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JOSÉ ANTÓNIO GOUVEIA - DOCENTE ARTES VISUAIS
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JOSÉ ANTÓNIO GOUVEIA – ENSEIGNANT ARTS VISUELS



• As escolas, os professores, os alunos e os pais, numa ação
conjunta, devem continuar a trabalhar por uma educação de
qualidade. As regras de interação física e social mudaram
drasticamente, mas o futuro das gerações tem de ser
garantido, sempre.

• Schools, teachers, students and parents, in a joint action, must
continue to work for quality education. The rules of physical
and social interaction have changed dramatically, but the
future of generations must always be guaranteed.

• Les écoles, les enseignants, les élèves et les parents, dans une
action commune, doivent continuer à œuvrer pour une
éducation de qualité. Les règles de l'interaction physique et
sociale ont radicalement changé, mais l'avenir des générations
doit toujours être garanti.

Mensagem da Presidente do Conselho Executivo 

Doutora Ana Isabel Freitas

(extrato)



Mensagem de Rodrigo Jardim 
11º Ano Turma 3

“A educação é um pilar essencial para uma

sociedade. Com a pandemia, a importância da

educação foi revelada para muitos e o peso que a

comunidade escolar representa. A Educação, em

tempo de pandemia, tornou-se num veículo fulcral

para saber que comportamentos e medidas tomar

para evitar a disseminação do vírus."



Educar em tempos de pandemia é dar a
conhecer o mundo de forma diferente e
saber evoluir com a tecnologia!

Educar em tempos de pandemia passa por
adquirir novas aprendizagens, novos
hábitos, novas rotinas…, sem nunca querer
deixar de aprender!

Mensagem de Lídia Lira, Delegada do Grupo disciplinar 510  
Docente da Disciplina de Física e Química



Mensagem de Tiago Machado
11º Ano Turma 2

"Na minha opinião, a educação escolar é muito
importante porque, não só vai ajudar-nos a ter um
emprego, como também a lidar com a vida. Neste
tempo de pandemia, a educação é ainda mais
importante visto que, como estamos confinados em
casa, não temos as mesmas oportunidades que na
escola e o nosso desempenho também é afetado,
tanto do professor como do aluno. Além disso, esta
situação não ajuda a melhorar as notas mas sim a
piorar e ainda, com sorte, a manter pois não temos os
nossos professores ao nosso lado a tentar ajudar-nos a
resolver exercícios, entre outras coisas. Por isso,
espero que esta pandemia acabe para poder voltar a
aprender como um aluno normal e atingir as notas
que conseguiria ter se estivesse na escola.”



O Homem é o único ser vivo que conseguiu desenvolver a 
capacidade de raciocinar, pensar, adaptar-se as mudanças.

Numa altura que ouvimos tanto a palavra transmissão pelas
más razões que todos nós sabemos, a única transmissão,
que não se pode parar é a do conhecimento na Escola. Foi
com esta transmissão de conhecimento consecutiva de
geração para geração que se tem evoluído em ciência e
sociedade, ultrapassando os obstáculos com que a
Humanidade se tem deparado.

Mensagem de Ricardo Abreu 
Docente da Disciplina de Física e Química



Mensagem de Beatriz Gonçalves
11º Ano Turma 2

“A Educação assume muita importância em todas as fases da

nossa vida, em especial, na sua fase inicial, em que somos

educados de forma a nos tornarmos bons cidadãos e pessoas

bem formadas tanto a nível intelectual como pessoal. Em

tempos de pandemia, o papel da Educação é crucial e ainda

mais significativo. A necessidade de uma educação que

invoque todas as regras de cuidado, saneamento básico e

respeito pelo outro, bem como o seguimento no ensino, é

imprescindível para o nosso crescimento individual e social

e para a formação de uma sociedade futura consciente,

ativa e responsável.”



“O ensino online, transmitido nas diversas plataformas
digitais, estabelece a todos os alunos o direito à Educação,
permitindo que continuem a acompanhar, a participar e a
apreender os conteúdos programáticos das disciplinas que
compõem a estrutura curricular dos seus cursos.

