
  

Sê Tu 

Mesmo! 
Ultimamente, na 

nossa escola, nota-

-se cada vez mais a 

confiança que os 

alunos têm ao 

expressarem-se em 

termos de roupas, 

maquilhagem, 

sexualidade, 

personalidade, etc. 

 Graças ao novo 

ambiente escolar 

mais diverso, fazer 

amizades tem sido 

mais fácil. Por isso 

não tenhas medo 

de ser quem tu 

realmente és, pois 

haverá sempre 

alguém que te vai 

receber de braços 

abertos. 
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Aceita a 
Diferença! 
 

 
 

 

 

 

“Igualdade só cresce no 

terreno do respeito 

pelas diferenças.” 

 – Augusto Curry 

 

 

Deixamos aqui parte da letra duma 

música que alguns alunos da turma 10ºA 

escreveram sobre o tema: 

“Todos conseguem falar,  

mas nem todos sabem aceitar  

que a diferença é o que os faz brilhar.” 

 

 



 

 

 

O problema está entre nós 

É no ambiente escolar que o ser 

humano começa a praticar as suas 

competências sociais e passa a ter 

contacto com outras pessoas de 

diferentes personalidades, contextos 

familiares, características físicas e 

psicológicas. Assim, a escola tem 

como dever reforçar e ampliar a 

noção de respeito pelo outro aos 

alunos – algo que já deve ser tratado 

na educação familiar.  

Não é novidade que, já há muito 

tempo, há uma mentalidade 

preconceituosa contra tudo o que seja 

diferente da norma, especialmente 

durante a adolescência. Cabe-nos a 

nós quebrar este ciclo vicioso. 

“O mal da igualdade é que 

nós só a queremos ter em 

relação aos nossos 

superiores.”  

– Henry Becques 

Tolerância não basta 

Tolerar a existência do outro e apenas 

“permitir” que ele seja diferente é 

pouco. Quando se tolera, apenas se 

concede, sendo esta uma relação não 

de igualdade mas de superioridade. 

Tem que haver uma mentalidade mais 

aberta, onde todos são iguais 

independentemente das suas 

diferenças, sejam elas quais forem.  

 

    

Linhas de 

Emergência 
Se estiveres a sentir-te deprimido, 

mal contigo próprio, menos confiante 

na tua aparência física ou 

simplesmente precisas de desabafar 

sobre os teus problemas e não tens 

com quem falar, deixamos aqui 

algumas linhas de apoio emocional e 

prevenção ao suicídio. 

Contacta: 

 SOS Estudantes – 239484020 

(20h/01h) 

 Telefone da Amizade – 228 

323 535 (16h/23h) 

 

 Conversa Amiga - 210 027 159 

(15h/22h) 

 

 
 


