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Ofício Circular n.e 5.0.0-043 /2022

Data: 21103 12022

Assunto: Atividade Paz no Mundo
"Construir a PAZ"

s. R.
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Ex. mo/a. Senhor/a, Delegado/a, Presidente do Consel ho Executi vo / Dir etor / a
do Estabelecimento de Ensino,

Considerando o momento atual que o mundo atravessa, fortemente
caraterizado pela mobilidade de milhões de pessoas e onde as crianças são largamente

abrangidas, envia-se a V.e Ex.e a atividade Poz no Mundo, numa ação simbólica às

muitas manifestações que ocorrem um pouco por todo o mundo, para divulgação
junto da comunidade escolar. Com a certeza de que de que nunca seremos demais a

erguer a nossa voz em prol da PAZ, propomos um momento em que em todas as

escofas se cante o tema "Construir a PAZ", numa homenagem ao povo/meninos

ucranianos.

Assim, incentivamos que todos juntos, no dia OLlO4l2O22, às 1lh seja

interpretado o tema anexado (Construir o Paz) no recreio, na rua, na sala de aulas, ou

outros espaços que considerem adequados e que possa ser igualmente registado em

fotografia e/ou vídeo e partilhado através de #hashtag - #pazDSEAescolas, como

indicado em anexo.

Mais se informa que todos os procedimentos serão articulados diretamente
com os docentes das áreas artísticas (performativas), através da Direção de Serviços de

Educação Artística.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

êAÇJ

(Marco Paulo Ramos Gomes)
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