Felizmente, a maioria dos estudantes e dos professores têm
vindo a adaptar-se à nova modalidade de ensino.
Ajustando-se, reinventam técnicas e recriam estratégias
que são geradoras de uma boa interação e aquisição dos
conhecimentos. Assim, a prática letiva via ecrã, em período
de confinamento, decorre de forma estável, normalmente,
sem sobressaltos.”

Mensagem de Ana Sofia Sousa 
Docente da Disciplina de Português



Educação em tempos de pandemia

O processo de ensino-aprendizagem à distância, neste contexto de pandemia, está
condicionado por vários factores que não o tornam tão eficaz nem efetivo como
todos desejaríamos. Contudo, deve ser visto, por aqueles que a ele têm acesso,
como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento intelectual e
emocional. Há que valorizar o esforço de milhares de docentes e alunos e
aproveitar o que temos, na certeza de que "parar é morrer".
Infelizmente, em vários países, o futuro de muitas crianças e jovens está
hipotecado, pois o direito universal à educação é-lhes sistematicamente sonegado.
A pandemia agravou esta situação e muitos jamais terão a oportunidade de usufruir
deste direito básico, esperando-os um futuro de miséria a todos os níveis.
Perante realidades de pobreza, guerras, racismo, xenofobia e desinvestimento nos
mais novos, é urgente que olhemos para a nossa realidade, com as suas
imperfeições, e aproveitemos as oportunidades únicas que temos. É um dever e um
sinal de gratidão e respeito, para aqueles que jamais recuperarão o que a pandemia
lhes tirou.
Eduquemo-nos portanto, para podermos ter uma visão de futuro e sentido crítico,
que nos permita agir em defesa de uma educação universal e sustentável para
todos.

Mensagem de Fernanda Gama Freitas 
Docente da Disciplina de Física e Química



Celebrou-se, ontem, dia 24 de Janeiro, o Dia mundial da Educação. Segundo a

UNESCO, estão, neste momento, sem acesso à Educação, 500 milhões de alunos

em todo o Mundo. São, por isso, necessários todos os esforços para recuperar o

tempo perdido e investir na Educação como condição de Justiça universal.

A Escola Secundária Jaime Moniz orgulha-se de pertencer à Rede de Escolas

UNESCO, juntando-se ao esforço de milhares de docentes e não-docentes no

sentido de partilhar a tarefa de Educação dos nossos alunos, com as respetivas

famílias.

Preparámos, assim, um programa especial para acompanhar as celebrações

oficiais que ocorrem, hoje, dia 25 de Janeiro.
(CONT)

Mensagem da Coordenação 
Jaime Moniz Escola UNESCO



O lema deste ano: "Recover and Revitalize Education for the
COVID-19 Generation" (Relançar e revitalizar a Educação para a
Geração COVID-19).

As vacinas constituem uma das vitórias da Humanidade contra a
pandemia. Uma vitória da Ciência. Convidámos, por isso,
sobretudo, docentes e alunos de Ciências (neste caso Física e
Química) para celebrar connosco este feito que é um feito de
Educação. Colaboraram, ainda, um docente da disciplina de
Filosofia para celebrar a liberdade e a capacidade de pensar que
se desenvolve, num primeiro tempo, na Escola, assim como uma
docente de Língua Portuguesa porque é na língua materna, para
uns, não-materna para outros, que – nesta comunidade escolar –
nos expressamos!

(Cont)

Mensagem da Coordenação 
Jaime Moniz Escola UNESCO



Fique connosco, celebre a educação, seja parte 
ativa da construção de um amanhã melhor!

Contamos, ainda, com os contributos dos nossos 
leitores que poderão deixar as suas reflexões nos 
comentários sendo que farão parte, 
posteriormente, do portefólio relativo a esta 
celebração. 

A equipa de Coordenação
Fernanda Gama e Ana Maria Kauppila

Mensagem da Coordenação 
Jaime Moniz Escola UNESCO


