
SEGURANÇA, DEFESA E PAZ 

A boa convivência coletiva nas sociedades democráticas 

No dia 29 de janeiro, a Escola Básica de Toutosa recebeu uma equipa de militares das Forças 

Armadas Portuguesas. A atividade foi desenvolvida no âmbito da área de Cidadania e 

Desenvolvimento.  

A Segurança, a Defesa e a Paz foram os temas em destaque, tão cuidadosa e pedagogicamente 

abordados e desenvolvidos pelo Sr. Furriel Paiva e a Sr.ª Furriel Pereira.   

A Educação para Segurança, a Defesa e a Paz é uma das áreas temáticas da educação para a 

cidadania (Cidadania e Desenvolvimento), educação essa que permite refletir, conhecer e 

aplicar os princípios fundamentais para a boa convivência coletiva nas sociedades 

democráticas, indispensáveis a uma participação responsável do cidadão, favorecendo a sua 

segurança e a dos outros, numa cultura de paz. Estes são valores cívicos sociais incontornáveis 

que todos devemos cultivar para disseminar a Paz no mundo. 

Foi neste sentido, que a turma do 8.º B, e a sua Diretora de Turma, professora Céu Guedes, 

organizaram a atividade, que se destinou a todos os alunos do 8.º ano. A atividade contou com 

a colaboração da biblioteca escolar.  

Para nós, alunos, os temas abordados são de máxima importância na nossa formação 

individual, pessoal e coletiva, pois ajuda-nos a despertar para a cultura do outro, da 

entreajuda, da camaradagem, da proteção, auxílio e bem-estar – em suma, para a segurança, a 

defesa e a paz para todos. 

Entre os temas abordados, falou-se de missões de paz, em Portugal e no estrangeiro; de 

treinos e formação dos nossos militares; de ações de proteção e salvamento das populações. 

Os militares convidados deram-nos ainda os seus testemunhos, com exemplos de acções e 

treinos que mais os têm marcado no percurso das suas carreiras profissionais.  

Ficámos a saber que as Forças Armadas Portuguesas estão preparadas para intervir numa 

emergência nacional ou internacional imediata, seja no âmbito de catástrofe natural, seja em 

cenário de guerra. 

Um dos pontos altos desta atividade foi o diálogo, os momentos de perguntas e respostas, que 

nos permitiram saber mais e tirar dúvidas no âmbito da educação para Segurança, a Defesa e a 

Paz. 

Fica o nosso agradecimento às Forças Armadas Portuguesas! 

A turma do 8.º B (Escola Básica de Toutosa) 

  


