmo sabendo 

que já passou dos limites que o seu organismo aceita. Esta 

pessoa acaba por se colocar em situações de risco, pois os seus sentidos e reflexos ficam atrofiados, teima em 

conduzir ou andar pelas ruas, pois muitas vezes ninguém a consegue controlar. 

- Já ouviste dizer que os acidentes rodoviários são a primeira causa de morte em Angola e que os jovens são 

as maiores vítimas? Deves ter ouvido dizer também que, ESSES ACIDENTES SÃO CAUSADOS PELO 

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL!... 

 

Não tomar bebidas alcoólicas em excesso  

O excesso de bebidas alcoólicas, ou alcoolismo, leva a muitos 

problemas, quer de saúde, quer sociais. É um problema que 

deve ser prevenido e tratado. Para manter uma vida saudável, 

as quantidades máximas de álcool recomendadas são: 

 

Dicas: 

 Não saia com a intenção de ficar bêbado para comemorar 

algo. Em vez disso, pense sobre o motivo pelo qual está a 

celebrar e sobre as pessoas que o acompanham. 
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 Apesar de, nem todos os que consomem álcool excessivamente serem alcoólatras, esse pode ser um sinal 

do alcoolismo, principalmente caso a sua vida seja afectada negativamente pelo álcool e você não consiga 

parar. Se este for o seu caso e se os seus hábitos de consumo tenham se tornaram mais do que ocasionais, é 

hora de procurar ajuda (de um médico, psicólogo ou outro profissional). 

 

A falta de ocupação dos tempos livres, a falta de emprego, a 

desestruturação familiar, a falta de diálogo, a pobreza, entre 

outros são algumas das razões que levam uma pessoa a 

consumir bebidas alcoólicas ou outras drogas. Na verdade, 

estas nada têm de positivo, a longo prazo ou em excesso! 

Quando as pessoas bebem demais, podem acabar por perder o 

controlo e fazer coisas bastante embaraçosas e até mesmo 

perigosas, como por exemplo: 

• Tornar-se agressivas com estranhos e até mesmo com 

amigos e familiares; 

• Tornar-se emotivas; 

• Vomitar, embaraçando-se a si próprias e as pessoas a sua volta; 

• Ser rejeitadas por amigos, namorado/a e até por estranhos; 

• Comportamento sexual inconsciente, o que pode provocar uma gravidez indesejada ou mesmo contrair 

uma infecção transmitida sexualmente; 

• Perder o controlo e ferir-se ou ferir outras pessoas (por exemplo, tendo um acidente de carro por estar a 

conduzir sob o efeito do álcool). 

É provável que todos nós já tenhamos visto alguém a passar por uma ou mais situações semelhantes às que 

acima se mencionam, não é verdade?  

O álcool e as outras drogas geram dependência quando são consumidos 

em excesso e de forma regular. O corpo habitua-se a funcionar com álcool 

presente. Depois, torna-se difícil parar sem ajuda de um profissional, 

podendo mesmo danificar órgãos como o fígado, cérebro, pulmões, etc. 

Se achas que tens problemas com álcool ou outras drogas, ou se conheces 

alguém nesta situação, deves procurar imediatamente ajuda de pessoas em 

quem confias ou de profissionais de saúde. 

 

VACINAÇÃO 

“As vacinas são uma ferramenta vital para proteger a vida das crianças e dar-lhes a oportunidade de crescer 

e se tornarem adultos saudáveis e produtivos que contribuem para o desenvolvimento do seu país".  

As vacinas são substâncias biológicas administradas para proteger as pessoas, principalmente as crianças, 

contra muitas doenças transmissíveis. Elas são preparadas a partir de micróbios (bactérias ou vírus) que, 

depois de submetidos a um tratamento laboratorial, perdem o poder de causar doença. Esses preparados de 

bactérias ou vírus, quando introduzidos no organismo, estimulam-no a produzir anticorpos contra aquela 

O álcool e as outras drogas, 

para além dos estragos que 

podem provocar na nossa 

saúde física e mental, 

contribuem para aumentar a 

violência, a criminalidade e 

outros danos sociais e 

económicos para as nossas 
comunidades e famílias.  
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bactéria ou vírus. Os anticorpos são os defensores do nosso organismo e têm a capacidade de eliminar a acção 

dos vírus e das bactérias. 

Quando uma pessoa já vacinada entra em contacto com o vírus ou bactéria o organismo reage e defende-se 

através dos anticorpos. Os anticorpos são específicos, isto é, protegem contra uma determinada doença para a 

qual é feita a vacinação.  

Uma vez vacinadas, as pessoas ficam protegidas contra a doença. 

 

Os pais devem levar as crianças à unidade sanitária mais próxima para serem 

vacinadas. É melhor levá-las para serem vacinadas enquanto estão sadias, do 

que levá-las para tratamento quando estiverem doentes ou a morrer. As vacinas 

são grátis. As vacinas também são dadas em campanhas. Colabore nestas 

campanhas, que são uma oportunidade extra para vacinar as crianças.  

Além das vacinas de rotina, existem também outras contra muitas doenças. Estas vacinas podem ser 

disponibilizadas durante epidemias (caso do surto da febre-amarela), ou por rotina, quando o preço baixa. 

Uma doença é considerada um problema de saúde pública quando afecta uma determinada população e 

causa altas taxas de mortalidade. 

 

O Programa Nacional de Vacinação de Angola  (de acordo com Alda de Sousa60) dispõe de sete vacinas 

que previnem várias doenças. Estão disponíveis na rede pública as vacinas contra: 

1. o sarampo (vacina anti-sarampo – VAS) 

2. a BCG (previne a tuberculose) 

3. a poliomielite (paralisia infantil) - VAP,  

4. a pentavalente, (previne a hepatite B, meningite, tosse convulsa, tétano)    

5. a peune’13 (previne a pneumonia e otites)  

6. a febre-amarela,  

7. o rotavírus (que causa diarreia grave às crianças). 

- Administração da vitamina A (aos seis meses e nove meses).  

O Ministério da Saúde vai introduzir também a vacina contra o vírus do papiloma 

humano (HPV), que causa o cancro do colo do útero e contra a rubéola (que se vai 

chamar “trivalente”, por combater, além da rubéola, o sarampo e a papeira). 

 

 

ACTIVIDADE: 

Com cada criança/jovem, construa um Boletim de Vacinas individual, desde o nascimento até à idade adulta 

(pode solicitar apoio a algum técnico do Centro Médico), de modo a que cada um investigue, junte da família 

e da Escola, quais as vacinas que já tem e qual o plano de vacinação futuro.  

Elaborem um cartaz com um Boletim de vacinas Gigante para afixar na Escola. O cartão de vacinas 

individual deve mostrar-se à família e vizinhos (sensibilizando à vacinação de todas as crianças) e ser 

guardado. 

                                                      
60Retirado de http://m.jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/vacina_contra_diarreias_no_inicio_do_ano a 26/02/2018. 

http://m.jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/vacina_contra_diarreias_no_inicio_do_ano
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Uso correcto dos medicamentos  

 - Para curar a maioria das doenças, não é necessário utilizar medicamentos. O organismo tem as suas defesas 

próprias, ou maneiras de resistir e de lutar contra a doença. Na maior parte dos casos, essas defesas naturais 

são muito mais importantes para a saúde do que os medicamentos. 

Para ajudar o corpo a vencer ou a 

melhorar duma doença, muitas vezes só 

é preciso: manter-se limpo, descansar 

bastante, comer bem (comida nutritiva) e 

beber muitos líquidos. 

Mesmo no caso de doenças mais graves, quando é mesmo preciso tomar medicamentos, é o corpo que deve 

vencer a doença: o medicamento é só uma ajuda. 

 

 - Mas quando os sintomas persistem mais do que dois dias, é importante consultar um médico! 

 

Muitas vezes, o próprio trabalhador de saúde receita mais medicamentos do que aqueles que são necessários, 

podendo, por isso, causar mais doenças e em 

alguns casos, a morte.  

Nunca se deve usar um medicamento muito 

forte para uma doença ligeira. 

 

- Regras para o uso de medicamentos 

Às vezes, as pessoas usam bons medicamentos de maneira errada, de forma que estes fazem mais mal do que 

bem. Para fazer efeito, o medicamento deve ser usado correctamente: 

1. Usar medicamentos só quando forem necessários. 

2. Conhecer o medicamento que se receita e saber usá-lo correctamente (pedir a alguém para lhe 

ler ou explicar o folheto do medicamento) 

3. Calcular correctamente a dose, para cada doente em particular. E nunca dar medicamentos de 

adultos a crianças! 

4. Se o medicamento não serve, ou se causa problemas, deve ser logo suspenso. 

5. Cumprir a prescrição médica (os dias de tratamento e as doses) até ao fim! 

6. Não tomar medicamentos sem receita médica!  

 

 

SAÚDE MENTAL 

“Um organismo é constituído de corpo, mente e espírito, e cada uma destas partes têm necessidades próprias, 

que precisam ser atendidas para uma boa qualidade de vida. O desequilíbrio de uma ou mais dessas partes 
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acarreta o mau funcionamento geral do organismo, provocando prejuízo e sofrimento que são mantidos pelos 

maus hábitos de vida criados pelo indivíduo e que provocam doenças. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o 

indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do stress rotineiro, ser produtivo e 

contribuir com a sua comunidade. 

A grande maioria das pessoas quando ouvem a palavra “Saúde Mental” associam logo a “Doença Mental”. 

Mas, a saúde mental é mais que a ausência de doenças mentais. Indivíduos mentalmente saudáveis possuem a 

compreensão de que ninguém é perfeito, que todos possuímos limites. Vivenciamos diariamente uma série de 

emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Compreendendo essas emoções somos 

capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. 

 A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo 

como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções.  

 
Algumas atitudes ajudam a ter uma saúde mental equilibrada 

– Estar bem consigo mesmo e com os outros; 

– Aceitar as exigências da vida; 

– Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida; 

– Reconhecer os seus limites e procurar ajuda quando necessário. 

 

A mente é parte do organismo responsável pelas emoções (sentimentos), atitudes (pensamentos) e ações 

(comportamentos). Da mesma forma que o corpo, a mente tem necessidades que precisam ser atendidas 

tais como: a paz, o amor, a segurança, o equilíbrio e a necessidade de sentir útil. Cada uma destas partes 

que não forem atendidas promovem o desequilibro dessa mente e favorecem o adoecimento do corpo61.   

                                                      
61 Adaptado de: www.psicnet.psc.br, http://pmksaudefisicamental.blogspot.com/, http://www.psicocast.com.br/saude-

mental-o-que-e/13/, imagem de https://www.facebook.com/pg/prosperaredesenvolvimento/photos/, a 14/01/2018. 

http://www.psicnet.psc.br/
http://pmksaudefisicamental.blogspot.com/
http://www.psicocast.com.br/saude-mental-o-que-e/13/
http://www.psicocast.com.br/saude-mental-o-que-e/13/
https://www.facebook.com/pg/prosperaredesenvolvimento/photos/
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4. COMPETÊNCIAS CULTURAIS E INTERCULTURAIS  

 

O que é a cultura? 

Cultura “é um termo muito utilizado no quotidiano, com vários significados e em diferentes 

níveis, em função da sua especificidade.” O seu sentido foi variando ao longo do tempo e 

continua a mudar e a ser alvo de diferentes interpretações (MED, 2010). 

A palavra Cultura vem do cultivo da terra, de plantações e 

animais (ainda hoje tem esse sentido: cultura de milho; cultura 

de mandioca, etc.).  

 

Na Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural 62 “a 

cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços 

distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que 

abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as 

maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e 

as crenças”. 

Afirma ainda “que o respeito à diversidade das culturas, à 

tolerância, ao diálogo e à cooperação, em um clima de confiança e de entendimento mútuos, estão entre as 

melhores garantias da paz e da segurança internacionais…” (UNESCO, 2002).  

 

Assim, nesta área temática, considera-se importante desenvolver COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS e 

CULTURAIS.  

 

Entende-se aqui por COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS, aquelas que, perante os desafios da diversidade 

e interdependência, de pessoas e culturas, na construção de uma identidade nacional múltipla e partilhada, 

respeitem e valorizem a diversidade cultural do país; permitam construir sentimentos de pertença mais 

alargados, para além da família, da comunidade, da província ou do grupo etno-linguístico. As competências 

interculturais facilitam um processo de construção identitária63, que não se limita a acrescentar mais um nível 

de identidade (por exemplo: sou malangino e angolano), mas a integrar as diferentes 

culturas com a sua e criar, a partir daí, algo novo, partilhado por todos – o sentimento de 

ser angolano como identidade que agrega em si toda a diversidade.  

Estas competências implicam: conhecer-me; conhecer o outro que é diferente (o que 

pressupõe sair de mim e ver o outro a partir do seu ponto de vista); integrar o “eu” e o 

“outro” em algo que é mais do que a soma das partes. Permitem compreender a 

                                                      
62 UNESCO (2002). Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf, a 2/05/2018. 
63 Foto “Tipo Passe” de Edson Chagas, retirada de http://bantmag.com/web-galeri-edson-chagas/, a 20/02/2018. Edson 

Chagas é um artista plástico Angolano, premiado com o Leão de Ouro, na Bienal de Veneza de 2013, pela Melhor 

Representação Nacional, com a obra “Luanda, Cidade Enciclopédica”. 

O “conjunto de traços distintivos 

espirituais e materiais, 

intelectuais e afectivos que 

caracterizam uma sociedade ou 

grupo social”, que se expressam 

como um mosaico diversificado 

sócio-cultural, é o que define 

cultura no contexto angolano. (3º 

Simpósio sobre Cultura Nacional, 2006, p. 5). 

2.  FOTO "TIPO PASSE "DE EDSON CHAGAS  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
http://bantmag.com/web-galeri-edson-chagas/
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identidade e especificidade de um povo que é uno e diverso, ao mesmo tempo. 

 

Para tal, é necessário um reforço de conhecimentos sobre as realidades culturais angolanas, africana e de 

outros continentes - COMPETÊNCIAS CULTURAIS.  

Parte-se de um maior conhecimento sobre as diferentes etnias, línguas, costumes, tradições e crenças que 

coexistem no território e no mundo, mas também por uma maior exploração acerca das expressões culturais 

nacionais actuais, ao nível intelectual e artístico. Este conhecimento é fundamental para ajudar a pessoa a 

posicionar-se no mundo que o rodeia, reconhecendo a sua diversidade e os factores de interdependência. 

Estas competências irão traduzir-se numa maior valorização da identidade e origem de cada um, na 

valorização do património cultural e artístico, símbolos nacionais, monumentos e tradições locais, regionais e 

nacionais e na valorização de ideias, línguas, crenças, culturas e valores diferentes dos seus (G. Silva, 2015). 

 

Competências Culturais e Interculturais 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

Competências culturais:  

Principais grupos etno-linguísticos e sua 

localização geográfica 

Realidade cultural angolana:  

Património material (sítios arqueológicos, 

monumentos históricos, etc.);  

Património imaterial (lendas, ditados 

populares, contos, rituais, danças, línguas, 

música, etc.);  

Conhecimentos locais sobre a Natureza (saber 

tradicional);  

Expressões culturais contemporâneas: 

artesanato, bens culturais, conteúdos artísticos 

e criativos;  

Manifestações étnicas do quotidiano e rituais: 

nascimentos, puberdade, casamento, morte; 

Comemorações mais significativas (Carnaval, 

etc.) 

Expressões culturais africanas e de outros 

continentes;  

Competências interculturais:  

Conceito de identidade cultural;  

CONHECER-ME: “Quem sou eu?” 

Valorização da sua identidade e raízes; 

CONHECER O OUTRO: “Quem é o outro?”  

INTEGRAR O EU E O OUTRO: Valorização 

da diversidade cultural 

 Conhecer e valorizar a realidade cultural angolana, nas 

diferentes províncias ou grupos étnicos (o património material e 

imaterial do país; costumes, tradições, crenças, etc) 

 Identificar os principais conhecimentos locais sobre a natureza 

(plantas medicinais, árvores típicas, etc) 

 Fazer um levantamento das principais tradições, histórias, 

expressões culturais da sua comunidade/ localidade 

 Conhecer e valorizar diferentes formas de expressão cultural 

nacionais da actualidade (pintura, música, dança, etc) 

 Conhecer e valorizar diferentes formas de expressão culturais do 

continente africano e de outros (e suas interligações)  

 Valorizar ideias, crenças, culturas e valores diferentes dos seus;  

 Promover o diálogo intercultural; 

 Combater activamente atitudes discriminatórias; 

 Desenvolver acções a favor dos povos autóctones minoritários;  

 Compreender o processo de construção da identidade e a 

influência da cultura nesta.  

 Ter consciência da sua identidade cultural e de como foi 

formada: origens, influências (conhecer-se) 

 Consciencializar-se das singularidades que o identificam e dos 

laços que o unem como grupo /povo.  

 Construir sentimentos de pertença mais alargados 

 Adoptar atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade 

cultural (de respeito pelos outros e pela sua cultura). 

 Assegurar a escola como um espaço de pluralidade cultural e de 

acolhimento da dinâmica cultural de uma sociedade. 
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CULTURA e EDUCAÇÃO 

A cultura é aprendida no meio social e a escola é o principal 

meio de socialização (junto com a família).  

O espaço escolar deve formar a pessoa na sua integridade, em 

plena conexão com o meio circundante (saber; saber-fazer; 

saber-ser e saber-conviver), requerendo a reformulação do 

currículo.  

“O currículo cria as condições indispensáveis para a 

educação escolar, de forma que o educando construa não só 

conhecimentos científicos mas também a sua identidade 

cultural, baseada nos valores culturais do seu meio, 

possibilitando assim, que ele crie uma representação real de 

si mesmo e do mundo do qual faz parte.” (MED, 2010, p. 28) 

 

 

A sua Escola reflecte isto? 

- A Escola reflecte a diversidade cultural dos alunos, professores, funcionários e da comunidade escolar?  

- Na sua turma, qual a origem étnico-cultural dos seus alunos? E quais as línguas maternas ou as línguas de 

casa? Que rituais e manifestações culturais praticam? 

- E na comunidade onde a Escola se insere? Como é a “realidade cultural”? Qual o património material e 

imaterial que existe? E os conhecimentos da Natureza? E as principais manifestações culturais? E quais as 

expressões artísticas da actualidade?  

 

 

Para que a Escola exerça o seu papel social, o trabalho do educador tem de ter em conta as condições de vida 

do educando.  

Desta forma, o currículo precisa assegurar um conhecimento mais apurado das culturas dos 

povos de Angola, para que haja maior evolução conceptual, epistemológica e metodológica 

sobre a influência das culturas desses povos na formação dos educandos. Com este 

propósito, o MED/INIDE (2010, pp.16-17) elaborou uma proposta de sugestões ao plano 

de estudos, assente em três premissas: 

1. Diálogo entre currículo e cultura – ou seja, este deve contemplar a dinâmica cultural de uma sociedade 

e da escola. A escola torna-se, assim, um lugar privilegiado de acolhimento desta cultura. 

2. Currículo e pluralidade cultural – ou seja, este deve abranger a diversidade da cultura angolana e 

desafiar o ser humano a conviver com diferenças. A partir da escola, deve-se desenvolver uma postura 

ética de não hierarquizar as diferenças – nenhum grupo social é melhor ou pior do que outro. 

3. Cultura angolana como meio de tornar significativas as aprendizagens (o currículo escolar) – ou seja, a 

pluralidade cultural garante a todos os educandos o direito a aprender e a ampliar os seus 

conhecimentos, sem negarem a sua própria cultura ou a do grupo a que pertencem. 

 

 

“A Escola não pode ser 

entendida apenas como um 

espaço onde se realiza a 

reorganização de 

conhecimentos; é também um 

espaço onde se reflectem todas 

as manifestações culturais de 

todos os povos de uma 

determinada sociedade” 

 (MED, 2010, p.21) 

Para reflectir… 
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Como desenvolver COMPETÊNCIAS CULTURAIS e INTERCULTURAIS? 

Para desenvolver estas competências e aplicar a proposta do MED/INIDE, é necessário introduzir não só os 

conteúdos culturais nas várias disciplinas, como utilizar metodologias participativas para uma verdadeira 

aprendizagem intercultural. 

A aprendizagem intercultural permitirá aprender a (re)conhecer(-se) criticamente (n)as diferenças e a 

relacionar-se com elas de forma positiva e construtiva; implica o desenvolvimento de abertura e respeito pela 

diferença, auto-questionamento, pensamento crítico, desconstrução de estereótipos e preconceitos, a escuta, a 

empatia, a cooperação, a negociação e a tolerância à ambiguidade.  

A aprendizagem intercultural requer 3 etapas: 

A. Conhecer-me: “Quem sou eu”? - ter consciência da minha identidade cultural e do que a compõe; 

B. Conhecer o outro, que é diferente: “Quem é o outro?” - implica sair de mim e ver o outro a partir do 

seu ponto de vista; 

C. Integrar o “eu” e o “outro” em algo que é mais do que a soma das partes – contruir o sentimento de ser 

angolano como identidade que agrega em si toda a diversidade.  

É nas etapas A e B que se irão desenvolver as competências culturais, ou seja, o conhecimento da 

realidade cultural de Angola e de outros países. Para valorizar a diversidade cultural, é imprescindível, 

primeiro, CONHECER – a mim e ao outro.  

 

A. Identidade cultural –  CONHECER-ME:“quem sou eu?”   

Esta identidade é adquirida ao longo do tempo principalmente nas relações que 

estabelecemos com os outros. É por meio da interação com nossos parentes, amigos, 

vizinhos, colegas de trabalho que vamos construindo nossa identidade e nos percebendo 

como diferente ou semelhante aos outros. “Para se interpretar quem somos como 

colectividade, ou quem sou como indivíduo, depende-se do reconhecimento que nos é 

dado pelos outros” (MED, 2010, p.31) 

A nossa identidade cultural conjuga o que somos e como vemos o mundo. Ela começa 

a ser moldada no momento em que nascemos e é construída até o momento em que 

morremos.  

Por exemplo, a forma como vestimos ou como nos comportamos é uma decisão individual, mas influenciada 

fortemente pelos grupos onde estamos (a família, o grupo religioso, desportivo, de amigos, etc.). 

