
 
 

 

UMA CARTA PARA UCRÂNIA 

 

“Uma Carta para Ucrânia” é uma iniciativa da responsabilidade 

da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 

Universidade de Coimbra em conjunto com o Comité Olímpico 

de Portugal e a Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da mesma universidade. 

 

Esta Iniciativa tem por objetivos contribuir para a educação para a igualdade, respeito 

e justiça social de alunos/as de todos os níveis de ensino português, através da sua 

sensibilização para a situação que as crianças e jovens ucranianos estão a viver e, 

simultaneamente, angariarem-se fundos para a aquisição de equipamento desportivo 

destinado às escolas básicas e secundárias Ucranianas. 

 

Neste convidam-se os/as professores/as de Educação Física (EF) a desafiarem os/as 

seus/as alunos/as a escreverem uma carta a uma daquelas crianças ou jovens, na 

qual, sabendo que aqueles estão agora privados da ida à escola, partilhem o que 

viveram na aula de EF, e, simultaneamente, passando-lhes uma mensagem de 

esperança e de confiança no futuro.  

 

Esta proposta deve ser feita aos alunos/as no final de uma aula de EF, na sequência 

de uma breve conversa desencadeada e orientada pelo/a professor/a sobre a situação 

das crianças na Ucrânia, sempre de acordo com a idade e capacidade de 

compreensão dos/as respetivos/as alunos/as (ver PowerPoint: informação para 

professores) e focada, essencialmente, em preocupações sociais, de solidariedade e 

de justiça social, devendo, independentemente da idade e ciclo de ensino a que 

pertençam, evitar-se o foco político e as referências condenatórias a outro ou outros 

países, assim como, salvaguardar-se o bem-estar e a plena inclusão de eventuais 

alunos/as russos/bielorrussos. 

 



 

Reconhecendo que a abordagem deste tema pode não ser fácil, na Informação para 

professores encontra-se uma apresentação onde se sugere uma forma de dar início 

e de orientar a conversa com os alunos. 

 

Os/as alunos/as que pela sua (tenra) idade, por deficiência ou qualquer outra razão 

tenham dificuldade na escrita, poderão optar por um pequeno texto e um desenho, ou 

por apenas um desenho, onde expressem a sua ideia ou sentimentos relativos ao 

assunto.  

 

Da mesma forma, os/as alunos/as do ensino secundário que estejam em cursos na 

via artística poderão optar por uma mensagem em outro formato, desde que percetível 

quando sujeita a digitalização. 

 

A carta (poema/ desenho/…) poderá ser feita individualmente ou em grupo e sem 

ajuda ou com a ajuda do professor de EF, de vários professores, de familiares, de 

amigos, etc. Neste espírito de interdisciplinaridade que se pretendem também 

promover, considera-se a possibilidade de as cartas serem redigidas em inglês. 

 

Todos os trabalhos deverão ser enviados para  cartaucrania@fcdef.uc.pt até 31 de 

maio de 2022, e deverão ter, no fim da página, o nome do(s) autor(es), o ano de 

escolaridade e o nome da escola. 

Também na mensagem de envio deverão constar os nomes de todos os autores com 

a correspondente função: aluno, professor de EF, ou de outra disciplina, encarregado 

de educação, pai, mãe ou outra. 

 

Não se tratando de um concurso, mas antes, de um movimento de solidariedade, esta 

iniciativa visa a publicação do maior número possível de trabalhos, o que, à partida, 

dependerá do número total de receções e da respetiva adequação ao objetivo 

subjacente. 

 

A verba resultante da venda deste livro reverterá para a aquisição de equipamento 

desportivo destinado a escolas básicas e secundárias da Ucrânia, aquando da sua 

reconstrução. 

 

https://cloud.fcdef.uc.pt/s/jTnJQjytLKLW5BJ
https://cloud.fcdef.uc.pt/s/jTnJQjytLKLW5BJ
mailto:cartaucrania@fcdef.uc.pt


 

Assim sendo, pretende-se que os trabalhos com as melhores mensagens sejam alvo 

de publicação em livro, pelo que, independentemente da sua forma, devem ocupar 

apenas 1 página A4. 

 

Para a apreciação daquelas mensagens serão convidados: 

Professores da Universidade de Coimbra, um dos quais da Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física (FCDEFUC);  

Representantes do Comité Olímpico de Portugal; 

Professores de EF dos ensinos básico e secundário cooperantes da FCDEFUC 

Estudantes do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da FCDEFUC 

Representantes da Sociedade Civil 

 

As cartas propriamente ditas deverão obedecer à estrutura que se segue (formato 

Word em anexo), iniciando-se com uma daquelas frases ou com outra que tenha um 

sentido semelhante, considerando-se mais interessante para a iniciativa que sejam 

manuscritas. 

Apesar desta proposta dever ser desenvolvida e acompanhada pelo professor de 

Educação Física, apresentamos uma pequena ficha de trabalho, explicativa para os 

encarregados de educação, que pode ser usada caso o professor opte por propor a 

tarefa como trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa responsável: Elsa Ribeiro-Silva, Beatriz Gomes, Ana Cristina Almeida, Rita Nunes, Joaquim Videira 
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