Port ga UK
ma iniciati a q e isa comemorar o
ani ers rio da A iança L so Brit nica
Pretende ce ebrar
anos do Tratado de Tagi de
de J ho de
e
anos do Tratado de
Pa Ami ade e A iança
de J ho de
inc i tamb m o tras iniciati as tais como
in estigaç o ati idades ed cati as c t rais de cooperaç o e sociais Port ga UK
est sediado
na Uni ersidade de O ford e conta mais de instit iç es parceiras
O Jubi ee Centre for Character and Virtues, situado na Universidade de Birmingham, produziu recursos
educativos para a unos com idades entre os - e os - anos. Estes recursos inc uem p anos de
au a, recursos para os a unos e apresentaç es em PowerPoint. As iç es inc u das pretendem
desenvo ver uma compreens o da a iança Luso-Brit nica, ce ebrar a hist ria comum e promover os
va ores do Tratado de A iança no mundo atua - amizade, paz, respeito, confiança e honestidade.
Os recursos pedag gicos inc u dos est o a ser parti hados com esco as de Portuga e do Reino Unido. O
Portuga -UK
teria muito gosto em saber como uti izou estes recursos. Ficar amos muito gratos se
pudesse enviar fotos (e v deos) re acionados com esta atividade para media@portuga -uk
.com. No
emai , por favor, indique o nome da esco a e o ano etivo, e informe-nos se as imagens podem ser
parti hadas nas redes sociais (inc uindo o site Portuga -UK
).

Port ga UK
is an initiati e to mark the
th anni ersar of the Ang o Port g ese A iance Its
aim is to ce ebrate
ears of the Treat of Tagi de
J
and
ears of the Treat of
Peace Friendship and A iance
J
it a so inc des other initiati es s ch as research
ed cation c t ra cooperation and socia acti ities Port ga UK
is based at the Uni ersit of
O ford and garners the s pport of more than partner instit tions
The Jubi ee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham, have produced teaching
resources for students aged - and - . These resources inc ude esson p ans, student resources
and PowerPoint presentations. The essons inc uded intend to deve op an understanding of the Ang oPortuguese a iance, to ce ebrate common history, and to promote the va ues of the Treaty of A iance
in today's wor d – friendship, peace, respect, trust, honesty.
The teaching resources inc uded are being shared with schoo s across Portuga and the UK. Portuga -UK
wou d be very interested to know how you have engaged with these resources. We wou d be
gratefu if you cou d send photos (and videos) re ated to this activity to media@portuga -uk
.com. In
the emai , p ease provide the name of the schoo and the schoo year, and inform us if the images can
be shared on socia media (inc uding the Portuga -UK
website).

11-14 anos

IN ROD
O:
A ALIAN A L O-BRI

NICA

Exp icar s crianças que o Tratado de A iança Luso-Brit nico de
foi assinado na Catedra S o Pau o (Londres) a de Junho de
,
entre o Rei Eduardo III, da Ing aterra, e o Rei D. Fernando e a Rainha
D. Leonor de Portuga . Estabe eceu-se um tratado de “verdadeira,
fie , constante e perp tua pa e ami ade, uni o e a iança”.
A pa baseada na ami ade e sermos bons amigos torna-nos
embaixadores da pa .
Perguntar s crianças: O que uma a iança ou ni o entre dois
pa ses, organizaç es ou pessoas? Registe as respostas no quadro.
Exp icar que o Tratado de A iança Luso-Brit nico um acordo que foi
feito entre a Portuga e Ing aterra, em
, mas que primeiro
houve um tratado diferente - o Tratado de Tagi de, que foi assinado
em de Ju ho de
em Tagi de, Vize a. O Tratado de Tagi de deu
origem, meses mais tarde, ao Tratado de A iança, que iniciou
forma mente a A iança Luso-Brit nica.
Discuta a pergunta: Que motivos poderiam evar dois pa ses a
fazerem uma a iança? Registre as respostas das crianças no quadro
(por exemp o, pe a paz).
Mostre s crianças o seguinte texto, que foi retirado do tratado, e
discuta o seu significado:
Primeiramente ordenamos e concordamos q e entre o sobredito
Senhor Ed ardo Rei de Ing aterra e França e D Fernando Rei de
Port ga e do A gar e e a Rainha D Leonor s a m her e os se s
s cessores nos sobreditos reinos de Ing aterra e Port ga se s
reinos terras dom nios pro ncias assa os e s bditos q aisq er
q e hes sejam obedientes ha er daq i em diante ma erdadeira
fie constante m t a e perp t a pa e ami ade ni o e a iança e
iga de sincero afeto e como fieis e erdadeiros amigos o ser o
m t amente do se amigo e inimigos dos se s inimigos mantendo
se e s stentando se reciprocamente por mar e por terra contra
todos e q aisq er homens de q a q er dignidade estado
preemin ncia o condiç o q e sejam s as terras reinos e
dom nios

