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Domingas Veiga
Descrição da atividade: Visualização de um filme com
uma explicação inicial da iniciativa e o percurso escolar
e de vida de Domingas Veiga, mostrando algumas
curiosidades sobre o país de onde é originária, CaboVerde.
No final do vídeo é lançado um desafio aos estudantes
para

partilharem

a

sua

experiência

abordarem uma cultura de interesse.

cultural

ou

Dário Guerreiro

Descrição da atividade: Visualização de um
filme sobre o percurso escolar e profissional de
Dário Guerreiro.
Nesta atividade foi pedido aos alunos/as que
partilhassem a sua experiência escolar, bem
como as suas ambições profissionais.

REFLEXÕES DOS ALUNOS/AS
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
CONCELHO DE LAGOA

 A China tem tantas curiosidades que é quase impossível descrever todas eu,

por isso, acho que a cultura chinesa deve ser um Role Model. Diferente e
inspiradora! M.S – 8º ano

 Além de toda a cultura e tradição do México, este também é um país que

recebe muitos turistas, principalmente para as cidades do México e
Guadalajara, vindos de várias regiões do mundo, pelo simples motivo do país
ter uma gastronomia fantástica, paisagens lindas, montanhas, cidades
coloniais, ruínas antigas e muitos outros pontos turísticos para serem

visitados. É por estes motivos aqui apresentados, e outros, que eu acho a
cultura mexicana um modelo inspirador. R.M – 8º ano

 Decidi pesquisar sobre a cultura inglesa, pois a minha família materna tem esta

nacionalidade e eu em certa parte também tenho. Sou considerado bilíngue,
pois convivo com essa parte da minha família através do meu avô, que desde
pequeno me ensina algumas coisas sobre a cultura e também a língua por eles
falada, o que me ajuda bastante na disciplina de inglês. T. A – 7º Ano

 No passado Verão eu estive no Canadá, a minha mãe nasceu lá e eu tenho

muitos familiares nesse país. Para além disso gosto muito das tradições e da sua
cultura. D. B. – 7º Ano

 Na minha opinião acho que a cultura portuguesa pode ser um modelo inspirador

pois é rica e variada e é interessante como um pequeno país tem várias
manifestações culturais. R.P – 8ºano

 Se tu tens um medo tens que ter força para tentares superá-lo, pois podes te surpreender. R.S. –

8ºano

 Sempre que tenham um objetivo e que um medo vos esteja a bloquear o sucesso, não desistam!

Tentem vencer esse medo, por mais difícil que seja consegue-se sempre, acreditem em vocês

mesmos e vençam os vossos medos para assim conseguirem cumprir todos os vossos objetivos, não se
esqueçam que ao superar um medo conquistam um objetivo. I.P – 8ºAno

 Consegui provar a mim mesma que consigo ultrapassar e ignorar as dificuldades que me apareceram

à frente. Aprendi que eu sou assim e a opinião das pessoas não importa, o que importa é o que
somos e o que temos dentro do nosso coração. M. J - 7º Ano

 No início era muito envergonhado, mas depois de fazer muitas amizades consegui

superar e hoje tenho de ter muitos amigos e dou-me bem com todos. Apesar de
estarmos a passar uma fase muito complicada e de ter que frequentar o resto do ano
letivo em casa e com todas as tecnologias. Estou muito agradecido aos professores e
aos meus colegas de turma. T.S – 8º ano

 E, agora no 7º ano estou numa turma espetacular, e posso dizer que apesar de tudo o

que eu vivi em São Tomé, esta é a melhor turma que já tive! I.C – 7º ano