ACTIVIDADE 1: 

- Para compreender melhor a formação da sua 

identidade, tente responder à questão “Quem sou 

eu?”, tendo em conta alguns elementos de 

identidade cultural: 

Nome + Apelido; 

Grupo social/ étnico; 

A sua história e/ou da sua família; 

Língua; 

Meio onde cresceu (urbano, rural, local); 

Religião; 

Etnia 

3  FOTO “TIPO PASSE” 

DE EDSON CHAGAS 
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Gastronomia/ alimentação típica; 

Os rituais e costumes que praticou ou pratica (ex: baptizado; casamento católico; alambamento; etc). 

 

- Pense num objecto ou fotografia que revele a sua identidade cultura ou 

que tenha a ver consigo. 

- Realize esta actividade com as crianças, através do desenho, no caso dos 

mais novos. Com os mais crescidos, peça para trazer um objecto de casa, 

relacionado com a sua identidade ou forma de ser, antes de dar início à 

dinâmica “Quem sou eu?”. Depois de cada um fazer sozinho; organize a 

turma por grupos e peça para partilharem as respostas de cada um e 

assinalarem o que encontraram de comum e de diferente (com cores 

diferentes, por exemplo). No final poderá expor os auto-retratos (se forem 

menores de 8 anos, pois o mais crescido podem não querer expor-se). 

 

ACTIVIDADE 2 

- Peça aos alunos para fazer um levantamento da realidade cultural do meio onde se inserem, com a ajuda da 

família e de pessoas de referência da comunidade: 

Património material (sítios arqueológicos, monumentos históricos, etc.);  

Património imaterial (lendas, ditados populares, contos, rituais, danças, línguas, música, etc.);  

Conhecimentos locais sobre a Natureza (saber tradicional);  

Expressões culturais contemporâneas: artesanato, bens culturais, conteúdos artísticos e criativos;  

Diversidade cultural e linguística 

Manifestações étnicas do quotidiano e rituais: nascimentos, puberdade, casamento, morte; 

Comemorações mais significativas (Carnaval, etc.) 

- Organize uma exposição e convoque os pais e a comunidade para participar. 

 

 

Se analisar os exercícios, compreenderá que a nossa identidade pessoal é cultural: a cultura do meio onde 

crescemos influenciou-nos e modelou a nossa forma de ser, pensar, agir. 

É fácil identificarmo-nos com os que são parecidos connosco, mas é difícil compreender verdadeiramente 

quem é diferente. Isto leva a manutenção de estereótipos e preconceitos sobre os outros (ideias pré-feitas). 

Mesmo quando conhecemos as pessoas, reparamos mais facilmente naquilo que já esperamos deles: por 

exemplo; se eu achar que as Nhaneca-humbi usam excremento de vaca no cabelo ou que não tomam banho, ao 

conhecer uma mulher da etnia, estarei mais atenta ao seu cabelo, ao seu cheiro (e não notarei outros 

pormenores da sua pessoa ou vestuário). 

 

 

B. Conhecer o outro, que é diferente:“quem é o outro?64” 

Só no contacto com o outro é que nos conhecemos verdadeiramente, 

tornamo-nos conscientes das singularidades que nos identificam e dos 

laços que nos unem ou partilhamos - traços físicos, língua materna, 

costumes, modos de pensar e de agir. (MED, 2010).  

                                                      
64 Cristiano Mangovo é um artista plástico Angolano da actualidade, com visibilidade nacional e internacional. Nasceu 

em Cabinda, mas estudou em Kinshasa devido ao conflito armado. 

4  DESENHO DE CRISTIANO MANGOVO  
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Para saber quem é o outro, importa conhecer quem está à nossa volta – os colegas de trabalho, amigos, 

vizinhos, alunos, comunidade, mas também conhecer a realidade cultural Angolana e a de outros países. 

Actualmente, apesar da preocupação por parte dos Ministérios da Educação e da Cultura em integrar nos 

currículos conteúdos das diferentes culturas de Angola, ainda “é notória a ausência de conteúdos sobre as 

culturas dos grupos sociais minoritárias”, como por exemplo a cultura dos Khoisan ou a cultura dos povos 

fronteiriços (dos emigrantes ou dos angolanos que regressaram após o Acordo de Paz). (MED, 2010) 

 

Como não é possível apresentar um trabalho exaustivo de todas as culturas e 

manifestações culturais angolanas neste documento65, apresenta-se apenas um 

índice dos principais grupos etno-linguísticos para realizar um trabalho de 

pesquisa histórico-cultural com os alunos.  

 

POVOS, LÍNGUAS e CULTURA 

De acordo com Fernandes & Ntondo (2002) 66, há pelo menos 12.000 anos que o território que hoje constitui a 

República de Angola é habitado por seres humanos. Nas terras mais férteis viviam vários povos, entre os quais 

os povos não negros e os não bantu, com destaque para os Khoisan e os pré-bantu - Vátwa ou Kuroka. 

Posteriormente, o território foi sendo ocupado pelos Bantu, com numerosos reinos independentes. Mais tarde, 

registou-se a ocupação portuguesa que acabou por dominar todo o território (até 1974). 

Angola é, assim, composta por uma pluralidade linguística e cultural (à semelhança de outros Países 

Africanos). Em termos gerais e sistemáticos, as etnias angolanas actuais, escreve José Redinha67, «dispostas 

segundo uma ordem cronológica das mais antigas para as mais recentes, apresentam o quadro seguinte: 

1. Grupo Étnico Hotentote-Bosquímano (Não-Negro e não-Banto); 

2. Grupo Étnico Vátwa ou pré-Bantu;  

3. Grupo Étnico Banto; 

4. Grupo Étnico Europeu» (REDINHA [1962], 1975: 8). 

 

De acordo com a sua classificação, José Redinha explica que as «[...] actuais populações autóctones 

angolanas são constituídas por Bantos, por alguns pré-Bantos e um número apreciável de não-Bantos.  

Em relação às populações que denomina pré-Bantos ou Grupo Étnico Vátua (também chamados de Curocas), 

considera que estes são um grupo minoritário, habitando desde longa data as margens do rio Curoca, e uma 

faixa territorial pouco definida no deserto de Moçâmedes.» 

As populações não-Bantas ou Grupo Étnico Hotentote-Bosquímano são constituídas pelos Bosquímanos ou 

Khoisan. «Vivem em acampamentos temporários, na zona sul da Província» (REDINHA [1962], 1975: 7). 

                                                      
65 Para saber mais sobre a simbologia Tchokwe, poderá consultar: http://www.redeangola.info/multimedia/arte-de-contar-

historias-em-desenhos/  
66 Fernandes, J. & Ntondo, Z. (2002). “Angola: Povos e Línguas”. Editorial Nzila.  
67 Virgílio Coelho, « A classificação etnográfica dos povos de Angola (1.ª parte) », Mulemba [Online], 5 (9) | 2015, posto 

online no dia 28 Novembro 2016, consultado o 19 Fevereiro 2018. URL : http://journals.openedition.org/mulemba/473 ; 

DOI : 10.4000/mulemba.473 

5SÍMBOLO TCHOKWE 

http://www.redeangola.info/multimedia/arte-de-contar-historias-em-desenhos/
http://www.redeangola.info/multimedia/arte-de-contar-historias-em-desenhos/
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Em relação ao Grupo Étnico Banto, Redinha chama a atenção para o facto de ser, por grande diferença, a etnia 

demograficamente mais numerosa e que a sua distribuição territorial abrange a totalidade da Província. 

Estabeleceu para os Bantos Angolanos as sub-divisões étnicas ou GRUPOS ETNOLÍNGUÍSTICOS seguintes: 

 Grupo Etnolinguístico Quicongo 

(Kikongu ou Conguês)  

 Grupo Etnolinguístico 

Quimbundo (Kimbundu ou 

Tymbundu) 

 Grupo Etnolinguístico Lunda-

Quioco (Lunda-Kioco ou Lunda-

Tshokwe) 

 Grupo Etnolinguístico Umbundo 

(ou Ovimbundu) 

 Grupo Etnolinguístico Ganguela 

(ou Ngangela) 

 Grupo Etnolinguístico Nhaneca-

Humbe (ou Nyaneka-Lumkumbi) 

 Grupo Etnolinguístico Ambó (ou 

Vaambo também designado 

Xikwanyama) 

 Grupo Etnolinguístico Herero (ou 

Tjiherero) 

 Grupo Etnolinguístico Xindonga (ou Oshindonga). 

Estes Grupos Etnolinguísticos fundamentam-se, como a sua própria designação indica, em diferenças de 

ordem linguística (sobre o fundo geral da língua banta)…» (REDINHA [1962] 1975: 8). 

A Língua Portuguesa com o estatuto de Língua Oficial cobre toda a extensão do território Nacional e é falada 

em todas as Províncias, embora o seu grau de domínio não seja igual para todos (Fernandes & Ntondo, 2002). 

 

ACTIVIDADE 3 – Mapa cultural 

- Desenhar um mapa gigante de Angola e recortar as províncias (pode copiar província 

por província a partir do mapa da escola). Dividir a turma em 18 grupos e entregar uma 

província a cada. Cada grupo fará um trabalho de pesquisa sobre as características 

naturais, históricas, sociais e culturais da província: 

Património material (sítios arqueológicos, monumentos históricos, etc.);  

Património imaterial (lendas, ditados populares, contos, rituais, danças, línguas, música, etc.);  

Conhecimentos locais sobre a Natureza (saber tradicional e atracções naturais);  

Expressões culturais contemporâneas: artesanato, bens culturais, conteúdos artísticos e criativos;  

Manifestações étnicas do quotidiano e rituais: nascimentos, puberdade, casamento, morte;  

Comemorações mais significativas (Carnaval, etc) 

- Todas as semanas, o professor acompanha o trabalho dos grupos, traz documentos e informações de apoio, 

etc. Cada grupo vai desenhando no mapa da sua província os aspectos principais que descobriu.  

- No final, cada grupo apresenta à turma e constrói-se o Mapa Cultural de Angola. Poderão apresentar a 

toda a escola ou Comunidade. 
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ACTIVIDADE 4 

- As crianças/ jovens poderão construir vários 

mapas, de acordo com os elementos acima 

mencionados (ou outros), como o mapa de 

“atracções turísticas” que se apresenta ao 

lado. Os diferentes mapas podem ser 

contruídos nas diferentes disciplinas, 

consoante os conteúdos. 

Exemplos: 

Mapa gastronómico (comidas típicas de cada 

província ou região) 

Mapa artístico (manifestações artísticas de 

cada região) 

Mapa geo-climático (relevo e clima) 

Mapa de contos tradicionais (um conto por 

província) 

Mapa musical (danças e músicas típicas) 

 

 

Virgílio Coelho (2015) escreveu sobre a classificação etnográfica dos povos de Angola e teceu algumas 

considerações:  

“…os povos que habitam Angola foram ao longo dos tempos considerados «tribos», «etnias», «grupos 

étnicos», mas os levantamentos produzidos não testemunham correctamente a realidade… Encontramos 

«bosquímanos» ou «bochimanes», «hotentotes», grupos «não negro», grupos «não banto», «grupo étnico 

vátua ou pré-bantu», enfim, uma série de designativos que não correspondem a realidade, por um lado porque 

não respeitarem as atribuições que são dadas pelos próprios povos (isto é, a sua autoconsciência étnica), 

por outro porque estão registados na maior parte dos casos designativos que são dados por povos vizinhos, 

atribuições essas que são, na maior parte das vezes, indicativos de escárnio, desconhecimento, troça ou todo o 

tipo de menosprezo criados especificamente pelas entidades coloniais para designar tais povos.” 

- Já pensou sobre as designações que damos aos outros? 

- Quando falamos em malangino, mukubal, tchokwé, bacongo, kwanhama, zairense, quais os principais 

atributos que lhe vêm à cabeça? Faça uma lista para cada grupo etno-linguístico ou para cada província. - 

Quais os atributos positivos? E quais os negativos? (Estes atributos imediatos são chamados de estereótipos, 

ou seja ideias pré-feitas sobre o outro.) 

- Analise, em seguida, somente as características ou atributos que escreveu. Pense em pessoas que conhece 

que também tenham esses atributos. Essas pessoas pertencem ao grupo étnico que escreveu? Será que todas 

as pessoas desse povo têm realmente o atributo? E será que não há outros, fora desse grupo, que o têm 

também? 

- E você, o que dizem de si ou do grupo cultural de que é originário? 

Para reflectir… 
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C. Integrar o“eu” e o“outro”–  a unidade na diversidade  

(Integrar o“eu” e o“outro”em algo que é mais que a soma das partes – valorização da diversidade) 

 

“Para que haja respeito à diversidade na escola, é necessário que todos sejam reconhecidos como iguais em 

dignidade e em direito… que se questionem os mecanismos sociais (como propriedade) e os políticos (como 

concentração do poder) que hierarquizam os indivíduos de formas diferentes em superiores e dominantes e 

em inferiores e subalternos.” (MED, 2010) 

 

A cultura tem manifestações externas (que 

foram abordadas anteriormente) e 

manifestações internas, que constituem os 

valores, os princípios, o pensamento, o modo 

de ver o mundo. 

A perspectiva do Icebergue68 mostra que 

apenas manifestamos uma pequena parte da 

nossa identidade cultural.  

Esta abordagem permite compreender o outro 

de modo mais profundo, contribuindo para a 

aceitação das diferenças. 

 

”Sendo a diversidade cultural tomada como base do desenvolvimento da cultura nacional, torna-se imperioso 

propiciar as condições para que as capacidades criadoras” de todas as pessoas se expressem na sua 

singularidade, contribuindo, as suas obras para o bem social comum e afirmação da sua identidade69(MED, 

2010).  

Assim, a escola deveria ser flexível e adaptar-se aos contextos onde se insere e contemplar “… valores 

culturais, como por exemplo, as festas de puberdade, para raparigas denominadas Usso (Huambo e Bié), 

Olufico (Cunene), Ofico (Huíla e Namibe), e a circuncisão para os rapazes denominadas de Ekuenje (Cunene, 

Huíla e Namibe), Evamba (Huambo, Bié, Benguela), Mucanda (Lunda-Sul, Lunda-Norte, Moxico)”… (MED, 

2010). Também os povos transumantes e/ou que se dedicam à pastorícia deveriam ter uma educação adaptada. 

Há alunos que abandonam a escola, ou reprovam por faltas, pelo respeito às suas tradições, 

costumes ou práticas de sobrevivência.  

Acontece frequentemente, nos meios urbanos, chamar “tribais” aos angolanos que vivem de 

acordo com os seus costumes e tradições ancestrais, que se vestem com panos ou que falam 

a sua língua materna. Estes tipos de discriminação devem ser combatidos! 

                                                      
68 Icebergue ou Iceberg é um grande pedaço de gelo que se desprende dos oceanos glaciares (Polo Norte e Polo Sul) e 

vagueia pelos oceanos árticos. Apenas 10% do iceberg fica visível na superfície, sendo que 90% do seu volume está 

imerso na água. Por causa dessa característica surgiu a expressão popular: "isto é apenas a ponta do icebergue", que 

significa que é apenas uma pequena parte de um problema de uma situação muito maior e complexa. 
69 Consultar a Declaração Universal da UNESCO, sobre Diversidade Cultural, disponível em 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf 

6  PINTURA DE MESTRE KAPELA (ARTISTA ANGOLANO) 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf
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É a diversidade que tem permitido a sobrevivência do 

ser humano! Num mundo globalizado, onde 

predominam modelos dominantes de formas de vida, é 

muito fácil ser-se igual… Os países que sofreram forte 

poder de colonização, como Angola, adquiriram uma 

pesada herança da cultura do colonizador. É necessário 

olhar para ela com uma visão crítica, identificando os 

aspectos positivos e os negativos. 

- Qual a nossa identidade cultural se formos todos iguais? 

 

Um dos melhores conceitos que resume a aprendizagem intercultural e traduz o que é a nossa Identidade 

cultural plural é a palavra UBUNTU. 

Ubuntu é uma palavra que se traduz em “Eu sou porque nós somos” ou "Sou o que sou pelo que nós somos" 

(eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia).  

Ubuntu é uma antiga palavra africana e tem origem na língua Zulu (pertencente ao grupo linguístico bantu) e 

significa que "uma pessoa é uma pessoa através (por meio) de outras pessoas". 

"O UBUNTU não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A 

questão é: o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o 

mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito 

importante e admirável." (Nelson Mandela)  

 

No fundo, este fundamento tradicional africano articula um respeito básico pelos outros. Ele pode ser 

interpretado como uma regra de conduta ou ética social. 

É na Escola, diariamente, que esta regra deve ser implementada: respeito pelo outro; respeito pelo próprio; 

cooperação; partilha; solidariedade. 

 

ACTIVIDADE 5: 

Na turma, ao longo do ano lectivo, construa um quadro com as expressões proibidas a respeito dos outros e 

as expressões alternativas. Incentive os alunos ou professores que forem “apanhados” a usá-las, a modificar 

o seu discurso. Pode construir cartões vermelhos, amarelos e verdes (como no futebol) e deixar que os alunos 

os mostrem aos colegas que usarem as expressões reprováveis. 

Exemplos: 

EXPRESSÕES REPROVÁVEIS EXPRESSÕES ACEITÁVEIS 

- O João é burro!   - O João errou o exercício! 

- Os Mukubais não gostam de trabalhar! - Os Mukubais têm actividades profissionais independentes! 

- Os brancos são racistas! - Algumas pessoas são racistas! 

  

- Esteja atento ao seu discurso e tente identificar algumas expressões que desrespeitem ou desvalorizem os 

outros ou a si próprio. 
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ACTIVIDADE 6: - Bandeira de valores 

Para valorizar os valores e símbolos nacionais, poderá contruir uma bandeira de Angola, onde colocam tudo 

o que consideram representar e definir Angola.  

- Pedir aos educandos para dizer tudo o que consideram que é único dos angolanos e que os pode definir 

(exemplo: acolhedores; pacíficos; etc…). Colocar numa das cores da bandeira.  

- Pedir à turma para identificar os símbolos nacionais e o que é único de Angola (bandeira, pensador, 

samakaka, Serra da Leba, Kuduro, etc.,). 

- Explorar com os alunos (e estes com a comunidade), o que dizem os habitantes de outros países sobre 

Angola. 

 

 

INTERCÂMBIOS CULTURAIS: ANGOLA no MUNDO; o MUNDO em ANGOLA 

Para além da internacionalização de muitos artistas 

angolanos70, em variadas áreas, como a música, as artes 

plásticas, entre outras (exemplo do artista Nelo Teixeira na 

figura ao lado); existem manifestações culturais angolanas que 

ganharam maior expressão noutros países.  

O caso da Capoeira que nasceu no Brasil, mas tem raízes em 

várias danças e lutas africanas, incluindo em Angola (no 

Engolo, por exemplo).  

Actualmente a propagação da 

Kizomba (música e dança 

angolana) pelo Mundo, sobretudo 

nos países da Europa, é um 

fenómeno que carece de estudo, reflexão e 

de “registo” como património imaterial. 

Estes dois exemplos têm atraído inúmeras pessoas ao país e mostram que, fora de Angola, são valorizados 

aspectos da cultura angolana que os nossos concidadãos, muitas vezes, banalizam.  

8  'PÃO NOSSO DE CADA DIA ' –  MURAL DE 

YONAMINE M IGUEL (IMPRESSÃO EM TORRADAS) 

 

 

SUGESTÃO DE ACTIVIDADE: Mostre aos seus alunos diferentes manifestações artísticas, a partir de 

revistas (a revista da TAAG, por ex.), visitas a museus, visitas a exposições ou murais da rua. Incentive os 

seus alunos a criar diferentes artes: música, teatro, dança, escultura, pintura, etc., relacionando-as com a 

cultura. 

                                                      
70 Para saber mais sobre as artes e os artistas angolanos contemporâneos, aconselha-se que consulte os artigos ou o livro 

de Adriano Mixinge. Este historiador e crítico de arte (nascido em Luanda, em 1968) é autor do livro “Made in 

Angola: Arte Contemporânea, Artistas e Debates” onde escreve sobre a arte e os artistas angolanos, residentes no país ou 

na diáspora. Consultado em https://www.ueangola.com/entrevistas/item/437-a-cr%C3%ADtica-de-arte-%C3%A9-um-

exerc%C3%ADcio-de-rigor-que-come%C3%A7a-no-atelier-do-artista e em http://www.buala.org/pt/mukanda/arte-

angolana-contemporanea-2006-2016-7, a 2/05/2018.  

7  COMPOSIÇÃO DE NELO TEIXEIRA (A PARTIR 

DE LIXO COMUM) 

https://www.ueangola.com/entrevistas/item/437-a-cr%C3%ADtica-de-arte-%C3%A9-um-exerc%C3%ADcio-de-rigor-que-come%C3%A7a-no-atelier-do-artista
https://www.ueangola.com/entrevistas/item/437-a-cr%C3%ADtica-de-arte-%C3%A9-um-exerc%C3%ADcio-de-rigor-que-come%C3%A7a-no-atelier-do-artista
http://www.buala.org/pt/mukanda/arte-angolana-contemporanea-2006-2016-7
http://www.buala.org/pt/mukanda/arte-angolana-contemporanea-2006-2016-7
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5. COMPETÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Terra, Nosso Lar 

“A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva com uma comunidade 

de vida única. As forças da Natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra 

providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da 

vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos os seus 

sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio 

ambiente global com seus recursos finitos é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da 

vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado”71. 

 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL tem cada vez maior relevância na agenda internacional, em 

virtude dos desafios do desenvolvimento humano, da escassez dos recursos naturais que colocam em risco a 

existência da vida na terra e as mudanças globais. Face a estes desafios é urgente 

desenvolver competências nas seguintes áreas (abordadas neste Guia): 

1. PROTECÇÃO E CUIDADO COM O AMBIENTE  

2. PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS E PROVOCADOS 

3. CONSEQUÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

4. RECICLAGEM E TRATAMENTO DE LIXO.  

No ano de 2000, a maior parte dos países do mundo assinaram um acordo para atingir determinadas metas (até 

2015) de desenvolvimento e de qualidade de vida para as pessoas - os OBJECTIVOS DO MILÉNIO. No 

entanto, o que os humanos têm feito em nome do “desenvolvimento” coloca em causa a sobrevivência dos 

nossos filhos, netos e bisnetos na própria terra… Pode-se dizer que se tem consumido demais (água, energia, 

madeira, plantas, animais, e outros recursos naturais), se tem sujado demais (o ar, o solo, os rios e os oceanos), 

produzindo demasiado lixo sem se repor o que se gasta.  

