


Portugal-UK 650 é uma iniciativa que visa comemorar o 650º aniversário da Aliança Luso-Britânica.
Pretende celebrar 650 anos do Tratado de Tagilde (10 de Julho de 2022) e 650 anos do Tratado de

Paz, Amizade e Aliança (16 de Julho de 2023) - inclui também outras iniciativas tais como
investigação, atividades educativas, culturais, de cooperação e sociais. Portugal-UK 650 está sediado

na Universidade de Oxford e conta mais de 50 instituições parceiras.
 

O Jubilee Centre for Character and Virtues, situado na Universidade de Birmingham, produziu recursos
educativos para alunos com idades entre os 8-11 e os 11-14 anos. Estes recursos incluem planos de

aula, recursos para os alunos e apresentações em PowerPoint. As lições incluídas pretendem
desenvolver uma compreensão da aliança Luso-Britânica, celebrar a história comum e promover os

valores do Tratado de Aliança no mundo atual - amizade, paz, respeito, confiança e honestidade.
 

Os recursos pedagógicos incluídos estão a ser partilhados com escolas de Portugal e do Reino Unido. O
Portugal-UK 650 teria muito gosto em saber como utilizou estes recursos. Ficaríamos muito gratos se

pudesse enviar fotos (e vídeos) relacionados com esta atividade para media@portugal-uk650.com. No
email, por favor, indique o nome da escola e o ano letivo, e informe-nos se as imagens podem ser

partilhadas nas redes sociais (incluindo o site Portugal-UK 650).
 
 
 
 

Portugal-UK 650 is an initiative to mark the 650th anniversary of the Anglo-Portuguese Alliance. Its
aim is to celebrate 650 years of the Treaty of Tagilde (10 July 2022) and 650 years of the Treaty of
Peace, Friendship and Alliance (16 July 2023) – it also includes other initiatives, such as research,

education, cultural, cooperation and social activities. Portugal-UK 650 is based at the University of
Oxford, and garners the support of more than 50 partner institutions.

 
The Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham, have produced teaching

resources for students aged 8-11 and 11-14. These resources include lesson plans, student resources
and PowerPoint presentations. The lessons included intend to develop an understanding of the Anglo-
Portuguese alliance, to celebrate common history, and to promote the values of the Treaty of Alliance

in today's world – friendship, peace, respect, trust, honesty.
 

The teaching resources included are being shared with schools across Portugal and the UK. Portugal-UK
650 would be very interested to know how you have engaged with these resources. We would be

grateful if you could send photos (and videos) related to this activity to media@portugal-uk650.com. In
the email, please provide the name of the school and the school year, and inform us if the images can

be shared on social media (including the Portugal-UK 650 website).

https://www.jubileecentre.ac.uk/
https://www.jubileecentre.ac.uk/


8-11 anos



Explicar às crianças que o Tratado de Aliança Luso-Britânico de 1373
foi assinado na Catedral São Paulo (Londres) a 16 de Junho de 1373,
entre o Rei Eduardo III, da Inglaterra, e o Rei D. Fernando e a Rainha
D. Leonor de Portugal. Estabeleceu-se um tratado de “verdadeira,
fiel, constante e perpétua paz e amizade, união e aliança”.

A paz é baseada na amizade e sermos bons amigos torna-nos
embaixadores da paz.

Perguntar às crianças: O que é uma aliança ou união entre dois
países, organizações ou pessoas? Registe as respostas no quadro.

Explicar que o Tratado de Aliança Luso-Britânico é um acordo que foi
feito entre a Portugal e Inglaterra, em 1373, mas que primeiro
houve um tratado diferente - o Tratado de Tagilde, que foi assinado
em 10 de Julho de 1372 em Tagilde, Vizela. O Tratado de Tagilde deu
origem, 11 meses mais tarde, ao Tratado de Aliança, que iniciou
formalmente a Aliança Luso-Britânica.

Discuta a pergunta: Que motivos poderiam levar dois países a
fazerem uma aliança? Registre as respostas das crianças no quadro
(por exemplo, pela paz).

