“For Freedom” … “Tous Unis pour la paix”
No passado dia 16 de março, os docentes do Subdepartamento de Inglês e de Francês
promoveram uma ação de sensibilização sobre a trágica realidade vivida, atualmente, pelo povo
Ucraniano.
Nas aulas de Inglês das diversas turmas do agrupamento
ouviram-se os acordes da canção de Sting "The Russians", que
funcionou como ponto de partida para uma reflexão sobre a
situação vivida na Ucrânia e as suas implicações mundiais, mas
sobretudo sobre os sentimentos que este panorama de guerra e
incerteza provoca nos nossos alunos.
Já nas aulas de Francês, o mote foi dado pela melodia
L'oiseau et l'enfant, uma canção pela Paz interpretada pelos Kids
United.
Estes momentos de
partilha de opiniões e sentimentos inspiraram a
elaboração de desenhos e cartazes alusivos à temática,
que foram expostos na escola sede do agrupamento. Os
alunos e professores receberam, ainda, um laço com as
cores da bandeira da Ucrânia que colocaram ao peito,
unindo-se num grande gesto de solidariedade com a causa da Paz…
Para além disso, teve lugar a gravação de vídeos com fotos dos momentos proporcionados aos
alunos e compilações audiovisuais das opiniões dos alunos sobre o que é a Paz. O eco da atividade
traduziu-se, ainda, numa mensagem escrita de uma aluna dirigida ao Presidente Ucraniano
Volodymyr Zelensky, onde podemos ler palavras de empatia pelo seu povo e pela situação em
que se encontram.
Foi notório o envolvimento de todos, sublinhando-se, assim, a importância da Paz, da
Solidariedade, da Tolerância e da Esperança tal como publicitava o cartaz Inglês da atividade:
“One kind word can change someone’s entire day”.
“Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant… Nous trouverons
ce monde d'amour”, a esperança da canção que o Francês deu a conhecer aos alunos.
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