Imagine um frigorífico onde tem toda a comida e bebida que precisa para 1 semana e você resolve 

dar uma festa. Os convidados consomem a maioria dos alimentos, desperdiçam água, estragam 

comida, e ainda guardam o lixo e as embalagens vazias dentro do frigorífico. No dia seguinte, 

percebe que não tem o suficiente para a semana… E não tem onde ir buscar mais! Acontece algo 

semelhante com o Planeta Terra! E nós somos os convidados!!! 

Assim, em 2015, vários países do mundo, incluindo Angola, assinaram um novo acordo, com metas em 

diversas áreas (até 2030), para garantir uma melhor qualidade de vida às pessoas de hoje, não colocando 

em risco as próximas gerações - os 17 OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS). 

 

                                                      
71 Retirado de https://pt.scribd.com/document/98384280/A-Carta-Da-Terra-Comentada, acedido a 13/01/2018. 

https://pt.scribd.com/document/98384280/A-Carta-Da-Terra-Comentada
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Competências para o Desenvolvimento Sustentável 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

Desenvolvimento Sustentável: 

conceito  
 Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Desenvolver comportamentos responsáveis face aos problemas 

populacionais e ambientais. 

Protecção e cuidado do ambiente: 

Ambiente natural e social que nos 

rodeia: Atmosfera, Rios, Oceanos, 

Solo 

Problemas da natureza  

Cuidados a ter com o ambiente 

Protecção de animais em vias de 

extinção e protecção das plantas 

Importância da protecção da 

atmosfera, da água e dos solos  

Protecção de animais em vias de 

extinção e protecção das plantas 

Plano de acção ambiental 

 Compreender as características gerais do ambiente natural e social que 

nos rodeia 

 Compreender problemas da natureza e a necessidade de a proteger; 

 Desenvolver o respeito pelos animais e plantas   

 Desenvolver o interesse pela preservação do património natural 

 Promover hábitos de preservação e conservação da natureza   

 Reconhecer a importância da protecção da atmosfera, da água e dos 

solos 

 Desenvolver comportamentos responsáveis face aos problemas 

populacionais e ambientais  

 Desenvolver projectos de protecção ambiental 

Prevenção de riscos naturais e 

provocados 

Identificação dos recursos naturais 

em risco e formas de prevenção  

(Perigos da caça grossa, queimadas, 

produção excessiva de carvão, 

extracção de petróleo, entre outros) 

 

 Conhecer os riscos naturais e o papel da espécie humana na sua 

prevenção. 

 Desenvolver o respeito pela protecção dos recursos naturais  

 

Enfrentar os desafios das 

mudanças climáticas 

Mudanças climáticas na minha terra  

 

 Adquirir conhecimentos específicos sobre o que são as mudanças 

climáticas e qual o papel de cada um neste fenómeno 

 Desenvolver nos jovens, atitudes de preocupação e atenção com a 

natureza e ambiente 

Reciclagem e tratamento de lixo: 

Formas de poluição e “descuido” 

com o ambiente, no quotidiano 

Actividades de limpeza e campanhas 

de sensibilização para a reciclagem e 

tratamento adequado do lixo  

Estratégias de redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento (ex: 

Compostagem) 

Consumo responsável 

 

 Compreender que a terra é a nossa casa e que os cuidados de limpeza e 

organização que temos nesta devem ser generalizados ao quintal, à rua, ao 

bairro, ao mar, etc 

 Conhecer as principais consequências do lixo no ambiente. 

 Desenvolver a responsabilidade individual e colectiva em relação ao 

lixo. 

 Compreender a necessidade de reduzir a produção de lixo, de o tratar e 

de reciclar.  

 Saber tomar decisões de consumo responsável. 

 Compreender que muitos alimentos e bens que estão na nossa casa 

deram a volta ao mundo (custo-benefício e escolha de produtos locais). 
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O que é o Desenvolvimento Sustentável?  

Se olhar para a imagem ao lado, o que vê? De um lado da balança, o ser humano 

procura melhores condições de vida e as sociedades industrializadas têm servido de 

modelo de desenvolvimento económico: tecnologia, indústria, consumo, casas, 

carros, bens materiais… Do outro lado da balança, encontra-se a Natureza, que 

permite a sobrevivência da Humanidade. Sustentável significa que se pode sustentar, 

suportar, defender, sobreviver… 

A definição mais comum de  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL é “o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades”. Ela implica possibilitar às pessoas, agora e no futuro, atingir um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso 

razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Em resumo, é o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.72 

Um desenvolvimento sustentável requer planeamento e o reconhecimento de que os recursos são finitos. Ele 

não deve ser confundido com crescimento económico, que leva ao esgotamento dos recursos naturais dos 

quais a humanidade depende. O conceito de desenvolvimento sustentável procura harmonizar o 

desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural e a conservação 

ambiental. 

Será que neste momento, o mundo está em equilíbrio? Se continuarmos com o modelo de vida actual, a 

Natureza irá sobreviver de modo a permitir-nos continuar a viver na Terra? Conhece outro sítio para viver? 

A resposta é NÃO! Esta balança não está em EQUILÍBRIO: um dos pratos está mais pesado e o “ponteiro 

assinala o vermelho – PERIGO! A nossa sobrevivência está em risco! 

Que acções pode fazer no local onde vive para permitir o nosso desenvolvimento sustentável? (Devemos 

“pensar globalmente e agir localmente”). 

 

Os Países Industrializados do Norte Não Servem de Modelo de Desenvolvimento!  

Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas um quinto 

(1/5) da população do planeta, eles detêm quatro quintos (4/5) dos 

rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos metais 

e 85% da produção de madeira mundial. 

O desenvolvimento económico é vital para os países mais pobres, 

mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adoptado pelos países 

industrializados. Mesmo porque não seria possível.  

 

Em vez de aumentar os níveis de consumo dos países em 

desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos países 

industrializados. 

 

                                                      
72Adaptado de “O que é Desenvolvimento Sustentável”. Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, ago. 2014. 

Disponível em: http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/, acedido a 

23/02/2018. 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28588-o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/
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Protecção e cuidado do ambiente  

 

Todo o ser vivo precisa de determinadas condições e cuidados para sobreviver. E nenhum ser humano 

sobrevive sozinho! Para além de viver em comunidade, o Homem e a Mulher dependem da Natureza e do 

meio ambiente para viver, em particular, do ar, da água e do solo. 

Precisamos de ar para respirar: ar puro, ou melhor, oxigénio! Quanto tempo 

consegue ficar sem ar/ sem oxigénio? Apenas alguns segundos… E este elemento 

fundamental é produzido pelas plantas. Estas transformam o que expiramos (o 

dióxido de carbono) em oxigénio, permitindo-nos viver! Nas cidades há cada vez 

menos espaços verdes e aumentam as doenças respiratórias e pulmonares.  

Necessitamos de água para o nosso organismo funcionar: água doce e potável. Quantos dias pensa que poderá 

sobreviver sem água73? Durante muito tempo, pensou-se que este elemento era inesgotável, mas hoje sabe-se 

que não é verdade. Existe cada vez menos água potável no mundo e a mudança do clima tem aumentado as 

secas e diminuindo as reservas de água. Por isso se considera que esta é “um bem precioso”! 

Os alimentos que nos permitem viver vêm da terra ou solo. Este está mais seco e menos fértil, quer pela 

poluição e contaminação por produtos nocivos às plantas, quer pela produção exaustiva de monoculturas 

(exemplo, plantação de soja, no mesmo terreno, durante muito tempo seguido), não deixando os solos 

descansar e retirando-lhes todos os nutrientes. Tudo isto dificulta a vida dos seres vivos, plantas, animais e 

pessoas. Quanto tempo poderá ficar sem comer? 

 

Por estes motivos (entre outros) a protecção e os cuidados com o ambiente têm de começar desde a infância, 

na Escola. É necessário mudar o nosso comportamento, desde já, antes que seja tarde demais!... 

 

AMBIENTE NATURAL: 

A Lei Constitucional da República de Angola no 

seu artigo 24.º assegura que «todos os cidadãos 

têm o direito de viver num meio ambiente sadio e 

não poluído» e mais adiante expõe que «o Estado 

adopta as medidas necessárias à protecção do meio 

ambiente e das espécies da flora e fauna nacionais 

em todo o território nacional e à manutenção do 

equilíbrio ecológico»; 

A Lei de Bases do Ambiente74 (Lei No 5/98, de 19 

Junho), no artigo 3.º refere que “É devido o 

respeito aos princípios do bem-estar de toda a 

população, à protecção, preservação e 

conservação do ambiente e ao uso racional dos 

                                                      
73 Um ser humano pode passar no máximo 3 dias sem consumir água. 
74 Lei de Bases do Ambiente, disponível em http://utip.gov.ao/wp-content/uploads/2015/12/Lei_5.98-

Lei_Bases_Ambiente1.pdf, consultado em 20/01/2018. 

http://utip.gov.ao/wp-content/uploads/2015/12/Lei_5.98-Lei_Bases_Ambiente1.pdf
http://utip.gov.ao/wp-content/uploads/2015/12/Lei_5.98-Lei_Bases_Ambiente1.pdf
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recursos naturais, cujos valores não podem ser subestimados em relação a interesses meramente utilitários.” 

Com base nestes princípios a Lei prevê (art. 4º):  

a) Formação e educação ambiental: para todos compreenderem os fenómenos do equilíbrio ambiental 

b) Participação: de todos os cidadãos, no controlo da execução da Política Ambiental 

c) Prevenção: por forma a serem eliminados ou minimizados os eventuais efeitos nocivos das acções; 

d) Equilíbrio: entre o desenvolvimento económico e social e os princípios de conservação e preservação ambiental 

e uso racional dos recursos naturais 

e) Unidade de gestão e acção: deve ser dinamizado um órgão nacional responsabilizado pela política ambiental 

f) Cooperação internacional: soluções concertadas com outros países, quanto a gestão de recursos naturais comuns; 

g) Responsabilização: de todos os agentes cujas acções provoquem prejuízos ao ambiente, degradação, destruição, 

ou delapidação de recursos naturais (através de recuperação e/ou indemnização dos danos causados) 

h) Valorização dos recursos naturais  

i) Defesa dos recursos genéticos: o Estado tem a responsabilidade da defesa dos recursos genéticos nacionais, 

incluindo a sua preservação. 

 

ACTIVIDADES: 

1) Qual a situação actual da natureza à nossa volta?  

Como está o ar /a atmosfera, a água, o oceano, os solos /a terra?  

Pense no local onde vive, em primeiro lugar, depois na Província e no 

País, mas também a nível Mundial. 

2) “Se a Natureza falasse, o que diria?75”  

Se a Natureza falasse, imagine o que diria cada um dos seus integrantes, a partir das frases apresentadas. 

Para conhecer mais sobre cada um dos elementos, leia as páginas seguintes, com os principais desafios do 

Ambiente. 

A Terra: “Estou quente, tenho febre! Estou doente!” 

O Solo: “Eu sou a pele do planeta; estou fina, a desaparecer… Imagino que você ainda queira comer!” 

A Floresta: ” Eu sempre estive aqui e dei tudo aos humanos… Eles são tão espertos…Devem arranjar uma 

maneira de continuar a fabricar o ar – o oxigénio…” 

O Céu: “Eu tinha uma mistura perfeita…Agora, vocês a mudaram! Estou descontrolado!” 

A Água: “Eu sou a água – para os humanos eu sou algo que eles consideram garantido! Mas só existe uma 

quantidade limitada de mim!...” 

O Oceano diz: “Já cobri a terra uma vez. Posso fazê-lo novamente!” (etc.) 

Dividir a turma em grupos e distribuir as frases da Natureza. Cada grupo deve continuar o discurso e 

identificar os principais riscos e problemas (mundiais e nacionais). Fornecer informação de apoio sobre cada 

um. Personificar cada elemento e apresentar em forma de teatro, desenho, etc.   

                                                      
75 “A Natureza Está Falando. Você está escutando? Proteger a natureza significa proteger a nós mesmos.” Retirado de 

https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/anaturezaestafalando.aspx, acedido em 10/01/2018. 

https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/anaturezaestafalando.aspx


 

111 

O Solo 

“Eu sou a pele do planeta; estou fina, a desaparecer… Imagino que você ainda queira comer!” 

A Natureza ou os Ecossistemas enfrentam desequilíbrios provocados 

pela acção do homem e os solos são dos mais agredidos: a erosão 

(desgaste da terra e perda de nutrientes); a desertificação (perda de água 

e empobrecimento da terra) e a poluição (contaminação e 

envenenamento da terra e água).  

Algumas das causas são:  

- Deitar na terra lixo, resíduos plásticos ou com elevado teor ácido; 

- Despovoamento das florestas e de outros ecossistemas vegetais, às vezes, por acção inconsciente, outras pelo 

lucro fácil. 

- Fábricas e operadores de limpeza e tratamento de resíduos depositam o seu lixo sem ter em conta as suas 

características;  

- Lenhadores ou camponeses que realizam queimadas nocivas ou utilizam fertilizantes e outros agentes 

químicos por excesso. 

Tudo isto torna os solos ácidos e estéreis que, por sua vez, em períodos de chuva, libertam toda matéria nociva 

que é arrastada para os rios e mares, contaminando-os. No final, a vida nesses sítios morre ou é modificada. 

- As cidades contribuem muito para a degradação dos solos com a ocupação de terras férteis, erosão, 

contaminação por produtos químicos, impermeabilização causada por estradas, edifícios, calçadas e 

estacionamentos. 

- A falta de conhecimento de muitos agricultores e pastores/ pecuários estão a degradar intensamente os 

recursos naturais, mas também os madeireiros, garimpeiros e carvoeiros.   

Com o derrubar da vegetação e 

queimadas, os terrenos ficam 

sujeitos à acção directa da 

água da chuva, que provoca a 

erosão do solo, levando os 

seus nutrientes. Em poucos 

anos, a terra torna-se 

empobrecida, diminuindo a 

produção agrícola e dos 

pastos. Deste modo, os 

agricultores e pastores/ 

criadores de animais acabam 

por se deslocar para outras 

zonas, deixando para trás as 

áreas degradadas.   

A acção directa da água da 

chuva sobre os terrenos é um 

dos principais agentes da 
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degradação dos solos. As terras transportadas dos terrenos pelas enxurradas são, muitas vezes, depositadas nos 

cursos de água, o que reduz a sua capacidade de armazenamento da água da chuva. Ou seja, mesmo que chova 

muito, a quantidade de água disponível, não aumenta.  

O Solo, ou melhor, a camada fértil do mesmo, é como a nossa pele – uma camada fina que protege os órgãos e 

que está exposta ao clima e a todas as agressões externas. Esta "Fina Pele do Planeta", o solo cultivado é que 

alimenta a humanidade, os animais e as plantas que vivem no planeta Terra. A produção de alimentos é 

extremamente dependente do cultivo desses solos, por isso cada comunidade ou país deve preservar esse bem 

da natureza com todo cuidado (tal como cuidamos da nossa pele). 

 

A Terra  

 “Estou quente, tenho febre! Estou doente!” 

“A Terra - um planeta doente? - O quadro clínico do paciente é grave. Os sintomas 

incluem mau hálito, febre altíssima e substâncias nocivas nos fluidos corporais, entre 

outros.”76  

Este doente não é um paciente humano, mas sim o nosso lar, a nossa casa - a Terra. O ar poluído, o 

aquecimento global, as águas contaminadas e os resíduos tóxicos são apenas alguns dos sintomas dos graves 

problemas que afligem o planeta. (O que fazer?) 

O aquecimento global  

Envolvendo o planeta Terra, há uma camada de 

gases que se chama de atmosfera. Os raios 

solares atravessam-na, aquecendo a superfície 

terrestre que, quando aquecida, liberta calor. 

Uma parte desse calor é absorvido pela própria 

atmosfera. Quando a atmosfera absorve esse 

calor, ela não deixa que a Terra arrefeça muito e 

mantém a superfície terrestre aquecida 

possibilitando a vida na Terra. Se não ocorresse 

isso, a Terra seria muito fria, em torno de -

270C, e seria impossível viver aqui. Isso é o que 

chamamos de efeito estufa, um processo 

natural. 

As queimadas em matas e florestas, as 

indústrias, as fábricas e os motores a gasolina e diesel (gasóleo) emitem vários gases, entre eles o 

CO2 (dióxido de carbono). Esses gases chegam à atmosfera e formam 

uma camada impedindo que grande parte do calor que está dentro da 

Terra saia. O que ocorre é um aumento na temperatura da superfície 

terrestre, o chamado aquecimento global. 

Como consequência desse aumento na temperatura no interior da Terra, 

os glaciares e as calotas polares derretem, provocando um aumento no 

                                                      
76 https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/102003841#h=6  

http://escolakids.uol.com.br/camadas-da-atmosfera.htm
https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/102003841#h=6
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nível dos oceanos; humidade do ar diminui, podendo provocar desertificação em algumas regiões; aumentam o 

número de furacões, tufões e tornados e de intensas ondas de calor. 

 

Para que o efeito estufa não se torne um problema é necessário diminuir a poluição do ar. Como? 

• Plantando mais árvores; 

• Evitando queimadas; 

• Reciclando o lixo; 

• Usando a energia solar e a energia eólica (vento) para produzir energia elétrica;  

• Usando mais transportes públicos e menos carros; 

• Colocando filtros nas indústrias e fábricas;  

• Diminuindo a emissão de CO2 realizada pelos meios de transporte; 

• Diminuir o consumo de bens materiais, isto é, de produtos industrializados. 

 

A Floresta  

” Eu sempre estive aqui e dei tudo aos humanos… Eles são tão 

espertos…Devem arranjar uma maneira de continuar a fabricar o ar – 

o oxigénio…” 

As florestas têm duas importantes funções na Vida Humana: 

1) Transformação do dióxido de carbono (CO2) em oxigénio (O2), 

permitindo a respiração e a sobrevivência humana. 

2) Regulação do clima. As árvores e a restante cobertura vegetal, ao 

absorverem CO2 da atmosfera, contribuem para a diminuição do aquecimento global. 

 

Nas florestas, a cobertura arbórea abriga muitas outras formas de vida. Pelo menos metade da biodiversidade 

terrestre encontra-se nas florestas. Sendo as florestas tropicais húmidas, como a do Mayombe, as que 

têm maior biodiversidade devido à estabilidade climática.  

No entanto, cerca de metade das florestas existentes no mundo foram destruídas. O ser humano tornou-se o 

principal causador da extinção de muitas espécies, visto que tem grande responsabilidade pela desflorestação. 

A desflorestação77 é a destruição intensiva dos habitats florestais, pondo em risco a sua biodiversidade. 

As principais causas da desflorestação: 

- abate de árvores para construção naval e aquecimento (antigamente) 

- incêndios, 

- chuvas ácidas, 

- abate de árvores para construção civil e enchimento de albufeiras de barragens 

- utilização do solo para outros fins, como a agricultura, o pastoreio, o desenvolvimento industrial e urbano, a 

construção de infraestruturas e o crescimento turístico, 

- produção de carvão 

 

                                                      
77 http://alteracoes-climaticasmiji.blogspot.com/2016/05/desflorestacao-destuicao-das-florestas.html  

http://alteracoes-climaticasmiji.blogspot.com/2016/05/desflorestacao-destuicao-das-florestas.html
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Quais são as consequências? 

Com o desaparecimento da massa florestal, a terra fica desprotegida e quando caem chuvas fortes perde o 

húmus, a camada fértil. Então os seres vivos que nele habitam morrem. Sem eles os seus predadores morrerão 

também, e assim sucessivamente até a selva acabar por desaparecer, dando orogem a derrocadas e 

deslizamento de terras. 

As principais consequências da desflorestação: 

-Aquecimento global do planeta; 

-Diminuição da biodiversidade; 

-Perda excessiva de plantas e animais; 

-Emissão de dióxido de carbono para a atmosfera; 

-Modificação da crosta terrestre 

-Desertificação  

 

As florestas apenas cobrem cerca de 7% da superfície terrestre, mas contêm grande parte das espécies animais 

e vegetais, muitas ainda não identificadas. 

 

Como proteger e cuidar da Terra e dos Solos? 

- Adaptar as culturas ao tipo de solo: o tipo de cultura realizada não pode ser do mesmo tipo em todas regiões. 

Os terrenos são diferentes e as culturas que terão maior produtividade também serão diferentes: por exemplo, 

em zonas mais quentes e com maior chuva produz-se mais banana-pão; em zonas mais secas, com menos 

precipitação (chuva), será mais produtivo semear feijão; em zonas mais frias, a batata terá maior produção. 

- Adequada rotina de "rotação de terras", ou seja, uma mudança dos produtos cultivados, para restaurar os 

solos e as florestas que foram esgotados. 

- Proteger as nascentes e zonas regiões ribeirinhas, por exemplo, cercando-as de vegetação (além de prevenir a 

erosão na área da nascente, evitando a sua extinção, reforça a reserva de água subterrânea, o que também 

contribui para a fertilidade do solo). 

- Separar e tratar o lixo;  

- Abandono das queimadas das florestas, savanas e outro tipo de vegetação;  

- Uso racional de fertilizantes e outros produtos químicos na agricultura  

- Plantar árvores, para reduzir as erosões, fundamentalmente nas localidades onde ocorrem chuvas torrenciais, 

encostas e zonas ribeirinha (o bambu e o eucalipto são ideais).78 

                                                      
78 http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2017/3/15/Conservacao-dos-solos-depende-mudancas-

comportamento,2b0b5e66-f34c-4b12-9197-90056c5658b2.html  

http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2017/3/15/Conservacao-dos-solos-depende-mudancas-comportamento,2b0b5e66-f34c-4b12-9197-90056c5658b2.html
http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2017/3/15/Conservacao-dos-solos-depende-mudancas-comportamento,2b0b5e66-f34c-4b12-9197-90056c5658b2.html
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O Céu (o ar)  

“Eu tinha uma mistura perfeita…Agora, vocês a mudaram! Estou descontrolado!”  

A composição do ar, ou seja, a atmosfera terrestre tem diferentes gases ao redor da terra (por causa da força 

da gravidade.) Os principais elementos químicos que compõem o ar da Terra são o Nitrogênio e o Oxigênio. O 

primeiro ocupa 78% da atmosfera e o segundo, 21%. O restante é ocupado pelo 

Dióxido de Carbono (1%) e pelos Gases Nobres. 

