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SESSÃO VIDEO CONFERÊNCIA DE 11.01.2021
TURMAS 12ºANO - TURMA C E TURMA D - DISCIPLINA: INGLÊS

"SEREMOS TODOS LIVRES E IGUAIS?
OS DIREITOS HUMANOS NO MUNDO"

Este foi o título da sessão em videoconferência
(via Zoom) dirigida pela Prof. Dra. Daniela
Nascimento , Sub-Diretora da FEUC para o
Ensino Pós-Graduado e Formação Avançada,
Coordenadora do Programa de Doutoramento
em Política Internacional e Resolução de
Conflitos (CES/FEUC).

Foto imagem do projetor - sala de aula

Esta atividade foi integrada no âmbito da
planificação das aulas de Inglês, introdução
do módulo 2, cujo título é "Multicultural
Interactions" e engloba temáticas tais como a
discussão sobre os direitos humanos no
mundo.

Os alunos estiveram atentos e
responderam às questões colocadas pela
Dra. Daniela Nascimento que acedeu ao
convite para expor a sessão em inglês.
Durante a sessão a interlocutora passou
um power point com informações muito
elucidativas da realidade mundial e os
alunos puderam perceber que dos 193
estados do mundo , há ainda 55 que não
têm direito a um julgamento em
tribunal ; 96 sem liberdade de expressão ;
111 onde ainda se pratica a tortura e que
em quase todos os países do mundo
existe o tráfico humano .
Para além disto, foram expostas ideias
muito precisas sobre o que são os
Direitos Humanos e a necessidade de os
valorizarmos e perceber as diferenças
que (in)felizmente existem no mundo.

Atividade realizada pela
prof. Inglês Paula ES
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PROGRAMA "O CES VAI À ESCOLA"
NÃO HÁ PLANETA B

Turmas 11º ano
No mês de janeiro/2021, as turmas do 11ºB, C, D e G puderam
vivenciar, dentro das suas salas de aula, uma sessão feita em
videoconferência, promovida pelo programa "O CES vai à Escola" e
dinamizada pela Dra. Vera Ferreira que aceitou prontamente este
desafio.
Investigadora Junior no Centro de
Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, integra a equipa do Projeto
"TROPO - Ontologias do Antropoceno em
Portugal: movimentos sociais, políticas
públicas e tecnologias emergentes". A
fazer o Doutoramento em Alterações
Climáticas e Políticas de
Desenvolvimento Sustentável, no
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, com a atribuição
de uma Bolsa de Investigação pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Esta atividade foi integrada no âmbito da planificação
das aulas de Inglês, módulo 2, cujo título é "Our World"
e engloba a temática dos problemas ambientais e
medidas para os minimizar.

Aos alunos foi lançado o desafio para colocarem as suas
questões, preocupações, ideias. Aqui ficam alguns dos
momentos vividos pelas várias turmas:
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Todas as turmas participaram com entusiasmo . Houve inovação não só
para as aulas de Inglês, como também para os próprios alunos que puderam
interagir através da plataforma SlideLizard. No cômputo geral, a atividade
foi considerada muito valiosa e apelativa.
Atividade realizada pela prof. de Inglês Paula ES

