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Esta exposição é o produto final do projecto “HISTÓRIA COM ARTE OU... ARTE
COM HISTÓRIA”, delineado no ano letivo 2017/2018 e desenhado sobre uma
pirâmide, em que na base estão a escola e a família e, no topo, o aluno
(propulsor, ator e agente da mudança), na confluência das várias dinâmicas
educativas.
Recuperar do passado, factos, personalidades e outros episódios marcantes da
História recente da Humanidade, gravados na pedra, na memória, na pele, no
osso e no sangue, são tarefas hercúleas para que os branqueadores dos crimes
hediondos, não apaguem com uma borracha ou não rasguem dos livros de
História, determinadas páginas alarmantes e perturbadoras sobre a nossa
espécie.
Do conhecimento, parte-se para a investigação, reflexão e atuação. Mais
importante, é PENSAR sobre os assuntos e os factos, para que não se voltem a
cometer os mesmos erros.
Os alunos conseguiram comunicar “saber histórico”, de forma direta, distintiva
e assertiva.
Depois duma itinerância por Évora e Cascais, esta exposição regressa à
Comunidade que a viu nascer, crescer e amadurecer!
Parabéns a todos os alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas de
Montemor-o-Novo, pelos magníficos trabalhos tridimensionais que
conseguiram materializar. Pedir mais e melhor, seria impossível, face ao
contexto de ser a primeira vez que fizemos esta experiência.
TERMINAMOS COM QUATRO CITAÇÕES FAMOSAS:
“O passado nunca acaba”
Viriato Soromenho-Marques, Professor Universitário

“A história é émula do tempo, repositório dos factos, testemunha do
passado, exemplo do presente, advertência do futuro”
Miguel de Cervantes

“Uma imagem vale mais que mil palavras”
Confúcio

“Em cada trabalho que deve ser feito, há um elemento de diversão”
Mary Poppins

…Um bom trabalho, nunca está concluído!
Bem-hajam a todos os que tornaram esta exposição possível!