O Nitrogênio (N2) é muito importante para a alimentação dos seres vivos, pois alguns 

tipos de bactérias que habitam raízes de plantas leguminosas (como feijão, ervilha e 

lentilha) absorvem-no. Em troca, elas produzem nitratos e sais hidrogenados, elementos 

de vital importância para essas plantas, para os animais e para o homem. 

O Oxigénio (O2) é o elemento mais importante para a manutenção da vida do homem e dos animais que 

habitam a Terra. Através da respiração, os seres vivos absorvem o oxigénio, que atua na produção de energia 

para o organismo. 

O Dióxido de Carbono (CO2) é importante para a manutenção da vida dos vegetais que, durante a 

fotossíntese, absorvem-no e, na presença de luz e água, produzem glicose + energia. Durante esse processo 

ocorre a libertação de oxigénio. 

Além desses elementos, é possível encontrar na composição do ar outros componentes, como poeiras, fumos, 

vapor de água e alguns microrganismos. 

 

A poluição do ar e o aumento das emissões de dióxido de carbono 

desequilibraram a atmosfera. Essa poluição79 é resultado, principalmente, da 

queima de combustíveis como carvão mineral e derivados do petróleo, 

                                                      
79 https://www.estudopratico.com.br/poluicao-do-ar-causas-consequencias-e-o-que-fazer/  

https://www.estudopratico.com.br/poluicao-do-ar-causas-consequencias-e-o-que-fazer/
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como a gasolina e o diesel, cuja queima (combustão) lança ao ambiente um alto nível de monóxido e dióxido 

de carbono.  

A poluição provoca problemas de saúde, principalmente doenças respiratórias como a bronquite, rinite e asma. 

Além disso, a poluição causa problemas ambientais:  

- a chuva ácida é responsável pela morte de plantas e animais e corrói prédios e monumentos;  

- as alterações no clima 

- o aumento do efeito de estufa 

-a elevação do nível do mar, causando o alagamento de cidades litorais e ilhas.  

 

 

A Água 

“Eu sou a água – para os humanos eu sou algo que eles 

consideram garantido! Mas só existe uma quantidade 

limitada de mim!...” 

Se a água pudesse falar diria que “nós, humanos, não 

estamos a valorizar a importância que ela tem para nós. 

Estamos a poluir os rios, a desmatar as florestas que 

protegem as nascentes, interrompendo o ciclo da água. Um dia, ela pode não estar mais disponível para nós.” 

 

A Água é o elemento mais importante que temos no nosso organismo e na natureza. Por isso lhe dão o nome 

Água - Fonte de Vida pois, cada ser vivo neste planeta precisa dela para sobreviver.  

A água potável corresponde a toda água disponível na natureza destinada ao consumo e possui características e 

substâncias que não oferecem riscos para os seres vivos (animais e homens) que a consomem. 

A água potável, ou mesmo a água doce disponível na natureza, é limitada: cerca de 97,61% da água total do 

planeta é proveniente das águas dos oceanos; as calotas polares e os glaciares representam 2,08%; a água 

subterrânea 0,29%; água doce de lagos 0,009%; água salgada de lagos 0,008%; água misturada no solo 

0,005%; rios 0,00009% e vapor d’água na atmosfera 0,0009%.  

Destas percentagens, apenas 2,4% da água é doce, porém, 

somente 0,02% está disponível em lagos e rios que abastecem 

as cidades e pode ser consumida. Desta parte, uma grande 

parcela encontra-se poluída, diminuindo ainda mais as 

reservas disponíveis. Nesta perspectiva, a ONU (Organização 

das Nações Unidas) divulgou uma nota com uma previsão de 

que até 2050, aproximadamente 45% da população não terá a 

quantidade mínima de água.80 

 

                                                      
80 Retirado de FREITAS, Eduardo de. "Água potável"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua-potavel.htm>, cedido a 23/02/2018. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua-potavel.htm
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A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que a tornam imprópria para o consumo e 

prejudicial aos organismos vivos que nela habitam.  

A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. 

As principais fontes de poluição da água são as actividades: 

- agrícolas (pesticidas e fertilizantes químicos que se infiltram 

no solo e atingem o lençol freático); 

- domésticas (uso de detergentes, que potencializam o 

crescimento do fitoplâncton e algas que esgotam a oferta de 

oxigénio; resíduos de aterros sanitários mal instalados, 

lixeiras a céu aberto e lançamento do esgoto doméstico nas 

águas); 

- industriais (resíduos poluentes das fábricas que são lançados nos rios e no mar; a exploração petrolífera e 

derrames no mar). 

As principais doenças associadas ao consumo de água contaminada são as infecções gastrointestinais, 

disenteria, leptospirose, cólera e hepatite81. 

 

Além das medidas de controlo e tratamento realizadas pelos governos (leis que ajudam a minimizar a poluição 

da água, para indústrias, hospitais e áreas de comércio que controlam como despejar, tratar e monitorar os 

efluentes desses locais), existem algumas acções simples que todos podemos fazer para ajudar: 

 Deitar o lixo de maneira correcta nos locais apropriados; 

 Não deitar lixo em rios, praias e lagos; 

 Diminuir a quantidade de lixo (compre menos produtos embalados); 

 Fazer compostagem com os resíduos orgânicos (ver capítulo da reciclagem); 

 Optar por alimentos da terra (não industrializados); 

 Nas hortas ou plantações, tentar não utilizar fertilizantes industriais e diminuir o uso de pesticidas.  

 Não deitar remédios, cigarros, preservativos, fraldas, absorventes ou qualquer outro lixo que contenha 

substâncias nocivas na sanita/ latrina; 

 Não deitar tintas, solventes, óleos e outros produtos que contenham químicos no ralo; 

 Usar a água correctamente, evitar desperdícios (não lavar o carro ou a louça com água corrente; não 

deixar a torneira de água aberta enquanto se lava); 

 Avisar as autoridades (EPAL ou outra), das rupturas de água nas ruas ou espaços públicos. 

 

 

  

                                                      
81 Adaptado de https://www.todamateria.com.br/poluicao-da-agua/, acedido a 23/02/2018. 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/41-pegue-leve/2344-o-que-como-fazer-passo-a-passo-compostagem-organica-composteira-domestica-caseira-apartamento-residencia-sustentavel-reciclagem-lixo-residuo-organico-minhocas-minhocario-onde-encontrar-comprar-adquirir-vermicompostagem.html
https://www.todamateria.com.br/poluicao-da-agua/
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PRESERVAÇÃO DAS ESPÉCIES: Animais e Plantas 

“as espécies vivem sem o homem, mas o homem não vive sem a espécies!” 

A “Biodiversidade” pode definir-se como o conjunto das diferentes formas de vida que existem no Planeta 

como um todo, ou numa região em particular. 

A grande preocupação que existe hoje é a de que o ser humano esteja a provocar o desaparecimento de muitas 

espécies num curto espaço de tempo, o que poderá conduzir à redução drástica dessa biodiversidade. Esse 

desaparecimento deve-se à prática intensiva da agricultura, à construção de barragens, à crescente urbanização, 

à destruição das florestas, à poluição e a outros factores humanos82. 

 

ACTIVIDADE:  

Para compreender melhor a biodiversidade da sua região, faça um inventário das espécies da sua localidade: 

animais e plantas. Quantas identificou? Onde pode encontrar mais informação sobre este tema? Poderá 

contruir um mapa da flora e fauna de Angola, por Províncias. 

Ao trabalhar com as crianças, ao longo do ano, poderá 

criar um Herbário83: “uma colecção de plantas prensadas 

e secas, dispostas segundo determinada ordem e 

disponíveis para estudo e que documentam a flora de um 

determinado local. O objectivo de um herbário é a colheita 

e conservação de exemplares de plantas com as respectivas 

etiquetas (com o local e a data da colheita, nome do 

colector e a identificação da espécie em questão).  

Esta actividade desperta o interesse e a valorização das 

plantas por parte das crianças (para além de maior 

conhecimento sobre a flora local). 

 

Por que devemos preservar as espécies?  

Todas as espécies são importantes para a natureza, cada uma tem funções importantes para manter o 

“equilíbrio ecológico” e garantir a sobrevivência do homem do presente e das futuras gerações. 

84“A caça ilegal, o desmatamento (desflorestação) e a poluição de todos os tipos, prejudicam muito os seres 

vivos. A cada ano a lista de animais em extinção aumenta. As acções do homem são um dos factores que mais 

afectam e contribuem para a extinção de várias espécies de animais e plantas. Se, por um lado, o homem 

destrói para tirar benefícios (alimentação, produção, etc), por outro, não percebe o quanto a extinção de alguns 

animais e plantas pode prejudicar sua vida.  

                                                      
82 http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/biodiversidade-e/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-da-biodiversidade  
83 http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp  
84 https://preservacaodasespecies.wordpress.com/  

http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/biodiversidade-e/mais-informacao-1/sobre-a-importancia-da-biodiversidade
http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp
https://preservacaodasespecies.wordpress.com/
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A extinção das espécies tem consequências directas na vida do homem. Quando uma espécie desaparece, toda 

a cadeia alimentar fica alterada. Podemos dar como exemplo a população de gaviões (ave predadora), se ela 

diminuir ou desaparecer, o número de cobras irá aumentar, uma vez que esses são seus maiores predadores. A 

maioria das cobras precisa de muito alimento e 

assim, iriam todas atrás dos sapos, fazendo com 

que o número de sapos diminuísse, aumentando 

a população de gafanhotos. Esses gafanhotos 

precisariam de muito alimento e com isso 

poderiam atacar outras plantações, causando 

perdas e prejuízo para o homem e prejudicando 

a sua vida. 

Se parar para pensar percebe que qualquer tipo de extinção interfere completamente na nossa vida, por menor 

que seja o insecto, precisamos dele para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Quando acontece a extinção de 

uma espécie, é criada uma reacção na natureza, podendo afectar o ser humano com a diminuição de certas 

fontes de alimento ou com a proliferação de pragas e doenças”. 

 

Em Angola, em 2016, foram inventariados cerca de 500 

novas espécies (por cientistas da National Geographic 

Society), no Cuando Cubango, sobretudo na Bacia de 

Okavango:” 357 pássaros, 60 peixes, répteis, anfíbios e 

outras espécies da biodiversidade angolana.85” 

Em 2016, “o Executivo decretou, a proibição da venda de 

marfim e seus derivados em Angola. Esta acção é derivada 

do facto de cinco das seis espécies animais mais 

traficadas mundialmente existirem em Angola, isto é, 

elefante, rinoceronte, pangolin, tartaruga marinha e grandes 

símios.” 

“O Ministério do Ambiente começou também a identificar as principais espécies da fauna e da flora nacionais 

ameaçadas ou em vias de extinção, para a publicação de uma lista vermelha, caracterizando o estado de cada 

uma. Uma lista vermelha indicativa de mamíferos em estado crítico em Angola, de 2007-2012, apontava 

espécies como búfalos, chimpanzés, chitas, girafas, gorilas, palanca negra gigante, zebra da montanha, 

rinoceronte preto, leões e leopardos. O número destes animais era estimado em menos de 100 cabeças em todo 

o país”. 

Na lista das espécies animais em vias de extinção em Angola 

encontram-se o búfalo africano, o elefante, a hiena, o rinoceronte 

branco, o gorila, Elandes (Gungas), as aves como o papagaio cinzento, 

o flamingo, o peixe-boi, a raia manta, a tartaruga verde, o golfinho de 

Benguela, entre outras  (algumas existem em número inferior a 2086). 

As espécies vegetais que escasseiam em território angolano são o 

Ébano Africano, o Pau Rosa (Pau-Ferro) e outras. 

                                                      
85 http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/11/52/Retrospectiva2016-Angola-apresenta-mais-500-

especies-animais-vegetais-mundo,4c56cda4-7623-43cc-b376-f6ea05e22701.html  
86 http://jornaldeangola.sapo.ao/entrevista/salvemos__as_especies_ameacadas__de_extincao  

Entre os principais problemas 

que afectam a biodiversidade 

angolana, encontram-se os 

fenómenos naturais como seca e 

inundações, e a acção humana, 

como desmatamento, caça 

furtiva, exploração mineira e de 

inertes, queimadas, pesca ilegal, 

poluição atmosférica. 

http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/11/52/Retrospectiva2016-Angola-apresenta-mais-500-especies-animais-vegetais-mundo,4c56cda4-7623-43cc-b376-f6ea05e22701.html
http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/11/52/Retrospectiva2016-Angola-apresenta-mais-500-especies-animais-vegetais-mundo,4c56cda4-7623-43cc-b376-f6ea05e22701.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/entrevista/salvemos__as_especies_ameacadas__de_extincao
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O que fazer para proteger os animais e as plantas?  

A Fundação Kissama87 produziu, desde 2012, no âmbito do projecto 

«Histórias para Conservar», 7 bandas desenhadas, sobre as tartarugas 

marinhas e a costa angolana, a palanca negra gigante e o Parque de 

Cangandala, a chita e o deserto do Namibe, o gorila da floresta do 

Maiombe, o manatim do Kwanza, o flamingo e o elefante. 

 

ACTIVIDADE: Em Angola, quais os principais motivos da extinção 

dos animais acima enunciados? Sabia que existiam em tão reduzida 

quantidade? O que poderá fazer para alertar as outras pessoas? 

Elabore, com as crianças/ jovens, uma lista vermelha de todos os 

animais em vias de extinção, em Angola e no mundo, ilustrando-a com 

desenhos, recortes de revista ou fotografias. Afixe na Escola. 

Identifique no mapa de Angola (e no mapa Mundo, se possível) as 

regiões onde se encontram os animais (ver exemplo na figura abaixo). 

 

Coloque em prática, na comunidade, uma acção de sensibilização sobre 

os animais e plantas em vias de extinção ou outro projecto de protecção 

ambiental ou de conservação da natureza (plantas, animais, rios, mares, 

etc.). Pode inspirar-se nas medidas para um desenvolvimento 

sustentável abaixo enunciadas. 

 

 

Medidas para um desenvolvimento sustentável: 

- Reconhecer que mesmo os recursos renováveis (como a água) são finitos e podem esgotar-se a longo prazo; 

- Preservação e conservação dos solos; 

- Manutenção das florestas e ampliação das reservas naturais; 

- Substituição de agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica; 

- Redução ou fim do uso de combustíveis fósseis (ex: petróleo) e sua substituição por combustíveis limpos; 

- Redução do uso de fontes de energia que agridem o meio natural, com incentivo a produções de energia a 

partir de placas solares, eólicas e outras; 

- Distribuição das terras e dos espaços agrícolas para impedir o avanço da agropecuária sobre as florestas; 

- Preservação de espécies animais e vegetais para manter o equilíbrio ecológico; 

- Preferir os recursos renováveis (luz solar, água, vento, solo, vegetais) em detrimento dos bens não 

renováveis; 

- Intensificar as políticas de reciclagem; 

- Incentivos públicos e privados para a realização de pesquisas científicas que ajudem a diminuir a poluição e 

o consumo. 

                                                      
87 Foto retirada de Fundação da Kissama. Mais informação em 

https://www.facebook.com/fundacao.kissama/photos/rpp.867823256721885/1419785108192361/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/fundacao.kissama/photos/rpp.867823256721885/1419785108192361/?type=3&theater
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ACTIVIDADE: Dias comemorativos 

Pode trabalhar cada um dos temas antes dos seus dias 

comemorativos e expor na Escola ou na Comunidade. 

22 de Março – Dia da Água 

15 de Abril - Dia Mundial da Conservação do Solo, 

22 de Maio - Dia Mundial da Biodiversidade. 

5 de Junho – Dia do Ambiente 

13 de Outubro - Dia Internacional da Redução dos 

Desastres Naturais   

Esta actividade pode ser realizada com qualquer tema 

deste Guia. 

 

 

NATUREZA E A CULTURA - DIVERSIDADE BIOLÓGICA E DIVERSIDADE CULTURAL: 

“Estudos da biologia da conservação apontam para uma relação de reforço mútuo entre a diversidade cultural e 

a diversidade biológica, indicando que os modos de vida das populações tradicionais colaboram 

significativamente para a diversificação genética das espécies. Nessa direcção, é razoável pensar que a 

proteção da biodiversidade depende, em boa medida, da valorização das populações tradicionais e dos seus 

modos de vida que, ao longo de várias gerações, concorreram positivamente para a resignificação e ampliação 

da diversidade biológica (Primack; Rodrigues, 2001). 

Logo, uma política de conservação que não leva em conta a diversidade cultural 

e a relação de reciprocidade entre a natureza e a cultura pode mostrar-se 

potencialmente excludente. Ou, como sugere Toledo (1988), tendo em vista que cada 

planta, grupo de animais, solo e paisagem corresponde a uma variedade 

linguística, a categorias de conhecimento, a usos práticos e sentidos religiosos 

para uma colectividade, proteger a herança natural implica resguardar as 

culturas que lhes têm dado vida.88” 

 

  

                                                      
88 Retirado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100233, a 29/01/2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100233#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100233#B50
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100233
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Prevenção de riscos naturais e provocados  

 

Com a intervenção humana e as mudanças climáticas, os desastres naturais têm aumentando 

significativamente. “Inundações, desabamentos de terra, secas, furacões, incêndios, entre outros, são 

fenómenos naturais, fortemente influenciados pelas características locais, como rocha, solo, topografia, 

vegetação, condições meteorológicas. Quando estes fenómenos intensos ocorrem em locais onde os seres 

humanos vivem, resultando em danos (materiais e humanos) são considerados como “desastres naturais”.  

Mas o que são Desastres?  

Desastre é definido como resultado de eventos adversos89, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), 

causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes 

prejuízos económicos e sociais (Castro, 199890).  

Os desastres são normalmente súbitos e inesperados, de uma 

gravidade e magnitude capaz de produzir danos e prejuízos diversos, 

resultando em mortos e feridos. Por isso, exigem acções preventivas e 

reparadoras, envolvendo diversos sectores governamentais e privados. 

Os desastres podem ser:  

 Naturais – produzidos por fenómenos e desequilíbrios da Natureza. São independentes da acção do 

homem, mas poderiam ser minimizados por este. Por exemplo, a chuva intensa pode provocar 

inundações, mas os seres humanos agravam a situação quando cortam árvores e não plantam outras, 

provocando a erosão dos solos e a falta de vegetação para segurar a terra, contribuindo para os 

deslizamentos; quando não constroem formas de escoamento (valas, canais) ou as enchem de lixo, etc.  

 Tecnológicos ou humanos – relacionados com a actividade humana. Por exemplo, a maioria dos 

incêndios são causados pelas pessoas (queimadas, fogueiras mal apagadas, velas, etc). 

Em qualquer destes tipos, as pessoas podem antecipar as consequências de um desastre, ou seja, prevenir ou 

minimizar os seus efeitos negativos, ao que se dá o nome de Prevenção de desastres. 

 

Quais os desastres mais comuns em Angola? 

ACTIVIDADE: Inventário de desastres naturais e possíveis formas de prevenção. 

Junto da família e da comunidade, fazer uma pesquisa dos desastres naturais que já aconteceram naquela 

localidade. Identificar as causas e as consequências. Perguntar o que fizeram e como poderiam prevenir. 

Identificar os serviços e os contactos da Protecção Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia, e outras organizações 

que possam ajudar em caso de Desastre.  

Organizar um “Cartaz” ou Jornal de Escola, onde se colocam as informações visíveis a todos. Pode-se 

chamar os pais e a comunidade à Escola para visitar. 

                                                      
89 O termo “adverso” significa hostil, inimigo, contrário, aquele que traz infortúnio e infelicidade. 
90 Kobiyama, Masato (2006). Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos. Organic Trading: Brasil. Disponível em  

http://www.disaster-info.net/lideres/portugues/curso-

brasil08/documentos_e_artigos/Prevencao%20desastres%20naturais.pdf, acedido a 23/02/2018.  

http://www.disaster-info.net/lideres/portugues/curso-brasil08/documentos_e_artigos/Prevencao%20desastres%20naturais.pdf
http://www.disaster-info.net/lideres/portugues/curso-brasil08/documentos_e_artigos/Prevencao%20desastres%20naturais.pdf
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Em Angola, os principais desastres naturais são: 

a) Tempestades,  

b) Inundações, sobretudo nas províncias do Bengo, Benguela, Namibe, Huíla, Kuanza-Norte, Kuando-

Kubango, Huambo e Bié, tendo causado mortos, famílias desalojadas, casas e estradas destruídas, pontes 

caídas e milhares de hectares de terras destruídos 

c) Seca, especialmente nas províncias do Cunene e do Namibe, cuja escassez de chuva acarreta a falta de água 

e pastos, a impossibilidade de cultivo, levando à fome e obrigando a deslocação das populações para outras 

localidades. 

d) Incêndios de grandes proporções  

e) Ravinas, devido ao tipo de solos existentes, à 

obstrução do sistema de drenagem, à construção 

desordenada e desarborização o que faz com que as 

águas fluviais não escoem de forma correcta e tomem 

uma direcção errada originando as ravinas. As 

províncias de maior risco são Lunda Norte, Lunda Sul 

e Moxico, mas também Cabinda, Zaire, Uíge, Huambo e Luanda. Os desabamentos de terra têm afectado 

muitas pessoas. 

 

 

ACTIVIDADE: Calendário dos Desastres  

No calendário abaixo, assinale com X os meses em que ocorrem os desastres (pode acrescentar outros 

fenómenos ou epidemias). Verifique os meses em que ocorrem maios desastres e as relações entre estes 

(exemplo: relação entre inundações e doenças diarreicas, etc.). Tendo estas informações, que acções de 

prevenção se podem fazer? 

DESASTRES Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Tempestades             

Inundações             

Secas              

Incêndios             

Desabamentos de terra/ 

Ravinas 

            

Doenças por picada 

insecto (Mal.,Febre-Am.) 

            

Doenças diarreicas             

             

Realize esta actividade com os seus alunos, em grupos, na sala de aula. Cada grupo pode trabalhar a 

prevenção de um tipo de desastre. Encontre uma forma de partilhar esta informação com a comunidade. 

Deve trabalhar com os alunos os desastres que ocorrem na província. Por exemplo, em Benguela poderá 

dar maior ênfase às inundações e deslizamentos; no Cunene, a prioridade poderão ser as secas, etc. 
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INUNDAÇÕES91 

Uma inundação pode ser o resultado da concentração da água de chuva em excesso que não pode ser 

absorvida por solo já saturado e não encontra outras formas de escoamento (por exemplo, em áreas 

impermeabilizadas urbanas), ou onde o fluxo de água segue rapidamente para as baixas e rios, superando a 

capacidade de escoamento, causando transbordamentos das margens.  