A I IDADE
Atividade de Pares 1
O que faz um bom amigo? (Adaptado do "O que faz um bom amigo"?- The
Character Curricu um, Year )
Peça s crianças que formem pares e pensem nas qua idades e no car ter do
seu(s) amigo(s). Quais s o as caracter sticas de um bom amigo? Como essas
caracter sticas contribu ram para que fosse considerado um bom amigo? Podes
re acionar essas caracter sticas com virtudes de car ter especificas? Que
virtudes te ajudam a seres um bom amigo?
Em pares, peça s crianças que vejam as caracter sticas istadas nos cart es de
vocabu rio. Peça s crianças que c assifiquem os cart es de vocabu rio em
caracter sticas positivas e caracter sticas negativas de um bom amigo. Discuta
as respostas com toda a c asse, certificando-se de que as crianças
compreendam todas as caracter sticas.
Peça aos pares para c assificarem as caracter sticas positivas e co oc - as por
ordem de import ncia. Discuta as respostas com toda a c asse e procure
respostas comuns entre os pares. Porqu as crianças ordenaram as
caracter sticas dessa maneira? Quais s o as caracter sticas mais importantes
num bom amigo?
Exp ique s crianças que construir boas e duradouras amizades nem sempre
f ci , por v rios motivos. As amizades boas e duradouras s o constru das em
bases s idas. Uma das principais virtudes da amizade a confiança ... a gum
dos pares escreveu sobre a confiança (ou pa avras / frases seme hantes) no
in cio da atividade?
Atividade de Pares 2
Respeitando as Diferenças
Exp ique s crianças que respeitar os outros importante na amizade. Exp ique
que todos n s somos diferentes e que as diferenças devem ser aceites.
Leia o cen rio s crianças.
Pergunte s crianças como se sentiriam nesse cen rio se fossem a Ana? O que
teriam feito se fossem o Lucas?
Exp ique s crianças que as pessoas t m gostos e avers es diferentes. Em
pares, peça s crianças para comparti harem o que gostam e o que n o gostam
- podem ser interesses, hobbies, comida, ugares, etc..
Peça s crianças que identifiquem os gostos e desgostos comuns que e es t m.
A gum destes os surpreendeu? Como ter gostos e avers es diferentes os afeta
como amigos? Precisamos ter os mesmos gostos e desgostos para ser bons
amigos? O que devemos fazer se a gu m tem gostos ou avers es diferentes
dos nossos?
Re na toda a c asse para exp icar / discutir que as pessoas devem ser
respeitadas, apesar das suas diferenças.

A I IDADE CON IN AR
Atividade de Pares 3
Fa endo no os amigos adaptado do O q e fa
Ano

m bom amigo

The Character C rric

m

Peça s crianças que pensem quando começaram o ensino b sico e secund rio. Como que
fizeram novos amigos? Foi dif ci ? Que obst cu os encontraram no seu caminho? O que
tornou as amizades bem-sucedidas ou ma sucedidas? O que aprenderam sobre o que
necess rio para criar uma boa amizade?
Peça s crianças que imaginem que um novo a uno acabou de chegar esco a. Que dicas
dariam sobre como fazer novos amigos? Em pares, peça s crianças que criem um mapa
menta com as suas dicas para fazer amigos.
Compare as dicas de toda a c asse e faça um mapa menta de toda a c asse.

Plen rio: De volta

Alian a Luso-Brit nica

Exp ique s crianças que o Tratado de A iança Luso-Brit nica j dura h
mais antiga do mundo entre duas naç es, ainda em vigor.

anos. a a iança

Pergunte s crianças: Que virtudes e qua idades acham que ajudaram o tratado a durar tanto
tempo? (dica: pense nas virtudes e nas qua idades que discutiram durante a iç o).

CEN RIO
Ana mudara-se recentemente de casa e estava prestes a
começar o seu primeiro dia na sua nova esco a. Ana sabia
que começar numa nova esco a, no meio do ano etivo,
seria dif ci . Por m, e a esperava fazer rapidamente novos
amigos.
Durante o interva o do primeiro dia, a Ana caminhou em
direç o a um grupo que jogava futebo , na esperança de
se juntar a e es. O grupo perguntou Ana qua era a sua
equipa de futebo . A Ana n o era adepta da mesma
equipa de es. Pe o contr rio, e a apoiava o seu principa
riva . O grupo recusou-se a deixar a Ana entrar no jogo,
gritando coisas horr veis contra e a.
Naque a tarde, durante uma au a de ci ncias, a Ana foi
convidada a sentar-se ao ado do Lucas, um membro do
grupo com o qua e a tinha tentado jogar futebo antes. O
Lucas n o fa ou com a Ana. No entanto, durante a au a de
ci ncias seguinte, o Lucas decidiu fa ar com a Ana e
rapidamente descobriram que tinham muitas coisas em
comum. E es tornaram-se amigos. O Lucas conversou com
os outros co egas e, no interva o seguinte, e es
convidaram a Ana para jogar futebo com e es.
E es perceberam que, embora apoiassem equipas de
futebo diferentes, isso n o significava que n o pudessem
ser amigos; de facto, e es tinham muitas outras coisas em
comum.