Mostre às crianças o seguinte texto, que foi retirado do tratado, e
discuta o seu significado:

"Primeiramente ordenamos e concordamos que entre o sobredito
Senhor Eduardo, Rei de Inglaterra e França e D. Fernando, Rei de
Portugal e do Algarve, e a Rainha D. Leonor, sua mulher e os seus

sucessores, nos sobreditos reinos de Inglaterra e Portugal, seus
reinos, terras, domínios, províncias, vassalos e súbditos quaisquer

que lhes sejam obedientes, haverá daqui em diante, uma verdadeira,
fiel, constante, mútua e perpétua paz e amizade, união e aliança e

liga de sincero afeto, e como fieis e verdadeiros amigos o serão
mutuamente do seu amigo e inimigos dos seus inimigos, mantendo-

se e sustentando-se reciprocamente, por mar e por terra, contra
todos e quaisquer homens de qualquer dignidade, estado,
preeminência ou condição que sejam, suas terras, reinos e

domínios.”
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Peça às crianças que formem pares e pensem nas qualidades e no caráter do(s) seu(s) amigo(s). O que
há no seu(s) amigo(s) que o(s) torna bons/um bom amigo? Que palavras e frases as crianças usariam
para descrevê-lo(s)? Que ações os bons amigos fazem e que comportamentos os bons amigos
mostram?”

Peça às crianças que registem os seus pensamentos no mapa-mental com uma caneta ou lápis de cor.

Explique às crianças que construir boas e duradouras amizades nem sempre é fácil, por vários motivos.
As boas e duradouras amizades são construídas em bases sólidas. Uma das principais virtudes da
amizade é a confiança ... algum dos pares escreveu sobre a confiança (ou palavras / frases
semelhantes)?

Peça às crianças para compartilharem algumas das suas ideias com a classe.

Leve as crianças para fora (ou para o corredor da escola) e organize uma pista de obstáculos como
demonstração.

Explique às crianças que farão um jogo de confiança. Explique que eles ficarão com os olhos vendados
e que o seu colega os guiará através de uma pista de obstáculos.

Peça às crianças que sugiram ideias para as regras da atividade antes de começar; por exemplo, a
necessidade de instruções claras, a necessidade da pessoa vendada ouvir com atenção, ir devagar, ser
sensata, etc.

Forneça a cada par uma venda, alguns cones e outros equipamentos de EF. Uma criança de cada par
deve sentar-se e colocar a venda enquanto a outra define a pista de obstáculos.

Assim que as crianças estiverem prontas, elas podem começar. Depois de completar a atividade, as
crianças devem trocar de papéis e repetir a atividade.

De volta à sala de aula, peça às crianças que pensem sobre o quão bem-sucedidas foram na corrida de
obstáculos. O que as tornou bem ou mal sucedidas? O que se pode aprender com esta atividade sobre
o que é necessário para uma boa amizade?

Peça às crianças que acrescentem aos seus mapas mentais com uma caneta ou lápis de cor diferente.

Explique às crianças que o Tratado de Aliança Luso-Britânica já dura há 650 anos. É a aliança mais
antiga do mundo entre duas nações, ainda em vigor.

Pergunte às crianças: Que virtudes e qualidades acham que ajudaram o tratado a durar tanto tempo?
(dica: pense nas virtudes e nas qualidades que registaram nos seus mapas mentais!)

Atividade de Pares 1

O que faz um bom amigo? A

Atividade de Pares 2

Pista de obstáculos com os olhos vendados (Adaptado do Developing Friendships That Last: Seção A –
Primary Programme of Study)

Atividade de Pares 3

O que faz um bom amigo? B

Plenário: De regresso à Aliança Luso-Britânica

ATIVIDADESATIVIDADES

https://www.jubileecentre.ac.uk/1635/character-education/teacher-resources/primary-programme-of-study
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https://www.linguee.com/portuguese-english/translation/mapa+mental.html