As inundações são resultado da interação de fenómenos meteorológicos 

(tempestades repentinas, chuvas contínuas, intermitentes) e hidrológicos (infiltração 

no solo, escoamento superficial seguindo a topografia, porosidade, saturação, 

calemas). Também podem ser provocadas pela abertura ou rompimento de barragens 

e represas. 

 

As inundações têm consequências devastadores, para as pessoas e para o ambiente, tais como: 

 Morte e desaparecimento de pessoas; 

 Arrastamento de carros, móveis, animais; 

 Extensas áreas cobertas por água; 

 Intensa erosão dos solos; 

 Casas, pontes e estradas danificadas; 

 Interrupção ds vias de comunicação; 

 Escassez de alimentos; 

 Contaminação da água potável; 

 Propagação de doenças; 

 Instabilidade de terrenos e ocorrência de deslizamentos. 

 

ACTIVIDADE: Ilustração das consequências e das formas de prevenção das Inundações, pelas crianças e 

jovens. Organização de uma exposição na Escola ou noutro local da cidade/ aldeia, de modo a que a 

população tenha acesso à informação. 

 

Como prevenir ou minimizar os danos das inundações? 

 Construir casas mais resistentes, em solos rijos, em zonas relativamente distantes do mar ou rio; 

 Manter limpos e desobstruídos os leitos dos rios e fazer o desassoreamento (remoção de areia, 

sedimentos ou outros detritos acumulados no fundo de um rio, canal, vala, etc); 

 Nunca deitar lixo nos terrenos vazios ou nas ruas (irão entupir as zonas de escoamento e impedir a 

circulação das águas, em caso de chuva intensa); 

 Nunca deitar lixo ou outros materiais (troncos de árvores) nas valas e rios, para permitir a passagem da 

água e impedir o transbordamento ou a quebra de pontes; 

 Reflorestar áreas onde há maior risco de arrastamento de sedimentos; 

 Estar atento às informações dos serviços meteorológicos na rádio ou Tv; 

 Construir barragens para regularizar os caudais dos rios ou diques, para evitar que a água saia do rio. 

                                                      
91 Os conteúdos do capítulo dos desastres foram maioritariamente retirados de Ministério do Interior & Ministério da 

Educação (2010). Prevenção dos Desastres nas Escolas e Comunidade (4ª a 6ª classe) - Manual do Professor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escoamento
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 Implementar sistemas de vigilância, que permitam avisar atempadamente as populações de forma a 

diminuir os riscos de inundações; 

 Nas grandes cidades, é necessário administrar bem o destino que é dado aos resíduos (lixo) que, 

obstruindo canais, impede que a água seja escoada com facilidade; assim como da ocupação do solo, 

levando-se em conta a capacidade da água de se escoar para os rios, que são os canais naturais de 

escoamento. 

 

ACTIVIDADE: Mapa da comunidade / plano de emergência 

Com as crianças/ jovens, construir ou desenhar um mapa da comunidade. Cada criança deve recolher a 

informação necessária para: 

- localizar a sua casa: se está perto de um rio, lago, mar, encosta; 

- localizar o local mais alto da comunidade; 

- listar quantas pessoas tem na família, os menores de 6 anos, idosos ou que têm necessidades especiais; 

- elaborar uma lista de primeiros socorros, alimentos básicos e materiais importantes que possa levar; 

- acordar com a família um local de encontro, caso ocorra uma inundação; 

- encontrar e sinalizar um caminho que vá até ao ponto mais alto e identificá-lo. 

Por grupos, juntando os alunos que moram num mesmo bairro, devem construir ou desenhar o mapa, 

identificando as zonas de maior risco, os pontos mais elevados e delineando um plano de emergência (o que 

devem fazer, como poderão avisar os vizinhos, etc.). Não se esqueça de afixar os contactos da protecção civil, 

bombeiros, polícia.  

 

 

DESABAMENTOS OU DESLIZAMENTOS92 

É o deslocamento ou queda de uma quantidade excessiva de 

terra, rochas, vegetação e/ou material de construção ao longo 

de terrenos inclinados, denominados de encostas. 

Ocorre em áreas de relevo acidentado, das quais foram 

retiradas a cobertura vegetal original (árvores, arbustos, etc.) 

que é responsável pela consistência do solo e que impede, 

através das raízes, o escoamento das águas. 

Numa situação de deslizamento, casas inteiras, estradas e tudo o que estiver no caminho pode ser levado 

encosta abaixo ou acabar soterrado. 

 

Os deslizamentos ocorrem no período das chuvas intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas e 

infiltradas vão desestabilizar as encostas.  

Os motivos que desencadeiam esse processo estão ligados à retirada da cobertura vegetal de áreas de relevo 

acidentado, habitação humana em locais impróprios, oferecendo condições propícias para o desenvolvimento 

de deslizamentos em encostas ou morros. 

 

 

                                                      
92 Retirado de http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237 , a 20/02/2018. 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=237
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Há três factores que influenciam a ocorrência dos deslizamentos: 

 Tipo de solo (quanto menos coeso ou rijo, maior risco de deslize). 

 Declive da encosta (quanto mais íngreme for a encosta, maior a possibilidade de que ocorram 

deslizamentos, mas outros factores também são importantes) 

 Infiltração de águas (aumenta o peso das camadas; reduz o nível de coesão e o atrito, responsáveis 

pela consistência do solo, e lubrifica as superfícies de desabamento). 

 

Nos climas tropicais, como é o caso de muitas províncias de Angola, o índice de pluviosidade (quantidade de 

chuva que cai) é muito alto, o que faz com que o solo fique encharcado, favorecendo os movimentos da terra. 

Por isto, a presença de vegetação é fundamental, pois ela reduz o impacto da chuva sobre o solo evitando a 

compactação. Alguns tipos de plantas ainda possuem sistemas radiculares (raízes) que favorecem a agregação 

do solo. 

Se observar sinais de perigo, tais como rachas ou saliências no chão ou nas paredes; inclinação anormal de 

árvores, postes ou muros, avise a Protecção Civil ou Bombeiros 

 

Como evitar um desabamento? - Medidas de prevenção e protecção:  

 Não destruir a vegetação das encostas; 

 Consertar o mais rápido possível as fugas de água e não deixar a água 

escorrendo pelo chão; 

 Não amontoar e lixo e objectos soltos em lugares inclinados porque eles 

entopem a saída de água e desestabilizam os terrenos provocando deslizamentos;  

 Colocar o lixo em locais próprios e não deixá-lo entulhado na encosta; 

 Não fazer cortes nos terrenos de encostas sem autorização da administração, para evitar o agravamento 

do declive; 

 Plantar ou semear vegetação que tenha raízes compridas, relva e capins que sustentam mais a terra; 

 Em morros e encostas, não plantar bananeiras e outras plantas de raízes curtas, porque as raízes dessas 

árvores não fixam o solo e aumentam os riscos de deslizamentos. Não plantar mamão, fruta-pão, 

jambo, coqueiro, jaca e árvores grandes, pois acumulam água no solo e provocam quedas de barreiras. 

 Perto das casas deve-se plantar pequenas fruteiras, 

plantas medicinais e de jardim, tais como: goiaba, 

pitanga, carambola, laranja, limão, pinha, acerola, 

bambu, jasmim, rosa, cidreira, hortelã, cidreira, 

boldo, gengibre. Nas encostas pode-se plantar: 

diferentes tipos de capim, vários tipos de relva, 

chorão, batatais, pois a vegetação irá proteger as 

encostas; 

 As encostas dos morros devem ser protegidas por 

drenagem de calhas e canais para escoamento da água 

da chuva e das águas usadas da casa. 
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 Não construa a sua casa próximo de ravinas: quanto maior a distância que deixar, maior a segurança 

para a sua casa! 

 

ACTIVIDADE: “Mais vale prevenir!” 

1) Explore as notícias ou as imagens das últimas enxurradas e desabamentos em Angola (ex: no Lobito ou 

outras próximas de si). Verifique se a população afectada tinha garantidas as medidas de prevenção acima 

expostas. O que poderiam ter feito para minimizar ou prevenir o desastre? O que podem fazer agora? 

Identifique, na zona onde mora, as casas que podem estar em risco de desabamento.  

Com as crianças e jovens, poderá realizar esta actividade em grupos, utilizando diferentes notícias ou 

fotografias. 

2) Na Escola, podem construir um viveiro de plantas que poderão ajudar a prevenir os desabamentos. 

Quando estas estiverem em crescimento, poderá realizar uma campanha de informação e sensibilização sobre 

as medidas de prevenção de desabamentos. 

 

 

SECA  

A seca é um fenómeno climático causado pela insuficiência de precipitação (chuva), numa determinada região, 

por um longo período de tempo (superior a uma estação – alguns anos), em que a perda de humidade do solo é 

superior à sua reposição. As secas são difíceis de prever e antecipar, ou seja, só se tornam perceptíveis quando 

as suas consequências são visíveis. Todavia, nalgumas regiões são cíclicas (por exemplo de 7 em 7 anos ou de 

10 em 10 anos, aproximadamente). 

 

Causas da seca:  

- Aquecimento global do Planeta e alterações climáticas, com 

redução das chuvas durante períodos prolongados;  

- Ocupação de terreno fértil para habitação e desadequado 

ordenamento do território (sem espaços verdes, por exemplo); 

- Insuficientes infra-estruturas de armazenamento de água (para captar, armazenar, tratar e fornecer água às 

pessoas), como poços, cacimbas, mulolas, barragens, entre outras; 

- Desflorestação ou desmatamento (extração da madeira para a construção, carvão, etc.), queimadas e falta de 

controlo nas florestas e matas; 

- Desperdício de água potável (uso incorrecto de água e consumo excessivo); 

 

Consequências da seca: 

Este é um dos desastres naturais com maior ocorrência e impacto no mundo nos últimos anos, aniquilando a 

vida das plantas, dos animais e das pessoas. O Sul de Angola - Namibe, Cunene, Cuando-Cubango (entre 

outras províncias), são fortemente afectadas por longas e extensas secas. Acarreta ainda as consequências: 
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 Deficiente fornecimento de água para as pessoas; 

 Falta de alimentos; 

 Problemas de higiene e saneamento; 

 Degradação da qualidade da água; 

 Prejuízos na agricultura, indústria e produção de energia (barragens hidroeléctricas) 

 Erosão do solo e desertificação; 

 Propagação de incêndios florestais; 

 Transumância e êxodo rural (sem alimentos, a população rural migra para as cidades). 

 

Medidas de Prevenção: 

• Diversificar os tipos de culturas e atividades económicas, para 

evitar graves prejuízos; 

• Priorizar culturas com maior resistência a períodos de 

reduzida água;  

• Realizar o cultivo do solo de acordo com a inclinação do 

terreno (maior aproveitamento da água);  

• Manter sempre que possível uma cobertura vegetal entre os 

períodos de cultivo (quando tem plantas, a erosão e a perda de 

água dos solos é menor);  

• Proteger poços, mulolas, cacimbas e outras áreas de captação e armazenamento;  

• Proteger áreas de nascentes, principalmente com plantas e árvores;  

• Construir reservatórios com capacidade para adequada irrigação e a distribuição necessária;  

• Construir reservatórios para reutilização da água para fins de limpeza doméstica e rega (por exemplo, 

aproveitar a água do banho, da lavagem dos alimentos e da louça, etc.) 

 

ACTIVIDADE: “Água – um bem precioso!” 

Pense em todas as formas de desperdício de água que vê no dia-a-dia: rupturas de água na via pública; rega 

do jardim com água da torneira; banhos e lavagem das mãos ou dentes com água corrente (sem fechar a 

torneira); não aproveitamento da água das chuvas, etc. Que mudanças pode fazer no seu comportamento 

diário, para evitar o desperdício de água? Que outras medidas pode adoptar? 

Com as crianças e jovens, em grupo, poderão ainda trabalhar as formas de evitar o desperdício. Cada grupo 

criará uma lista de dicas93 de como se pode economizar água. Posteriormente poderão ilustrar cada exemplo 

e afixar os cartazes na escola e/ou realizar uma acção de sensibilização para poupar água.  

                                                      
93 Actividade adaptada de http://www.escoladigital.pb.gov.br/planos-de-aula/cuidado-com-o-meio-ambiente-de-olho-no-

desperdicio, acedido a 23/02/2018. 

http://www.escoladigital.pb.gov.br/planos-de-aula/cuidado-com-o-meio-ambiente-de-olho-no-desperdicio
http://www.escoladigital.pb.gov.br/planos-de-aula/cuidado-com-o-meio-ambiente-de-olho-no-desperdicio


 

129 

 SABIA QUE… (exemplos de dicas para poupar água) 

 Um banho de 15 minutos, no chuveiro, gasta em média, 130 

litros de água! Diminua o tempo do banho e feche a 

torneira enquanto está a ensaboar-se. 

 Na hora de escovar os dentes, não deixe a torneira aberta! 

Com essa atitude, irá economizar cerca de 10 litros de 

água! 

 Na hora de lavar roupa, o ideal é deixar acumular peças e 

lavar tudo de uma vez. 

 Para lavar louça, pode ensaboar tudo o que for lavar com 

a torneira fechada, só abrindo na hora de enxaguar, mas o 

ideal é lavar em dois recipientes com água: um com 

detergente e outro com água limpa. 

 Nada de lavar o carro ou o quintal com mangueira, pois o 

desperdício é maior!  

 Regular a válvula de descarga da sanita (ou colocar uma 

garrafa cheia de água dentro) de forma a utilizar menos 

água de cada vez. Pode aproveitar a água do banho ou da 

lavagem das mãos (com sabão natural) para despejar na 

latrina. 

 Nunca deixe torneiras a pingar ou canos furados, fazendo 

apenas "remendos", pois provocam desperdício a longo prazo. 

 

 

INCÊNDIOS 

É o nome dado a um fogo de grandes dimensões, fora do controlo humano, que tem consequências 

devastadores, destruindo seres vivos – vidas humanas, animais e plantas/ mata, e bens materiais.  

Podem iniciar de forma espontânea ou por consequência de acções ou omissões (descuidos) humanas. Para 

que haja fogo é necessária a conjugação de três elementos: 1) material combustível (papel, madeira, plástico, 

gás de cozinha, gasolina, etc.); 2) uma fonte de calor (chama, fagulha, brasas, vela acesa) e 3) o comburente* 

(o oxigénio do ar). Basta eliminar um dos 3 elementos para que o fogo se extinga.  

*”Comburente é um dos ingredientes necessários à combustão. Estes reagem com os gases 

libertados pelo combustível, formando a chama. São elementos fortemente oxidantes e sua 

quantidade regula a intensidade da chama. Altas quantidades de comburente podem 

gerar explosões.94”   

 

Por exemplo, para acender o fogão temos:  

1) Combustível – gás butano ou propano; 

2) Calor – fósforo 

3) Comburente - Oxigénio do ar  

 

A maioria dos incêndios é provocada por descuido humano e muitos acontecem em casa. Os principais 

factores que facilitam um incêndio são: 

                                                      
94 Retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Comburente, a 21/02/2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Explos%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comburente
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- acidentes com gás de cozinha (fugas de gás e explosão; 

pegas e outros objectos combustíveis que tocam o fogão); 

- velas acesas em locais de risco (ver figura); 

- sobrecarga de circuitos elétricos com muitas tomadas; 

ligações directas; falta de fusíveis; 

- lume, fogão de lenha ou fogueiras mal apagados; 

- má instalação de luzes, curto-circuitos; 

- acidentes de viaturas ou falta de manutenção das 

mesmas; 

- queimadas; 

- cigarros mal apagados; 

- armazenamento de combustíveis inadequado; 

- esquecer comida ao lume. 

 

A melhor medida de prevenção dos incêndios é o cuidado com o manuseamento das fontes de calor. 

Causam muitas mortes humanas evitáveis!  

 

 

ACTIVIDADE: “Com o fogo não se brinca! - Medidas de segurança” 

A partir dos factores acima identificados. Explore cada um dos riscos descritos, e as formas como os 

observamos no quotidiano. Na imagem sobre o perigo das velas, interprete cada um 

dos desenhos. 

Construa uma lista com medidas de segurança e prevenção de incêndios. 

Com os alunos, poderá realizar o trabalho em grupos. Após a identificação de todas as 

medidas de segurança, poderá realizar um concurso de desenhos ou de cartazes, sendo 

que cada aluno (ou grupo de 2) ilustra uma das medidas identificadas.  

Exemplo: Para evitar incêndios e queimaduras nas crianças, “Mantenha os braços das panelas e frigideiras 

virados para dentro do fogão.” 
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Enfrentar os desafios das mudanças climáticas  

 

O termo mudança do clima, mudança climática ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala 

global, ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. 

Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação (chuva), nebulosidade e 

outros fenómenos climáticos em relação às médias históricas. 

 

“Todos somos responsáveis!  

As mudanças climáticas são a maior ameaça ambiental do 

século XXI, com consequências profundas e transversais a 

várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental. 

Todos nós, sem excepção, estamos a ser afectados por esta 

questão: cidadãos comuns, empresas, governos, economias e, 

mais importante de todos, a natureza. 

As mudanças climáticas sempre foram registadas ao longo dos milhares de anos que o planeta Terra tem. O 

problema prende-se com o facto de, no último século, o ritmo entre estas variações climáticas ter sofrido uma 

forte aceleração e a tendência é que tome proporções ainda mais caóticas se não forem tomadas medidas. 

A ocorrência de ondas de calor e secas são fenómenos cada vez mais frequentes, e as consequentes perdas 

agrícolas representam uma ameaça real para as economias mundiais. 

No cerne destas mudanças estão os chamados gases de efeito estufa, cujas emissões têm sofrido um aumento 

acentuado. O CO2 (dióxido de carbono) é o principal gás negativo desses designados de efeito estufa. Estes 

advêm do uso/queima de combustíveis fósseis como o carbono, o petróleo e o gás com fins de produção 

energética. É, por isso, imprescindível reduzir as emissões deste tipo de gases.  

 

Como? Eliminando, progressivamente, o uso massivo dos combustíveis fósseis, substituindo-os pelas 

energias renováveis, fomentando a poupança de energia e eficiência energética. 

A actividade humana foi apontada, como sendo a principal causa destas mudanças do clima. 

Ao mantermos uma atitude inerte e apática perante esta questão, corremos o risco de sermos expostos a 

eventos climáticos extremos e imprevisíveis (como os que têm vindo a ser noticiados nos últimos tempos) e 

com efeitos nefastos para todo o mundo! 

A temperatura, no século passado, registou um acréscimo de 0,76ºC. A previsão é que no presente suba entre 

1,1 a 6,4ºC, dependendo das medidas que sejam encetadas. 

Este aumento da temperatura média tida como normal, em mais 2ºC, pode provocar reacções imprevistas e 

não-lineares que podem desencadear danos irreversíveis nos ecossistemas terrestres95.” 

 

                                                      
95 Retirado de http://www.natureza-portugal.org/o_nosso_planeta/alteracoes_climaticas/, a 23/02/2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nebulosidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_clim%C3%A1tico
http://www.natureza-portugal.org/o_nosso_planeta/alteracoes_climaticas/
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«Em Angola, em termos de impacto dos desastres, o país continua a apresentar uma situação marcada pela 

ausência ou excesso de água, com secas e inundações que causam danos substanciais anualmente”, lê-se num 

comunicado da UNICEF96. 

No período entre Janeiro de 2013 e Maio de 2014, a província do Bié sofreu especialmente o efeito das 

chuvas, com quase 15.000 famílias afectadas, logo seguida do Uíge, com perto de 14.000 famílias atingidas. 

No plano inverso, Angola vive “com alguma regularidade” ciclos de seca nas províncias do Namibe, Kwanza 

Sul, Huíla, Cuando Cubango e Cunene, afectando as culturas de massango, massambala, milho e feijão. “Esta 

situação leva a que as colheitas nestas áreas sejam negativas. Os pontos de água de escorrimentos superficiais 

não têm recebido quantidades suficientes de chuvas, antevendo-se uma grande escassez de água nos próximos 

anos”, aponta a revisão do Plano Estratégico de Prevenção e Redução do Risco de Desastres em Angola». 

 

ACTIVIDADES:  

1. A partir de todos os temas do Desenvolvimento Sustentável abordados, 

identifique os principais problemas com os recursos naturais e o ambiente 

em Angola. 

2. Enumere as principais alterações climáticas de Angola, em geral, e da sua 

região, em particular, relacionando-as com as causas abordadas.  

3. Uma vez que actualmente, não sabemos viver sem os combustíveis fósseis 

(carbono, petróleo, gasolina, gasóleo, gás), indique de que forma podemos reduzir a sua utilização. 

4. A maioria das pessoas associa uma melhor qualidade de vida a ter carro (ou utilizar outros transportes 

públicos, como os aviões). Como se pode conciliar o crescimento económico (que queremos a curto prazo) 

com o desenvolvimento sustentável e respectiva preservação e conservação (a médio-longo prazo)? 

5. Um dos clássicos da Literatura Angolana, de Castro Seromenho, retrata o tempo 

do colonialismo, mas o seu título – “Terra Morta” (1949) mostra o que está a 

acontecer nalguns sítios do país (com a seca e a erosão dos solos).  

Com as crianças e jovens, construa uma nova história, a partir deste título – “Terra 

Morta” que fale dos problemas do planeta, das suas causas e consequências. 

Acrescente à história as mudanças que as pessoas terão de fazer, para cuidar do 

Planeta e prevenir a morte da Terra. Por exemplo, “Se eu não tivesse deitado tanto 

lixo no mar e na via pública, a água e a terra não estariam tão poluídos…” 

6.Com os alunos construa uma carta da sua Terra – da sua Província ou do seu Município, inspirada nos 16 

princípios da Carta da Terra, que a seguir se apresentam. 

 

                                                      
96 Retirado de http://m.redeangola.info/alteracoes-climaticas-deixam-14-milhoes-de-angolanos-em-perigo/, a 19/02/2018. 

http://m.redeangola.info/alteracoes-climaticas-deixam-14-milhoes-de-angolanos-em-perigo/
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A Carta da Terra97 é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade 

global justa, sustentável e pacífica98. A versão final foi lançada em 2000 pela Unesco, resultando do acordo 

entre vários países das Nações Unidas. Ela é 

estruturada em quatro grandes tópicos: 

1. Respeito e cuidado pela comunidade da vida  

2. Integridade Ecológica  

3. Justiça Social e Económica 

4. Democracia, não-violência e paz. 

A Carta busca inspirar as pessoas e diferentes sectores da sociedade para um novo sentido de 

interdependência global e responsabilidade compartilhada voltado para o bem-estar de toda a família 

humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança, mas também um 

chamado à acção. 

