MARCHA PELA PAZ
A Direção do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, com o apoio e concordância do
Conselho Pedagógico, decidiu celebrar o fim do ano letivo para o 9º,11º e 12º Anos,
envolvendo as restantes turmas do 7º,8º, 10º, CEFs e Profissionais, no dia 6 de Junho,
com a organização de um conjunto de iniciativas enaltecendo os valores ligados à PAZ
que devem estar presentes no ambiente escolar, na relação entre pessoas, entre
populações e países.
A cooperação, a amizade, o diálogo, a tolerância, o respeito pelo outro, entre tantos
outros, são valores sempre presentes numa sociedade que deve valorizar o ser humano
concretizando o direito à saúde, à educação, à habitação e ao trabalho com direitos.
Com a PAZ colocamos os nossos recursos financeiros e humanos ao serviço do progresso,
do desenvolvimento e bem estar do ser humano.
Num mundo cheio de conflitos armados e com os orçamentos militares a subir de forma
acentuada e preocupante, existe o perigo real de uma guerra globalizada.
É necessário reforçar e defender os valores da PAZ.
No dia 6 de Junho queremos caminhar pela PAZ, levar a mensagem de PAZ para o exterior
da escola (num percurso pequeno) no final da qual vamos inaugurar um mural, ouvir
poemas e textos alusivos à PAZ, convidando para a intervenção final um representante
(já confirmado) do Conselho Português para a Paz e Cooperação.
Convidamos todos os docentes e não docentes, os alunos e respetivos encarregados de
educação a participar com camisolas brancas, com cartazes, dísticos, faixas e cartolinas
onde a palavra PAZ pode inscrever-se em diferentes línguas e, cada turma, pode optar
por um dos valores que caraterizam a PAZ.
Convidamos, ainda, os covilhanenses em geral, as instituições, organizações e órgãos de
comunicação social que queiram aderir a esta iniciativa, divulgando e participando na
mesma.
Concentração – Dia 6 de Junho - 10 h e 35 - Concentração junto à estátua Campos Melo.
Percurso - Rua Cidade do Fundão – Rua Dr Manuel S. Martins – Rotunda do Operário –
Alameda Europa – Rua Conde da Ericeira – Rotunda do Centro Comercial da Estação –
Avenida 25 de Abril – Concentração final na entrada principal da ESFHP para inauguração
do mural alusivo à PAZ. Intervenção final do representante do Conselho Português para
a Paz e Cooperação.
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