
Como na Vida! 
Numa Escola de Compreender o Mundo Projeto 3!? ciclo do Ensino Basico 

Projecto n.22- "Live as one"-Viver como urn so na ESAG- P61is/Oiimpismo 
"Como e que eu posso ser melhor pessoa?"- Mesa Redonda 

Guiao da actividade motivadora - Todas as disciplinas 

Enquadramento 
Esta actividade motivadora inspira-se nos valores subjacente ao Olimpismo e pretende servir como suporte a 
abordagem da tematica da cidadania e dos valores civilizacionais inerentes a evolw;:ao da humanidade. 
A mesa redonda composta por figuras publicas reconhecidas pelas suas qualidades pessoais e 
representativas dos mais variados quadrantes pretende fornecer aos alunos exemplos de atitudes e 
referenciais que lhe permita a elaborac;:ao de urn c6digo de conduta pessoal 
0 final da actividade sera o ponto de partida para o projecto: olimpismo, cidadania e valores civilizacionais. 

0 aluno deve ser capaz de: 

• Compreender o sentido de uma cidadania activa e responsavel 

• Valorizar o respeito mutuo, o trabalho, o sentido de responsabilidade e de empenho nos deveres 
como factores do sucesso. 

• Desenvolver a atitudes de empatia favoraveis a assimilac;:ao dos valores inerentes a experiencia de 
vida dos outros 

• Deli near urn c6digo de conduta pessoal que lhe permita "live as one" 

• lnteriorizar a importancia da resiliencia na dinamica evolutiva da pessoa e das sociedades ao Iongo 
dos tempos. 

Actividade em contexto de turma 

Durac;:ao: todo o dia 

Metodologia/tarefas a desenvolver: 
Os alunos serao convidados a interagir com urn painel de figuras publicas convidadas para falar do seu 
percurso de vida, dando enfase ao Iugar da Escola nas mem6rias pessoais e do seu papel na formac;:ao 
pessoal. 
Aos convidados sera pedido que dispensem fotografias, registos, objectos que evoquem os momentos mais 
significativos das suas vidas para serem dispostos pela sala para que os alunos possam tamar notas, fazer 
registos e colocar questaes. 
A Mesa Redonda sera dividida em duas partes com uma pausa para o almoc;:o/lanche com os convidados (?). 
Questao norteadora da actividade : 

- "0 que fez de mim uma melhor pessoa?" 
No tim da actividade no ambito do Portugues sera pedido aos alunos que assumam uma personagem de 
entre os convidados e elaborem textos autobiograficos, Estes textos serao publicados na pagina da Escola e 
serao enviados aos convidados. 
Sera tambem efectuado urn registo-sfntese num placard com os valores e exemplos que mais marcaram os 
alunos e que funcionarao como ponto de referencia da ~do aidigo de mnduta pessoal e os alunos 
serao convidados a trazer para expor na sala de aula fotografia/objecto significativo para si/ ou serao 
expostas fotografias desta mesa redonda para os acompanhar ao Iongo do ciclo. 
Na abordagem dos conteudos programaticos os valores e a cidadania serao o mote. 
Recursos necessarios: 
Mesas cadeiras, expositores, material de papelaria. 