 

PRINCÍPIOS DA CARTA DA TERRA99 

1. Respeitar a Terra e todos os tipos de vida. Todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor; 

acreditar na dignidade de todos os seres humanos, no seu potencial intelectual, artístico, ético e espiritual. 

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor aceitando o direito de ter e usar os 

recursos naturais, bem como o dever de impedir causar danos ao meio ambiente e proteger o direito das 

pessoas. Aqueles que mais sabem e mais estudam tem a responsabilidade de colaborar e dividir este saber com 

todas as pessoas. 

3. Criar sociedades justas, participativas, sustentáveis e pacíficas garantindo os direitos humanos e as 

liberdades básicas para todas as pessoas, independente da classe social, dando a cada um a oportunidade de 

desenvolver o seu potencial. Sociedades onde as pessoas tenham condições de vida: alimentação, casa, roupa, 

educação saúde, e que sejam ecologicamente responsáveis. 

4. Garantir a qualidade de vida na Terra para as atuais e as futuras gerações, reconhecendo a 

importância do cuidado com a Terra para que as actuais e próximas gerações tenham as mesmas condições e 

acesso à vida saudável. 

5. Proteger a diversidade da vida na Terra. Proteger é uma ação de respeito. Devemos impedir todo tipo de 

desrespeito como maus tratos em geral (em pessoas, animais e plantas). 

6. Prevenir problemas ao ambiente e ter muito cuidado. Evitar fazer as coisas que sabemos que estão 

erradas como poluir, queimar, consumir demais, gastar muita energia, fabricar produtos prejudiciais. Assim 

estaremos prevenindo problemas. 

7. Criar formas de produção, consumo e reprodução que protejam a vida na Terra, os direitos humanos 

e o bem-estar comunitário. Produzir de forma moderada, consumir de forma moderada, informar as pessoas 

sobre o problema de ter muitos filhos e filhas. 

                                                      
97 A versão integral da Carta da Terra está disponível aqui.  
98 Portal EcoD. http://www.ecodesenvolvimento.org/espaco-carta-da-terra/o-que-e-a-carta-da-terra#ixzz586gjE6oQ. 
99 Para que o texto não ficasse muito extenso foram suprimidos os princípios originais que podem ser lidos em 

http://www.revistaea.arvore.com.br/ volume 4 – CARTA DA TERRA COM SUGESTÕES PARA DOCENTES. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
http://www.ecodesenvolvimento.org/espaco-carta-da-terra/o-que-e-a-carta-da-terra#ixzz586gjE6oQ
http://www.revistaea.arvore.com.br/
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8. Estudar sobre a vida na Terra e trocar experiências. Valorizar todos os tipos de conhecimento que 

contribuem para a protecção ambiental e o bem-estar humano. 

9. Acabar com a pobreza e resgatar os direitos humanos. Colaborar no combate à fome e valorizar os 

alimentos evitando o desperdício. 

10. Promover o desenvolvimento humano nas empresas e instituições. Que os empresários e as instituições 

que se posicionem em favor dos seus funcionários colaborando com a melhoria da qualidade de vida em todos 

os níveis. 

11. Acabar com a discriminação contra as mulheres. Valorizar as mulheres evitando o desrespeito, pois 

elas são tão importantes quanto os homens. 

12. Defender os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social. Eliminar a discriminação em 

todas suas formas, como as baseadas na raça, cor, género, orientação sexual, religião, idioma e origem 

nacional, étnica ou social. 

13. Fortalecer a democracia em todos os níveis. Que as políticas públicas façam 

valer os direitos e as necessidades dos cidadãos e cidadãs. 

14. Incluir na educação formal (escola) e aprendizagem ao longo da vida (em 

casa, na igreja, na comunidade, no trabalho) os conhecimentos para um modo de 

vida que não prejudique o ambiente.   

15. Tratar todos os seres com respeito e consideração. Amar a todos os seres, 

pois todos são importantes e dignos. 

16. Promover uma cultura do respeito, da não-violência e da paz. Respeitar diferentes culturas, diferentes 

religiões, diferentes ideias de forma que todos possam viver em harmonia mesmo que pensem de formas 

diferentes. Isto não é fácil, mas será possível se seguirmos estes princípios. 

 

 

ACTIVIDADES100: 

- Escolha 3 princípios que o tenham inspirado mais e comprometa-se com 

eles. Escreva de que forma os vai colocar em prática. 

- Explore cada uma dos princípios com os alunos (dividindo-os por grupos, 

por exemplo). As crianças e jovens poderão realizar a mesma actividade de 

compromisso com 3, acrescentando a ilustração ou desenho de um desses 

princípios.  

Exemplo: 15. Tratar todos os seres com respeito e consideração.  

Amar a todos os seres, pois todos são importantes e dignos. 

 

- Compare os princípios da Carta da Terra com os Direitos Humanos na DUDH e indique as semelhanças e 

diferenças.  

                                                      
100 Pode encontrar outras sugestões de actividades com a Carta da Terra, aqui.  

https://pt.scribd.com/document/98384280/A-Carta-Da-Terra-Comentada
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Reciclagem e tratamento do lixo  

 

“A humanidade evoluiu muito. Descobriu o fogo, passou a criar objetos, roupas, ferramentas e, ao longo de 

muitos anos, chegou ao que vemos hoje: muitas cidades, muitos mercados, muitas escolas, fábricas com 

produtos de todos os tipos. Nada disto existia na Terra. A população humana cresceu. Com isto, muitas 

espécies de plantas e animais perderam o seu espaço, pois não conseguiram sobreviver por causa do progresso 

dos humanos. Para que a situação não piore, precisamos agir para proteger o nosso ambiente” (Carta da Terra). 

 

Uma das maneiras de consertar o mal que andamos a fazer é produzir 

menos lixo! 

O que é o lixo? 

Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é deitado fora. É qualquer 

material sólido, originado em trabalhos domésticos e industriais, que é 

eliminado. 

Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados através de um processo denominado 

reciclagem. No processo de reciclagem, o lixo orgânico e inorgânico é reaproveitado, contribuindo para a 

redução da poluição do meio ambiente. 

Lixo orgânico é todo o resíduo de origem animal ou vegetal, como os restos de alimentos, folhas, sementes, 

papéis, etc. Este lixo doméstico é biodegradável, é natural e pode decompor-se na terra (através da 

compostagem). Serve de fertilizante e adubo da terra.  

Lixo inorgânico é todo material cuja origem não é biológica, como por 

exemplo, plásticos, metais, vidro, etc. Este tipo de lixo não se decompõe 

na natureza, ou demora muitos anos a desaparecer. Quer saber quantos? 

(Consulte o quadro ao lado). 

 

ACTIVIDADE:  

Faça uma lista do lixo que produziu no dia anterior. Com as crianças e 

jovens, desafie-as a guardar num saco o lixo de um dia e a trazer para a 

Escola (no dia seguinte), ou recolha com a turma todo o lixo da Escola 

de um dia.  

- Repare na quantidade de lixo que faz: embalagem da pasta de dentes, saco de plástico das compras, 

saquinho de plástico da ginguba da rua, casca de banana, pacote de bolacha, garrafa de água, ossos da 

comida, embalagem de manteiga, guardanapo de papel, folha de papel 

que rasgou, lata de refrigerante, lata de sardinha, escamas do peixe, 

pacote de sumo, garrafa de cerveja, bacia de plástico partida, bidon de 

óleo, etc., etc…  

- Onde costuma deitar o lixo? - Sabe o que acontece ao seu lixo, depois? 

Procure saber para onde vai o seu lixo. 
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- De acordo com o quadro acima, verifique quanto tempo cada um desses “lixos” irá demorar a decompor-se, 

ou seja, a desaparecer na natureza. – Tinha noção do lixo que faz num único dia? E do tempo que irá 

demorar a desaparecer?  

 

Se há uma forma de poluição que está ao alcance de todos, seja para produzi-la, seja para eliminá-la, é o lixo. 

Não há na Terra animal que mais tenha deixado sinais da sua passagem, na forma acumulação de lixo, do que 

o ser humano.  

A maior parte do lixo urbano é produzida nas casas. Rico em matéria orgânica e produtos recicláveis, esse lixo 

possui quatro alternativas: disposição em aterro sanitário, incineração, compostagem e reciclagem. 

 

Quando se trata de lixo industrial, o problema agrava-se pelo seu 

potencial de envenenamento. Esse lixo não deve ser misturado 

com o lixo doméstico e necessita de tratamento especial, que 

envolve sua neutralização química ou incineração cuidadosa. Em 

alguns casos, deve ser armazenado em locais seguros, do mesmo modo que o lixo atómico. 

 

A acumulação de lixo de forma inadequada nas lixeiras cria problemas de saúde pública porque favorece a 

multiplicação de animais transmissores de doenças, como os ratos (transmissores de leptospirose, por ex.) e as 

moscas (que carregam em suas patas milhares de bactérias nocivas ao homem), bem como a proliferação de 

micro-organismos perigosos à saúde. No tempo do calor, apenas 28 litros de lixo podem produzir 70 mil 

moscas. Quando chove, a proliferação de mosquitos conduz a doenças como febre-amarela e malária. 

 

Para mudar este cenário de poluição e para não sermos “soterrados” pelo próprio lixo, devemos fazer 4 acções, 

necessariamente por esta ordem: 

 

1º- Reduzir a produção de resíduos / lixo.  

A primeira medida para a redução do lixo é diminuir o consumo, ou seja, consumir menos produtos 

industrializados e menos produtos embalados. Prefira comprar nos mercados, produtos naturais não 

embalados. Leve os seus sacos de pano ou cestas, para evitar o plástico.  

Se puder optar entre plástico e papel, opte pelo papel, pois demora menos tempo a 

decompor-se na natureza. Se tiver que comprar algo embalado, prefira os grandes recipientes 

ou embalagens grandes, que têm maior quantidade de produto. Ex: Em vez de comprar 

garrafas de 1 litro de óleo, compre bidons de 25 litros (é mais económico, comprará menos 

embalagens e produzirá menos lixo).   

 

2º - Re-utilizar os produtos 

Se tiver que comprar produtos de loja, opte por embalagens que possa utilizar várias vezes 

(ex.: prefira frascos de vidro a latas). 

Daqui a 100 anos, você já não 

estará vivo, no Planeta Terra, 

mas o seu lixo estará cá!  

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=142&evento=1
http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=325
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Prefira um saco de compras resistente, que possa usar várias vezes, do que 

os sacos de plástico! Demoram mais de 100 anos a desaparecer e podem 

asfixiar peixes, animais e até pessoas. 

Transforme as latas e os garrafões em vasos (para fazer o viveiro de plantas, por 

exemplo) ou porta-lápis. Utilize as latas de refrigerantes para construir 

carrinhos. Utilize o cartão das embalagens para fazer cartazes. 

 

 

3º - Reciclar o lixo produzido  

A reciclagem é o processo que visa transformar materiais 

usados em novos produtos prontos a ser reutilizados, ou 

seja, muito materiais que seriam destinados ao lixo 

permanente podem ser reaproveitados.  

É possível reciclar materiais diversos, como vidro, 

plástico, alumínio, papel. A reciclagem desses materiais 

proporciona uma utilização mais racional de recursos 

naturais não renováveis e uma redução na poluição 

 

Em Angola, a reciclagem ainda não é amplamente praticada. “Um diagnóstico do Ministério do Ambiente dá 

conta que o país produz, anualmente, cerca 3.5 milhões de toneladas de resíduos urbanos101.” A reciclagem 

traz vantagens ambientais e económicas para todos (economia de energia, redução do lixo, re-aproveitamento 

de matérias-primas e poupança de recursos naturais). 

 

No entanto qualquer cidadão pode diminuir as lixeiras, fazendo uma simples 

separação: lixo orgânico e lixo não orgânico.  

Pode-se transformar o lixo orgânico (matéria biodegradável) em 

fertilizante para a agricultura. Cascas de fruta ou legumes, cascas de ovo, 

restos dos alimentos e de todos os produtos que vieram directamente da terra, 

podem voltar a ela, servindo de adubo. 

Apesar das poucas iniciativas nacionais102, em cada quintal é possível fazer a 

Compostagem103. A compostagem é o processo de reciclagem do lixo orgânico, transformando a matéria 

orgânica em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de 

produtos químicos.  

                                                      
101 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/44179/cada-cidadao-em-angola-produz-cerca-de-4-kg-de-lixo-por-dia-

estudo  
102 http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/transformar_o_lixo_produzido_em_fertilizante_para_a_agricultura  
103 Pode saber mais sobre compostagem doméstica, http://www.geota.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/articleFile140.pdf.  

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/44179/cada-cidadao-em-angola-produz-cerca-de-4-kg-de-lixo-por-dia-estudo
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/44179/cada-cidadao-em-angola-produz-cerca-de-4-kg-de-lixo-por-dia-estudo
http://jornaldeangola.sapo.ao/reportagem/transformar_o_lixo_produzido_em_fertilizante_para_a_agricultura
http://www.geota.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/docs/articleFile140.pdf
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ACTIVIDADE: “Composteira” 

Apesar de existirem recipiente próprios para fazer a 

compostagem, pode criar o seu, como a figura ao 

lado.  

Aproveite um velho balde de lixo ou de água furado, 

mas com tampa. Se não tiver, faça alguns furos no 

fundo. Enterre-o, pelo menos 30 cm em terra do 

jardim ou quintal. No fundo, coloque algumas pedras 

ou tijolos (para deixar respirar a matéria orgânica). 

Vá colocando os restos dos alimentos, café, cascas e 

outros resíduos, mas, no final, coloque folhas secas 

em cima. Sempre que colocar os resíduos orgânicos, 

termine com uma camada de folhas secas (evitará o mau cheiro). Ao fim de aproximadamente 2 meses, terá o 

seu fertilizante ou adubo natural, pronto a utilizar. 

  

4º - Tratar o que não puder ser reaproveitado 

A LIXEIRA é uma forma inadequada de disposição de resíduos, que consiste na simples descarga sobre o 

solo, sem medidas de proteção do meio ambiente ou da saúde pública. Os problemas que acarretam são a 

proliferação dos transmissores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), a criação de maus odores 

e, principalmente, a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume, 

comprometendo os recursos hídricos. Acrescenta-se o total descontrolo quanto aos tipos de resíduos recebidos 

nestes locais, verificando-se até mesmo a disposição de dejectos originados dos serviços de saúde e das 

indústrias. 

O ATERRO SANITÁRIO é a forma de disposição do lixo que minimiza os impactos ambientais pois não 

causa danos ou riscos à saúde pública. Está concebido para o tratamento dos resíduos sólidos. O lixo é 

acondicionado em solo compactado em camadas sucessivas e coberto por material inerte, também é realizada a 

drenagem de gases. O processo de inertização dos resíduos é acelerado, minimizando e recuperando a área de 

deposição. 

A maior parte do lixo, em Angola, é depositado em Lixeiras, estando previstos, no âmbito do plano estratégico 

dos resíduos urbanos, a criação de um Aterro em cada capital de província até 2020104. 

Além do que compete ao Estado, cada pessoa é responsável pelo lixo que produz. O que pode fazer? 

 

“É hora de agir105! 

 Separe o seu lixo! Esta ação simples é de grande valia para a 

questão do lixo. Pode simplesmente separar o lixo "seco" do lixo 

"molhado", ou "orgânico" e "inorgânico". 

                                                      
104 Retirado de http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/9/41/Angola-Capitais-provinciais-vao-ter-

aterros-sanitarios-ate-2020,942ee6e6-5511-4cf5-b501-af1c1416f7d5.html, acedido a 25/02/2018. 
105  Retirado de https://pt.scribd.com/document/98384280/A-Carta-Da-Terra-Comentada, acedido a 13/01/2018. 

http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/9/41/Angola-Capitais-provinciais-vao-ter-aterros-sanitarios-ate-2020,942ee6e6-5511-4cf5-b501-af1c1416f7d5.html
http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/ambiente/2016/9/41/Angola-Capitais-provinciais-vao-ter-aterros-sanitarios-ate-2020,942ee6e6-5511-4cf5-b501-af1c1416f7d5.html
https://pt.scribd.com/document/98384280/A-Carta-Da-Terra-Comentada
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 Não deposite o seu lixo na rua, em parques ou noutros locais. Se não encontrar uma lixeira, guarde o seu 

lixo até que encontre um local adequado para depositá-lo. 

 Torne-se criterioso ao adquirir produtos. Dê preferência aos produtos com embalagens recicláveis. 

 Não desperdice energia eléctrica ou água. A água é um recurso escasso que compromete a vida das novas 

gerações. 

 Antes de comprar alguma coisa, reflicta se necessita realmente do produto ou está a ser induzido a 

comprá-lo. 

 Plante flores, plantas e árvores. Se você não tiver um espaço, procure um, que encontrará. 

 Recicle e reutilize materiais que vão para o lixo. 

 

A Terra precisa de ser respeitada, valorizada e amada. É ela que nos dá condições de usufruir desta 

maravilhosa experiência que é a VIDA. Vamos cuidar bem dela! 

São pequenas ações que podem trazer grandes benefícios para o nosso meio ambiente e para as futuras 

gerações. Hoje, temos um grande compromisso com a Terra que é re-estabelecer o equilíbrio dos ecossistemas 

e melhorar a qualidade de vida. 

 

ACTIVIDADE:  

Elaborar uma lista do lixo mais comum do dia-a-dia. Em grupos, criam-se 

estratégias de redução, reutilização, reciclagem e tratamento, incluindo a 

compostagem. Cada grupo pode tratar um dos “R” (Textos de apoio do manual). 

No final, poderão construir cartazes, campanhas de sensibilização para a 

necessidade de reciclagem e tratamento adequado do lixo, organizar actividades 

de limpeza e fazer compostagem na Escola. 

Ex: Campanha “Lixo 0 (zero) na Escola106!”; Jogo do lixo.   

                                                      
106 Retirado de http://educares.mma.gov.br/index.php/reports/view/392, a 24/02/2018. 

http://educares.mma.gov.br/index.php/reports/view/392
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6. COMPETÊNCIAS PARA A SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

“A segurança humana é uma criança que não morreu, uma doença que não se espalhou, um trabalho que não 

foi destruído, uma tensão étnica que não explodiu em violência, uma pessoa dissidente que não foi silenciada. 

A segurança humana (…) é uma preocupação com a vida humana e a dignidade.” 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994 

 

No âmbito da Segurança e Prevenção da 

Violência pretende-se dar ênfase às competências 

que permitam viver longamente, sentindo-se bem 

e seguro. A SEGURANÇA é uma necessidade 

básica do ser humano! (Ver pirâmide das 

necessidades de Maslow). 

 

Nesta temática serão abordadas duas áreas de 

competência, focando os aspectos que estão 

menos presentes no currículo educativo e que se 

direcionam aos principais desafios do contexto 

angolano: 

- COMPETÊNCIAS EM SEGURANÇA PESSOAL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA: prevenção de 

acidentes, como por exemplo, envenenamento, afogamento, incêndio, outros, e a prevenção de acidentes 

rodoviários. 

- COMPETÊNCIAS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA: identificação e estratégias de prevenção de vários 

tipos de violência - verbal, física, psicológica, sexual, em contextos de casa, escola, namoro/ relação afectiva, 

trabalho (violência doméstica, violência entre colegas - bullying, etc.). 

 

É fundamental compreender o papel da Escola (e do seu 

regulamento) e garantir os direitos das crianças.  

A Escola reflecte a sociedade onde se vive, mas também tem 

“vida própria” e desafios específicos. Neste contexto, a 

Escola deve ser valorizada como espaço de aprendizagem e 

convívio, onde as crianças e os jovens se sentem bem e 

seguras. Será esta a Escola que temos? 

 

Os educadores deverão 

estar atentos a todas as 

formas de violência que se 

manifestam na Escola e começar a mudança de comportamentos a partir 

dela! A partir de si próprios! A partir de agora… 

 

Todas as Competências para a 

Vida devem manifestar-se numa 

ESCOLA sem violência, amiga 

da criança e do ambiente, onde 

todas as crianças se sentem bem 

e seguras para se desenvolver 

plenamente. A ESCOLA deverá 

ser um modelo da Sociedade que 

se deseja, um verdadeiro espaço 

de cidadania. 
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Competências para a Segurança e Prevenção da Violência 

Desenvolver conhecimentos, atitudes e práticas sobre…                                     OBJECTIVOS (Deve ser capaz de…) 

 

Segurança pessoal e segurança 

rodoviária: 

Prevenção de acidentes mais comuns: 

asfixia, envenenamento, afogamento, 

queimaduras, outros 

Prevenção de acidentes rodoviários   

 

 Conhecer as principais causas dos acidentes e detectar perigos  

 Valorizar os cuidados a ter e aplicar os meios de prevenção de acidentes 

 Conhecer os principais sinais e regras de trânsito 

 Sensibilizar para uma condução segura  

 Conhecer as principais causas de acidente (excesso de álcool; excesso 

de velocidade; falar ao telefone; fadiga física; desrespeito pelas regras 

de trânsito; não saber conduzir habilmente) e saber como evitá-las 

 Partilhar os com os outros as formas de prevenção de acidentes 

 Influenciar os adultos a conduzir com segurança e a prevenir acidentes 

 

 

Prevenção da violência: 

Formas de violência:  

- Violência doméstica (maus tratos 

físicos e psicológicos, violência 

sexual, exploração, negligência) 

- Violência no namoro  

- Bullying 

- Abuso sexual 

Estratégias de resolução de conflitos 

Respostas e apoios contra a violência 

 Reconhecer, prevenir e denunciar todas as formas de violência, em 

geral, e as que são praticadas sobre crianças e jovens, na escola, nas 

famílias, por pais ou encarregados (sobretudo sobre as meninas, e 

crianças com necessidades especiais e deficiências). 

 Prevenir, identificar e denunciar abusos sexuais contra mulheres e 

crianças. 

 Organizar e participar em projectos de sensibilização para prevenção da 

violência.  

 Identificar todas as formas de violência. 

 Desenvolver uma atitude de repúdio e de resposta à violência. 

 Saber lidar com a própria agressividade (aplicar algumas estratégias) e 

conhecer formas de se defender da violência dos outros.  

 Conhecer os serviços, os direitos, os meios de aconselhamento e as 

instituições de apoio às vítimas e de resposta a situações de violência. 

 Valorizar a escola como espaço de aprendizagem e convívio saudável. 

 Contribuir activamente para que a escola seja um espaço seguro. 

(Sentir-se bem e seguro na escola). 
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Segurança Pessoal e Segurança Rodoviária 

 

As crianças sofrem mais lesões e acidentes do que os adultos107 e, na maior parte dos casos, podem ser 

evitados. Um maior conhecimento e cuidado ajudarão a estar mais alerta e a colocar algumas medidas de 

segurança e prevenção em prática. 

 

Asfixia 

A asfixia é um problema grave nas crianças com menos de 2 anos. Se a criança estiver a tossir ou a fazer sons, 

vigie de perto até que tire o objecto para fora. Se a criança não consegue tossir ou fazer sons, dê 

imediatamente umas pancadas nas costas e faça compressões torácicas, ou no caso de uma criança com mais 

de um ano, dê uns golpes no estômago (parte superior da barriga) para forçar o objecto a sair.  

Pedaços redondos e duros de alimentos são as causas mais comuns de asfixia em crianças 

pequenas. Evite dar às crianças rebuçados, nozes, sementes grandes, pedaços de carne, queijo ou 

vegetais crus. Os alimentos para crianças pequenas são mais seguros quando cozidos e bem 

esmagados ou cortados em pedaços pequenos. 

Os brinquedos pequenos, bolas, moedas e balões são as causas mais comuns de asfixia e 

por isso devem ser mantidos longe do alcance das crianças pequenas. 

 

Intoxicação e envenenamento 

Os venenos, incluindo pesticidas e produtos de limpeza domésticos, devem ser mantidos em prateleiras altas 

ou em armários trancados, onde as crianças não podem chegar.  

 

Afogamento 

Uma criança pode afogar-se numa lagoa, vala de drenagem, ou mesmo num balde de água. As 

crianças pequenas devem sempre ser observadas quando estão perto da água. As crianças mais 

velhas, especialmente os meninos, muitas vezes afogam-se por causa da falta de cuidado ao nadar 

em águas agitadas ou profundas. Para maior segurança da comunidade é importante ensinar 

todas as crianças a nadar, mostrar-lhes os caminhos para os cursos de água e construir pontes 

seguras. Uma criança de 1 ano pode ficar presa dentro do balde e afogar-se. 

 

Queimaduras 

As queimaduras podem ser evitadas mantendo as crianças longe de fogões, panelas quentes, fogueiras, velas e 

lâmpadas. Mas quando as queimaduras acontecem, é importante tratá-las rapidamente, tanto para aliviar a dor 

como para prevenir a infecção, que pode ser grave. Algumas queimaduras graves não doem muito por causa da 

lesão que causam nos nervos da pele. Mesmo sem dor, elas devem ser tratadas.  

                                                      
107 Conteúdos retirados de “Novo Onde Não Há Médico”, 

http://pt.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Les%C3%B5es_e_acidentes, acedido a 14/01/2018. 

http://pt.hesperian.org/hhg/New_Where_There_Is_No_Doctor:Les%C3%B5es_e_acidentes
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Acidentes de trânsito 

 

Em Angola, a sinistralidade rodoviária é considerada a segunda 

causa de morte depois da malária. No primeiro semestre de 

2017, as estradas angolanas registaram, 1.195 mortes108, a 

maioria por atropelamentos. Ou seja, morrem 6 a 7 pessoas por 

dia, em acidentes de trânsito. 

Proteja a cabeça 

do seu filho com um capacete. E para que você possa proteger o seu 

filho use também um capacete. 

 

A ingestão de bebidas alcoólicas, por parte dos condutores, é apontada como um dos factores. “O mau estado 

de conservação  das estradas, a falta de fiscalização, a deficiente sinalização e iluminação, a concepção 

inadequada da via (ao volume e tipo de veículos que nela transitam) e a instalação incorrecta dos sinais, 

constituem também um grave problema de segurança rodoviária109”.  

Assim, entre as principais causas de acidente, encontram-se: 

 excesso de álcool;  

 excesso de velocidade;  

 conduzir ao mesmo tempo que usa o telefone (a falar ou a escrever); 

 fadiga física e sono;  

 desrespeito pelas regras de trânsito;  

 não saber conduzir habilmente; 

 falta de civismo e falta de respeito pelos pessoas na via e pelos outros condutores (atitude competitiva, 

de chegar primeiro, custe o que custar, acima de qualquer pessoa…); 

 falta de cuidado dos ocupantes dos veículos (falta de cinto de segurança, ausência de capacete, beber 

álcool com o condutor, pedir ao condutor para acelerar, etc); 

 falta de atenção e cuidado dos peões na via 

(atravessar a estrada sem olhar; andar no meio da 

via; usar roupa escura à noite, etc.); 

 más condições da via.  

 

A maioria das causas devem-se ao comportamento e atitude 

dos condutores, mas TODAS as pessoas, adultos, jovens e 

crianças são responsáveis pela sua própria segurança e 

devem chamar a atenção de um condutor em falta! 

 

                                                      
108 13 DE OUTUBRO DE 2017https://www.dn.pt/mundo/interior/acidentes-de-viacao-causam-mais-de-mil-mortos-em-

angola-no-primeiro-semestre-deste-ano-8840724.html  
109 De acordo com o estudo sobre as principais causas de acidentes rodoviários, desenvolvido pela Direcção Nacional de 

Viação e Trânsito, um órgão do Comando Geral da Polícia Nacional. Retirado de 

http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/estudo_previne_acidentes_na_estrada, em 26/02/2018. 

https://www.dn.pt/mundo/interior/acidentes-de-viacao-causam-mais-de-mil-mortos-em-angola-no-primeiro-semestre-deste-ano-8840724.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/acidentes-de-viacao-causam-mais-de-mil-mortos-em-angola-no-primeiro-semestre-deste-ano-8840724.html
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/estudo_previne_acidentes_na_estrada
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ACTIVIDADE:  

1) Faça uma lista de todas as situações em que anda em veículos motorizados, ou seja, motos, carros, táxi, 

autocarro, camião, etc. 2) Pense em todas as situações em que já esteve em risco, por exemplo: 

a) condutor embriagado; 

b) excesso de velocidade; 

c) desrespeito pelos sinais de trânsito (ex. condutor não para 

no sinal vermelho ou nas passadeiras, anda em sentido 

contrário, faz ultrapassagem perigosa, etc.); 

d) conduzir ao telefone;  

e) andar de moto sem capacete; 

f) atravessar a estrada em locais sem passadeira; 

g) outras... 

3) Reflicta e escreva o que pode dizer e fazer em cada uma das situações. Por ex.: “Se o motorista do táxi 

tiver uma condução perigosa e excesso de velocidade, eu posso: - Pedir para conduzir mais devagar e em 

segurança: eu estou a pagar o bilhete e tenho todo o direito de proteger a minha vida; - Pedir para parar o 

táxi e deixar-me sair (sem pagar), pois eu tenho direito à segurança! Há muitos taxistas, mas vida, só temos 

uma!” Etc…. 

4) Com as crianças e jovens, explorar as acções a tomar em cada situação (em pequenos grupos). No final, 

dramatizam as situações. É importante referir que, normalmente, temos alternativa! A nossa vida é 

importante e a dos outros também!  

5) Debater estratégias para alertar a família e os condutores que conhecemos.  

 

Construir estradas seguras onde as pessoas podem andar e guiar 

bicicletas, pode evitar muitas lesões e mortes, mas educar condutores 

e peões evitará muitas mais! 

 CONDUZIR EMBRIAGADO É CRIME! 

 EXCESSO DE VELOCIDADE É CRIME! 

 ATROPELAMENTO É CRIME! 

 

ACTIVIDADE: “Conselhos para peões!” 

Trabalhe com os alunos a forma segura de circular na rua ou na estrada: 

 atravessar nas passadeiras; respeitar a sinalização do semáforo; 

 à noite, vestir roupa clara ou usar colete reflector e andar em vias iluminadas; 

 ter a certeza que o condutor está a ver-nos, quando atravessamos; 

 não andar no meio da via; 

 outros. 

Realizar campanhas de sensibilização sobre a segurança rodoviária, sobretudo promovendo a mudança de 

atitudes dos condutores! Pode antecipar a comemoração do Dia mundial em Memória das Vítimas de 

Acidentes nas Estradas, celebrado anualmente no terceiro domingo do mês de Novembro. 
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Prevenção da Violência 

 

O que é violência? 

A violência é um conceito complexo sendo usualmente entendida 

como o uso ou a ameaça de força que pode resultar em ferimentos, 

danos, privação ou até mesmo na morte. A violência pode ser física, 

verbal ou psicológica e, muitas vezes, não é visível. Mas é sentida! 

O conceito de violência pode ser subjectivo (o que é violência para 

uns pode não ser para outros) e as suas manifestações podem ser interpretadas de diferentes formas.  

Para um país que saiu de um contexto de conflito armado, e cujas pessoas não falam abertamente dos seus 

sentimentos, aumenta a pertinência de trabalhar a questão da agressividade.   

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a VIOLÊNCIA como “uso intencional da força física ou do 

poder, real ou a sua ameaça, contra si mesmo, outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou 

privação”. Esta definição enfatiza a intencionalidade e amplia o conceito para incluir actos resultantes de 

relações de poder. 

Por outras palavras, a VIOLÊNCIA é um comportamento intencional que pode causar danos físicos e ou 

emocionais ao próximo ou a si próprio. Está baseada no uso excessivo da força ou poder. Ela é normalmente 

usada por pessoas mais fortes para demonstrar poder perante as mais fracas. As pessoas que a praticam têm 

sérios problemas psicológicos que podem ser provocados pela violência que praticam no seu dia-a-dia ou 

porque foram vítimas de violência. Contudo, isto não é uma desculpa para se ser violento. Estas pessoas 

devem procurar ajuda profissional para resolver o seu problema. 

Já foste vítima de algum tipo de violência? Como te sentiste? O que podes fazer para combater a violência? 

 

Entre as várias formas de violência, destacam-se a Violência doméstica (maus tratos físicos e psicológicos, 

violência sexual, exploração, negligência); a Violência no namoro; o Bullying e o Abuso sexual. 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

É uma forma de violência que acontece quando uma pessoa da nossa família, ou alguém que mora na nossa 

casa, ou com quem se tem ou teve uma relação íntima pratica ou é vítima de actos que magoam, maltratam 

ou tentam magoar ou maltratar. Ela apresenta-se sob várias formas:  

 

Maus Tratos Psicológicos e Emocionais: 

• Quando os pais, as pessoas que deveriam cuidar de nós, os irmãos ou outros familiares nos insultam, gritam, 

ameaçam, intimidam ou humilham; 

• Quando os pais, as pessoas que deveriam cuidar de nós, os irmãos ou outros familiares nos isolam ou afastam 

de pessoas que são importantes para nós ou nos proíbem de conviver com elas. 
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Maus Tratos Físicos: 

Quando os pais, as pessoas que deveriam cuidar de nós, os irmãos ou outros familiares usam a agressão física, 

a força física ou a ameaça para nos controlar, humilhar ou castigar. Por exemplo: 

 Dar bofetadas, murros ou pontapés; 

 Bater ou atirar objectos; 

 Empurrar ou lançar; 

 Amarrar ou prender; 

 Morder e queimar; 

 Ameaçar que nos vão fazer mal. 

 

Violência Sexual: 

• Quando alguém nos faz comentários sexuais indesejados; 

• Quando alguém toca ou tenta tocar nos nossos órgãos sexuais, nos força ou convence a tocar nos nossos 

órgãos sexuais ou nos de outra pessoa; 

• Quando alguém nos obriga ou convence a praticar actos sexuais: penetração anal, vaginal e/ou oral, com 

partes do corpo ou objectos; 

• Quando alguém nos obriga ou convence a participar em vídeos e/ou fotos de natureza sexual, em actos de 

pornografia ou espectáculos eróticos. 

A violência sexual pode envolver outras formas de violência, tais como a violência psicológica, emocional e 

física: 

 Intimidar; 

 Ameaçar; 

 Chantagear; 

 Usar a força física ou agredir. 

 

Exploração pelo Trabalho: 

Quando os pais, outras pessoas da família ou os cuidadores nos obrigam a fazer tarefas ou actividades 

claramente excessivas, que deveriam ser realizadas por adultos e que prejudicam o nosso desempenho escolar 

e crescimento. 

 

Negligência: 

• Quando os pais ou as pessoas que deveriam cuidar, proteger e garantir a nossa saúde, higiene, alimentação 

e/ou educação não o fazem. 

• Quando os pais ou as pessoas que deveriam cuidar de nós não dão o carinho, a atenção e o afecto que 

precisamos ou não mostram interesse por nós. 
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Testemunhar Agressões e Discussões entre os Pais: 

• Quando vemos, ouvimos ou ficamos a saber que os nossos pais, os nossos familiares ou as pessoas com 

quem vivemos se agridem física, verbal, psicológica ou sexualmente. 

 

SE FORES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, 

• Tens o direito de viver num ambiente livre de violência. 

• Os teus pais, familiares e as pessoas que deveriam cuidar de ti não têm o direito de te agredir, magoar, 

assustar ou humilhar. 

EDUCAR e CASTIGAR NÃO É MALTRATAR! 

 

Violência no Namoro 

É um acto de violência, pontual ou contínua, cometida por um dos parceiros (ou por ambos) numa relação de 

namoro, com o objectivo de controlar, dominar e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. 

Existem diferentes formas de violência no namoro.  

Violência Física - Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: 

 Empurra-te; 

 Agarra-te ou prende-te violentamente; 

 Atira-te objectos; 

 Bate-te; 

 Ameaça usar a força física ou agredir-te de outra forma. 

Violência Sexual - Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: 

 Obriga-te a praticar actos sexuais (sexo anal, sexo oral e/ou vaginal), mesmo quando não queres; 

 Acaricia-te (ou força carícias), contra a tua vontade. 

Violência Verbal - Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a:  

 Chama-te nomes e/ou grita contigo; 

 Humilha-te através de críticas e comentários negativos (ex.: “Não vales nada.”); 

 Intimida-te e ameaça-te. 

Violência Psicológica - Por exemplo, quando o/a teu/tua namorado/a: 

 Parte ou estraga os teus objectos ou roupa; 

 Controla a tua maneira de vestir; 

 Controla o que fazes nos tempos livres e ao longo do dia; 

 Liga-te constantemente ou envia mensagens; 

 Ameaça terminar a relação como estratégia de manipulação. 

 Humilha-te, envergonha ou tenta denegrir a tua imagem em público, especialmente junto dos teus 

familiares e amigos; 

 Mexe, sem o teu consentimento, no teu telemóvel, nas tuas coisas, etc.; 

 Proíbe-te de conviver com os teus amigos e/ou com a tua família. 
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Podem acontecer diferentes formas de violência na mesma 

relação de namoro. Por exemplo, as agressões verbais podem 

ocorrer antes de uma agressão física.  

Todas as formas de violência no namoro têm um objectivo 

comum: magoar, humilhar, controlar e assustar. 

 

Bullying 

O Bullying (intimidação, perseguição, agressão/assédio moral) é um termo que tem sido usado para descrever 

a violência contínua que acontece entre colegas da escola ou do bairro, ou entre pessoas que tenham alguma 

característica em comum (por exemplo: terem mais ou menos a mesma idade; estudarem ou frequentarem os 

mesmos sítios). 

No Bullying existe algum desequilíbrio de poder entre quem agride e quem é agredido: 

• Quem agride é mais forte ou está em maior número do que a vítima (por exemplo, um grupo de colegas da 

mesma turma agride um colega de outra turma); 

• A vítima tem alguma característica física que a torna “diferente” dos outros (por exemplo, é mais baixa/ mais 

alta que os colegas; usa óculos ou aparelho nos dentes; tem uma forma diferente de se vestir; é de uma etnia 

diferente da maioria ou tem outra nacionalidade); 

• A vítima tem alguma característica na sua “forma de ser” que a pode tornar mais frágil (por exemplo, ser 

inseguro/a, calado/a e isolado/a). 

 Os comportamentos agressivos repetem-se no tempo: acontecem mais do que uma vez. 

 Os comportamentos agressivos são propositados: têm o objectivo de assustar, magoar, humilhar e 

intimidar a vítima. 

 As agressões podem ser cometidas contra uma vítima ou contra várias vítimas. 

Atenção: a ESTIGA e o Bullying ou intimidação podem confundir-se! A grande 

diferença reside na desigualdade e desconforto (no caso do Bullying). 

 

O Bullying pode ser Físico, Sexual, Verbal, Social: 

a) Empurrar, amarrar ou prender; 

b) Dar bofetadas, murros ou pontapés; 

c) Cuspir, morder;  

d) Roubar dinheiro ou outros bens pessoais; 

e) Rasgar roupa e/ou estragar objectos. 

f) Insultar ou fazer comentários de natureza sexual; 

g) Obrigar à prática de actos sexuais. 

h) Chamar nomes; 

i) Gritar; 

j) Gozar, fazer comentários negativos ou críticas humilhantes; 

k) Ameaçar. 

• A violência nunca é uma forma 

de expressar amor ou paixão por 

outra pessoa. 

• Os ciúmes não servem de 

justificação para qualquer 

comportamento violento. 
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l) Deixar de fora dos trabalhos de grupo e/ou dos jogos; 

m) Inventar mentiras;  

n) Espalhar rumores, boatos ou comentários negativos ou 

humilhantes; 

o) Receber o lanche e os pertences de outras crianças e jovens 

recorrendo ao uso da força ou sob ameaças. 

p) Espalhar informação falsa, assediar/perseguir, incomodar e/ou insultar através de SMS, MMS, e-mail. 

q) Contar (ou ameaçar contar) a outras pessoas, contra a nossa vontade, segredos ou informações sobre a 

nossa sexualidade; 

r) Discriminar com base na nossa identidade e expressão do género sexual (relacionado com a maneira 

como nos vestimos ou nos expressamos); 

s) Fazer comentários negativos de cariz sexual e/ou gestos obscenos; 

t) Praticar toques sexuais indesejados ou outros actos sexuais contra a nossa vontade; 

u) Fazer comentários e/ou piadas homofóbicas; 

v) Excluir propositadamente do nosso grupo de amigos e/ou forçar o afastamento dos amigos ou das 

pessoas que nos são mais próximas; 

 

ACTIVIDADE: Jogo de Papéis - “Vítima ou agressor!” 

Com as crianças, faça uma lista de todas as formas de intimidação, agressão, humilhação, etc., que costumam 

acontecer na Escola.  

Divida a turma em grupos de 2 ou 3 elementos e faça um jogo de papéis de cada uma das situações. A vítima 

e o agressor trocam de papéis. Utilize também estes exemplos de outras situações de agressão: 

1- Um chefe que abusa da autoridade e faz chantagem para alcançar o que deseja; 

2- Um marido a bater na mulher e nos filhos; 

3- Um pai de família que deixa de pagar a pensão dos filhos; 

4- Uma pessoa a ofender verbalmente a outra; 

5- Uma pessoa a maltratar um homossexual; 

6- Um adolescente a dar chutos, bofetadas a uma adolescente grávida; 

7- Um grupo de miúdos a receber, à força, os bens de outros; 

8- Um vizinho que alicia uma adolescente com bens materiais em troca de favores sexuais; 

9- Uma luta entre um casal de namorados 

No final de cada representação, falam sobre o que sentiram e sobre o que podem fazer naquela situação 

concreta, caso acontecesse consigo ou vissem outros colegas na mesma situação. O papel de quem observa é 

muito importante (Na maioria das situações de violência que observamos, não reagimos). 

- Podem elaborar um cartaz para toda escola, com os tipos de bullying acima descritos e a ilustração dos 

mesmos (ou podem explorar e afixar uma forma de bullying por quinzena). 

- Fazer um levantamento dos contactos e pessoas de referência a que as crianças ou jovens podem recorrer. 

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres celebra-se a 25 de Novembro, para alertar a 

sociedade sobre os vários casos de violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus 

tratos físicos e psicológicos110. Em todos os países, as mulheres e raparigas continuam a ser vítimas de violência. 

                                                      
110 Retirado de https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2016/11/violentometro-ilustrado-um-guia-15.html 

https://fraternitasmovimento.blogspot.com/2016/11/violentometro-ilustrado-um-guia-15.html
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Violência e Abuso Sexual 

É qualquer acto sexual indesejado, ou tentativa de acto sexual, avanço ou comentário sexual não desejado, 

assim como quaisquer outros contactos e interacções de natureza sexual efectuados por uma pessoa sobre 

outra, contra a sua vontade. 

 

A violência e o abuso sexual pode ser cometida por 

diferentes pessoas, por exemplo: 

 Por estranhos; 

 Por alguém que se conhece (ex.: colega; 

vizinho/a); 

 Por alguém próximo (ex.: familiar; amigo/a; 

(ex.) namorado/a); 

 Por adultos contra crianças/jovens; 

 Entre adultos; 

 Entre jovens;  

 Por homens ou mulheres; 

 Por rapazes ou raparigas 

Pode acontecer em diferentes relações, tais como: 

 Nas relações mais íntimas; 

 Nas relações familiares (incluindo pai, mãe, 

tios, avós, etc.); 

 Nas relações de namoro; 

 Nas relações de amizade; 

 Nas relações ocasionais (“numa curte” ou 

relacionamento de uma noite); 

 Nas relações formais (com colegas de 

trabalho, por exemplo). 

 

(Dados do Brasil) 
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O/A agressor/a pode usar diferentes estratégias para concretizar a violência sexual: 

• Força física ou violência; 

• Ameaçar e/ou chantagear, humilhar ou intimidar (ex.: ameaçar que faz mal a alguém próximo da vítima; 

ameaçar que vai revelar um segredo da vítima se esta não se envolver sexualmente com o/a autor/a da 

ameaça); 

• Aproveitar a relação de confiança que tem com a vítima para a agredir 

sexualmente (pode, por exemplo, acontecer nas situações de violência 

sexual em que a vítima e o/a agressor/a são próximos/as); 

• Aproveitar o seu maior poder ou autoridade para pressionar ou forçar a 

vítima (ex.: quando um/a chefe ou superior hierárquico usa o seu estatuto 

para forçar os seus funcionários à prática de actos sexuais); 

• Colocar previamente a vítima num estado em que não seja capaz de resistir ao que está a acontecer (ex.: 

quando a violência sexual é cometida depois de a vítima ser intoxicada com álcool ou drogas). 

A violência sexual pode ter várias formas: 

 Toques íntimos não desejados, como beijar, acariciar ou apalpar; 

 Comentários ou piadas de carácter sexual que causam desconforto ou receio; 

 Carícias indesejadas nos órgãos sexuais ou outras partes do corpo; 

 Ser forçado/a a tocar nos órgãos sexuais de outra pessoa;  

 Ser forçado/a a ter relações sexuais com outra pessoa; 

 Ser obrigado/a a assistir ou a participar em filmes, fotografias ou espectáculos pornográficos; 

 

Perante a mínima suspeita de existência de um caso de abuso sexual, há medidas que podem ser tomadas: 

 Fala com uma pessoa da tua confiança, familiar ou amigo, para que te libertes de todo esse peso e para 

que te ajude a pôr fim à situação. 

 A consulta a um especialista ou o recurso a grupos de apoio, onde vais encontrar pessoas que sofreram 

como tu, pode ser de grande ajuda. 

 Talvez não sejas vítima, mas tenhas presenciado uma situação de incesto ou violação. Embora te cause 

vergonha e medo, deves denunciá-la para evitar danos maiores. 

 Se alguém te disser para manteres uma carícia em segredo, não mantenhas! Diz a alguém, essa carícia 

pode ser abuso sexual. 

 É difícil falar a alguém sobre o abuso e a violência sexual, mas pergunta a um adulto em quem 

confies. 

Em Angola, podes denunciar os casos de abuso e violência sexual numa Unidade Policial, no Ministério da 

Mulher e da Família (MINFAMU), no Instituto Nacional da Criança (INAC), ou na Organização da Mulher 

Angolana (OMA). 

 

ACTIVIDADE: “Se fosse comigo…” 

Explorar com as crianças as várias formas de abuso e violência sexual e representar cada uma delas. A turma 

observa e, em cada situação, um dos grupos de observadores diz e representa “se fosse comigo…”, de modo a 

explorar formas de acção, de denúncia e de apoio às vítimas.  
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ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Em várias situações do dia-a-dia, por motivos de 

injustiça, opressão ou agressão dos outros, somos 

invadidos por sentimentos de raiva, ira ou 

agressividade. 

Temos todo o direito de sentir!  

Mas sentimentos são diferentes de comportamentos. 

Nada justifica a violência. Em vez de termos 

comportamentos agressivos devemos aprender a 

manifestar o nosso desagrado, a “dizer não”. Quando 

não for possível parar ou resolver uma situação de 

conflito, devemos afastarmo-nos dela (ou fugir, se 

necessário) e pedir ajuda.  

 

Atitudes que promovem a resolução de conflitos: escuta activa, tranquilidade, comunicação assertiva, lidar 

com a própria agressividade. As competências pessoais e sociais são determinantes para lidar com a violência 

ou qualquer outra situação da vida. 

 

Palavras Mágicas 

Desde que se aprende a falar, que se devem educar as crianças 

para a vida em sociedade. 

 

ACTIVIDADE: “Palavras Mágicas” 

Com as crianças e jovens, faça uma lista de “palavras mágicas” 

que facilitam a vida em sociedade. Podem elaborar cartazes e distribuir pela Escola, na comunidade, em 

casa… Estas devem ser colocadas em prática, diariamente na sala de aula. 

 

 ACTIVIDADE: Jogo de Papéis “Resolução de Conflitos” 

Com as crianças, faça uma lista de vários tipos de conflito do quotidiano, recorrentes na Escola ou em casa.  

Divida a turma em grupos e faça um “jogo de papéis” (representação) de cada uma das situações de conflito 

e da sua resolução. Os outros podem intervir para tentar ajudar a resolver o conflito. 

No final de cada representação, falam sobre o que sentiram e sobre o que podem fazer em cada situação, quer 

como “agentes” do conflito, quer como observadores de uma situação semelhante. (“A indiferença mata!”) 

- Fazer um levantamento dos contactos e pessoas de referência a que as crianças ou jovens podem recorrer. 
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- COMO LIDAR COM A PRÓPRIA RAIVA E AGRESSIVIDADE? 

Conhecer-se, expressar as emoções adequadamente e auto-controlar os seus comportamentos (competências 

pessoais e sociais) são a chave para ultrapassar a sua própria agressividade, raiva, fúria ou ira.  

Uma das estratégias que se podem utilizar para controlar a raiva e que deve ensinar às crianças (com mais de 4 

anos) é o “P.A.R.A.”. 

1. Pare e conte até 10: este simples exercício 

ajudará a distrair a sua mente e a acalmar-se (se for 

muito rápido, faça-o de forma decrescente). 

2. Ar! Respire profundamente: para respirar 

profundamente basta inspirar pelo nariz e expirar o 

ar pela boca. A respiração profunda tem o poder de 

acalmar o nosso corpo e a nossa mente.  

3. Reflicta e observe o que está a acontecer 

dentro de si: identifique os sentimentos. Use a 

frase “Sinto …Porque …” para ajudar a conectar o 

sentimento de raiva a uma causa e expressar aos 

outros (Exemplo: “Sinto raiva … porque … as 

outras crianças riram de mim”).  

4. Afaste-se e “Dê um tempo”: “Dar um tempo” consiste em sair do lugar ou afastar-se por um momento das 

pessoas que estão “causando” ou aumentando o sentimento de raiva. Se a raiva ainda é intensa, ao  “dar um 

tempo” pode repetir todos os passos anteriores ou fazer algo para se distrair como escutar música, desenhar, 

brincar... 

 

- COMO PROMOVER UMA ESCOLA SEGURA? 

Para combater e prevenir a violência nas escolas, foram identificadas quatro variáveis associadas às escolas 

seguras (Gladden, 2002111): 

1) Escolas em que existem fortes vínculos e bom relacionamento entre professores e 

entre professores e alunos; 

2) Escolas em que existe um forte compromisso por parte da escola em ensinar 

estratégias de resolução de conflitos não violentas (promoção de competências 

sociocognitivas e gestão do controlo da raiva);  

3) Escolas onde existe um forte compromisso com as aprendizagens académicas e que 

estabelecem níveis exigentes em termos das aprendizagens dos alunos;  

4) Escolas com capacidade de resposta e respeito pela comunidade e cultura juvenis”.  

“As estratégias de trabalho cooperativo e as actividades extracurriculares parecem ser as mais eficazes 

na redução da violência, afigurando-se a última particularmente eficaz em meios pobres e carenciados.” 

- Analise a sua ESCOLA e verifique o que poderá fazer para que esta previna a violência e seja segura!  

                                                      
111 Citado por MARIA JOSÉ D. MARTINS. Condutas agressivas na adolescência: Factores de risco e de protecção. 

Análise Psicológica (2005), 2 (XXIII): 129-135. 
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DESENVOLVER HABILIDADES PRÁTICAS (Aprender a Fazer) 
 

Este Guia destina-se a apoiar e orientar os professore, formadores e educadores na construção de novas 

abordagens pedagógicas que integrem as Competências para a Vida.  

O ensino convencional, de transferência de conhecimentos, produz apenas a acumulação de informações. 

Apesar da sua importância é incapaz de produzir mudanças neste tipo de competências. 

Estas só podem ser desenvolvidas através da aprendizagem experiencial, pois implicam uma mudança no 

interior do indivíduo que se reflectirá no exterior, através das 

suas acções. Esta mudança de comportamentos opera-se na 

pessoa e consequentemente, na escola e na comunidade, 

tendo potencial para gerar verdadeiras transformações no 

mundo. 

 

A Aprendizagem Experiencial ocorre em 4 fases:  

1ª - experiência concreta,  

2ª - reflexão,  

3ª - expansão e  

4ª – aplicação (Kolb, 1984).  

Todas as competências devem ser abordadas de acordo com 

este processo de aprendizagem: 

 

1ª Fase - Experiência concreta: 

A Experiência Concreta representa o primeiro estágio de um processo de aprendizagem que se desenvolve a 

partir desta. É uma etapa de motivação, de contacto, de sensibilização para os temas e construção do sentido 

das aprendizagens propostas.  

O formando envolve-se na procura de soluções para problemas que lhe são importantes e, partindo da sua 

própria experiência e da percepção que tem dela, formula novas questões. É por este motivo, que o 

educador/formador deve partir dos percursos vida de cada educando/formando e das suas experiências. A 

acumulação de experiências é insuficiente para produzir aprendizagem porque se limita a repetir aquilo que se 

conhece (e não produz transformação). Os professores têm a tendência para submeter os alunos a uma grande 

variedade de conhecimentos ou de experiências sucessivas, sem ligação entre si e sem continuidade.  

Mas para que a experiência concreta adquira um valor pedagógico torna-se necessário fazer uma retroacção 

sobre essa mesma experiência concreta, ou seja, observar, analisar e reflectir criticamente sobre o que ocorreu.  

 

2ª Fase – Reflexão: 

Para garantir que a aprendizagem aconteça, é necessário integrar a nova experiência com as experiências 

vividas no passado, através da reflexão. É o processo de reflexão que torna a experiência em aprendizagem. É 

necessário dar tempo para reflectir sobre o que se viu, sentiu e pensou. Esta reflexão é orientada com questões, 

ou com tópicos de discussão, ou com determinadas tarefas (pistas de exploração), após a experiência. 

 

Para o desenvolvimento de 

Competências para a Vida, a 

METODOLOGIA de ensino é 

tão importante quanto o 

conteúdo. É necessário 

experienciar (‘sentir na pele’), 

reflectir, transformar-se e 

aplicar na prática o que se 

aprendeu. 
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3ª Fase - Expansão/ Conceptualização – TRANSFORMAÇÃO: 

Nesta etapa, após a reflexão, é essencial fazer inferências da experiência específica para o dia-a-dia, ou seja, 

partir da dinâmica/jogo e da reflexão sobre o que se experienciou, transferindo a aprendizagem adquirida (na 

experiência estruturada) para outras situações ou ambientes que se pretendem abordar. É uma fase de 

construção de novos discursos, de novas ferramentas e início de uma transformação. 

 

4ª Fase - Aplicação: 

Para que a aprendizagem experiencial seja efectiva é necessário “usar o que se aprendeu” durante a 

experiência estruturada, transferindo-a para o mundo externo, ou seja, colocar em prática as suas 

aprendizagens (mas ainda no âmbito de um processo de integração e reflexão). Irão experimentar ser 

confrontados com a realidade, com as suas próprias resistências, com as rotinas instaladas, mas de uma forma 

acompanhada, para facilitar o constante processo de acção-reflexão. 

 

Exemplo da Dinâmica“Escrever Bem nas Costas”: 1º- executa-se a actividade; 2º - reflecte-se e analisa-

se o que sentiram quando escreveram e quando leram o que os outros apontaram; 3º - faz-se a ponte com a 

auto-estima proporcionada; o que os outros podem ver em nós, que não valorizamos; a dificuldade inicial da 

tarefa, pelo facto de ser mais fácil e imediato identificar os aspectos negativos. Pode-se fazer a ponte para o 

tipo de observações que fazemos aos outros; atitude de um supervisor ou formador; etc.; 4º - Por exemplo, 

mudar o discurso quando se efectua uma crítica, começar sempre por algo positivo. 

 

 

PLANIFICAÇÃO GERAL DA FORMAÇÃO 

 

Paralelamente a este documento, elaborou-se a Planificação Geral da Formação de Professores/ Educadores 

com Fichas de Actividades/ Dinâmicas de Grupo de Competências para a Vida (em anexo).  

A sequência estruturada de actividades apresentada na PLANIFICAÇÃO facilitará a aprendizagem segundo 

esta abordagem experiencial. 

As Competências Pessoais e Sociais devem ser abordadas no início e ao longo de toda a formação, pois são 

fundamentais e transversais a todas as outras. Os Direitos Humanos devem ser abordado no início, pois 

integram as outras competências (Cidadania, Saúde, Desenvolvimento Sustentável; Prevenção da Violência; 

Cultura). 

Predominam as metodologias de Educação de Adultos, assentes nos diferentes estilos de pensar (visual, 

auditivo, cinestésico), aprender (activistas, reflexivos, teóricos e pragmáticos) e ensinar, que vão orientar a 

prática pedagógica. 

 

Cada Escola (e cada professor) deverá fazer a sua planificação integrando as Competências para a Vida como 

temas transversais do currículo.  
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Integrar competências para a vida e temas transversais no currículo  

 

- O que são temas transversais? 

Os Temas Transversais112, não fazendo parte de forma rígida do Currículo Nacional Escolar, "tratam de 

processos que estão a ser intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos 

e educadores no seu quotidiano”. Como tal, devem ser explorados em sala de aula, tendo em conta as 

necessidades da sociedade e respondendo às questões importantes, urgentes e presentes na vida das pessoas.  

Neste sentido, as competências para a vida são temas transversais a incluir no plano de estudos, além de outros 

nacionais ou locais que se considerem pertinentes. 

 

Os temas transversais são assim adjectivados por não pertencerem a nenhuma disciplina específica, mas 

atravessarem todas elas, como se a todas fossem pertinentes. Abrem espaço para saberes extra-escolares e 

contribuem para a formação integral da pessoa. 

Estes temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, com o objectivo de intervir 

na realidade para transformá-la.  

 

 

- Como integrar os temas transversais/ competências para a vida no currículo? 

Considera-se a transversalidade como o modo adequado para o tratamento destes temas. Eles não devem 

constituir uma disciplina, mas permear toda a prática educativa. Exigem um trabalho sistemático, contínuo, 

abrangente e integrado no decorrer de toda a educação. 

Como os temas transversais não constituem uma disciplina, os seus objetivos e conteúdos devem estar 

inseridos em diferentes momentos de cada uma das disciplinas. Vão sendo trabalhados numa e noutra, de 

diferentes modos. Interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se mutuamente, pois para trabalhar os 

temas transversais adequadamente não se pode ter uma perspectiva disciplinar rígida. 

Um modo particularmente eficiente de elaborar os programas de ensino é fazer dos temas transversais um eixo 

unificador, em torno do qual se organizam as disciplinas. Todas se voltam para eles como para um centro, 

estruturando os seus próprios conteúdos sob o prisma dos temas transversais113. 

 

- Como trabalhar os temas transversais na escola e na sala de aula114? 

A integração de novos domínios ou parâmetros de estudo dos Temas Transversais representa sempre um 

desafio. Há diversas formas de integrar os Temas Transversais no Currículo, mas não há nenhuma receita 

pronta. Apresentam-se três abordagens, onde se enquadram as actividades propostas ao longo deste Guia. 

                                                      
112 Colaboração de Isel Epalanga.  
113 Adaptado de Lenise Aparecida Martins Garcia, http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0025.html. 
114 Adaptado de http://www.inclusao.com.br/projeto_textos_48.htm, em 15/06/2018. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0025.html
http://www.inclusao.com.br/projeto_textos_48.htm
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INTEGRAÇÃO NAS DISCIPLINAS  

A forma mais utilizada de abordagem de um tema transversal é a sua integração no programa, partindo de um 

tema curricular relacionado com ele. Ou seja, quando o tema do programa está relacionado com o tema 

transversal, “aproveita-se” para o trabalhar. Mantendo o tema da aula, desenvolvem-se actividades para 

alcançar os objectivos do tema transversal.  

No caso das competências para a vida, como estas implicam conhecimentos, atitudes e práticas, para a 

mudança comportamentos é necessário ir além da sala de aula. Pode integrar-se o tema em determinadas 

disciplinas, mas o produto do trabalho realizado vai além de uma disciplina em particular e da sala de aula. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE  

A interdisciplinaridade visa a garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com as 

fronteiras das disciplinas. Para isso, integrar conteúdos não seria suficiente. Seria preciso uma atitude e postura 

interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento, compromisso, reciprocidade diante do conhecimento. 

O conceito chegou como forma (método) de buscar, nas ciências, um conhecimento integral e totalizante do 

mundo frente à fragmentação do saber, e na educação, como forma cooperativa de trabalho para substituir 

procedimentos individualistas. 

A acção pedagógica através da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola participativa e 

decisiva na formação do sujeito social. O seu objectivo tornou-se a experimentação da vivência de uma 

realidade global, que se insere nas experiências quotidianas do aluno, do professor e do povo e que, na teoria 

positivista era compartimentada e fragmentada. Articular saber, conhecimento, vivência, escola comunidade, 

meio-ambiente etc. tornou-se, nos últimos anos, o objectivo da interdisciplinaridade que se traduz, na prática, 

por um trabalho colectivo e solidário na organização da escola. 

 

A metodologia do trabalho interdisciplinar implica: 

1º - integração de conteúdos; 

2º - passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento; 

3º - superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa, a partir da contribuição 

das diversas ciências; 

4º - ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida. 

  

PROJECTOS 

Na interdisciplinaridade os interesses próprios de cada disciplina são preservados. O princípio da 

transversalidade e de transdisciplinaridade busca superar o conceito de disciplina. Aqui, busca-se uma 

intercomunicação entre as disciplinas, tratando efectivamente de um tema/objetivo comum (transversal). 

Assim, não tem sentido trabalhar os temas transversais através de uma nova disciplina, mas através 

de projectos que integrem as diversas disciplinas. 
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Projecto vem de projectar, projectar-se, atirar-se para a frente. Na prática, elaborar um projeto é o mesmo que 

elaborar um plano para realizar determinada ideia. Portanto, um projeto supõe a realização de algo que não 

existe, um futuro possível. Tem a ver com a realidade em curso e com a utopia possível, realizável, concreta. 

Dificilmente os integrantes de uma escola escolherão trabalhar num projeto da escola se ele não foi a extensão 

de seu próprio projecto de vida. Trabalhar com projectos na escola exige um envolvimento muito grande de 

todos os parceiros e supõe algo mais do que apenas assistir ou ministrar aulas. 

 

Além do conteúdo propriamente dito de cada projecto, conta muito o processo de elaboração, execução e 

avaliação de cada projecto. O processo também produz aprendizagens novas. "A própria organização das 

atividades didáticas deve ser encarada a partir da perspectiva do trabalho com projectos. De fato, respostas a 

perguntas tão freqüentemente formuladas pelos alunos, em diferentes níveis, como "Para quê estudar 

Matemática? E Português? E História? E Química?" não podem mais ter como referência o aumento do 

conhecimento ou da cultura, ou ainda, mais pragmaticamente, a aprovação nos exames. A justificativa dos 

conteúdos disciplinares a serem estudados deve fundar-se em elementos mais significativos para os estudantes, 

e nada é mais adequado para isso do que a referência aos projectos de vida de cada um deles, integrados 

simbioticamente em sua realização aos projetos pedagógicos das unidades escolares" (MACHADO,1997:75). 

A função do projecto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em 

relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas 

ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da informação 

procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimentos próprios (...) As diferentes fases e 

atividades que se desenvolvem num Projeto ajudam os alunos a serem conscientes de seu processo de 

aprendizagem …" (HERNÁNDEZ, 1998:61-64). 
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PROMOVER ATITUDES (Aprender a Ser e a Conviver)  
 

O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento 

da sua personalidade. (DUDH, artigo 29º) 

 

O desenvolvimento de Competências para a Vida é um processo de aprendizagem altamente transformador 

que implica, na sua génese, a mudança de comportamentos, o desenvolvimento de novas formas de fazer e de 

ser, para além da aquisição de novos conhecimentos. Não se limita a um conjunto de conhecimentos teóricos 

que se somam e depois se transferem. Não é possível construir competências de participação social, se o 

próprio professor não for capaz de compreender a importância de ter um papel activo na comunidade local e 

global e de se envolver ele próprio em processos participativos. Da mesma forma, não é possível desenvolver 

competências de resolução de problemas, se o próprio educador não as tiver e for um sujeito passivo, pouco 

confiante, resignado e esperar que alguém resolva os seus 

próprios problemas. [Atitude do Educador] 

 

E como é que um educador promove competências de 

abertura à diversidade sem desconstruir, ele próprio, os seus 

preconceitos e estereótipos e sem mudar a forma como vê o 

mundo? 115 

 

O educador que não possua competências pessoais e sociais, dificilmente poderá desenvolver em todos os seus 

alunos competências de saúde, interculturais ou de cidadania, por exemplo. Estas competências pessoais 

permitirão desenvolver outros recursos educativos, como a valorização do conhecimento dos alunos ou a 

capacidade de adaptação às realidades locais, desenvolvendo novas práticas e novas abordagens. 

 

No âmbito da Formação de Formadores as competências de nível pessoal - a relação do indivíduo consigo 

próprio - são extremamente importantes, pois apoiam mudanças ao nível das suas competências profissionais, 

na forma como é capaz de ensinar e nos recursos metodológicos que é capaz de usar para promover mudanças 

similares nos outros.  

O objectivo deste guia é ajudar os formandos a construir uma abordagem metodológica diversificada, que 

responda a todo o tipo de alunos e formas de aprender, facilitando a aprendizagem de competências para a vida 

e de métodos pedagógicos para que os professores as possam desenvolver nas crianças e jovens. 

As diferentes “SUGESTÕES DE ACTIVIDADES” e textos ou questões “PARA REFLECTIR”, bem como os 

capítulos “SABER MAIS SOBRE…” foram preparados, em primeiro lugar, para o professor e educador as 

utilizar para a sua própria aprendizagem. Se as compreendeu e aplicou, certamente poderá fazê-lo com os seus 

educandos e alunos, garantindo-lhes melhores oportunidades de vida e transformando-os em cidadãos mais 

participativos, mais solidários e mais felizes. 

  

                                                      
115 Adaptado de G. Silva (2015).  

Para ensinar Competências para 

a Vida o PROFESSOR precisa de 

desenvolver, ele próprio, essas 

competências, sobretudo as de 

carácter pessoal e relacional. 
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Anexos – Exemplos de Dinâmicas de Grupo 
 

Tópicos de apresentação 

Ordem no grupo! 

Os últimos serão os primeiros! 

Troca de lugar, quem se identifica! 

Escrever bem nas costas! 

Género e Sexo 

Árvore da Identidade de Género 

Papéis Trocados 

Dar um passo em frente! 

Novo Mundo 

Saquinho dos Direitos 

Direitos da Criança – Estudo de caso  

Comer bem! 

Jogo da Alimentação Saudável 

O que é? O que é? 

ACEITO ou NÃO ACEITO 

 


