
CANTAR PELO PLANETA 

 

Chegado o 3º período, com a ajuda da professora Sandra Figueiredo, descobriram 

que a iniciativa “Sing For The Climate” já cativara milhões pelo mundo, com a adaptação 

do tema “Bella Ciao” (canção de luta contra a ditadura em Itália nos meados do séc. XX) 

a uma nova luta: a da sobrevivência do Planeta Terra, tal como o conhecemos, e a da 

própria Humanidade. 

Assim, nas aulas de Inglês, alunos de 5º e 6º ano e respetivas docentes aprenderam 

entusiasticamente a canção “Do It Now” (Fá-lo Agora); depois, entusiasmaram-se as 

professoras Isabel Almeida e Sandra Figueiredo a criar uma nova letra para que a 

canção também tivesse uma versão em Português e nasceu o tema inédito “Agir. Agora, 

Já!!!”; surgiu então a ideia de cantar os dois temas no Sarau da Semana Cultural e no 

Dia Mundial do Ambiente e, com o mesmo entusiasmo, aderiram os professores de 

Educação Musical, José António Gomes e Manuela Correia. No palco, cantaram os 

alunos do 5º ano, apoiados pelas LAPAS; na plateia, os colegas do 6º fizeram coro.  

Entretanto, surge mais um projeto: fazer um vídeo com os alunos do 5ºA, B, C e D a 

cantar o tema, numa coreografia a preceito. Esta ideia logo contou com o entusiasmo 

das docentes de Ed. Física, Helena Victor e Isabel Demar, e concretizou-se a 14 de 

junho, com o apoio das vozes dos vários docentes e da turma do 6ºB e com a 

colaboração dos alunos do Curso Profissional Técnico de Multimédia (10º ano),  

coordenados pela professora Ana Figueiredo.  
 

AGIR. AGORA. JÁ!!! 
 

Eis o apelo pela mudança de atitudes, pelo despertar de consciências, por gestos 

concretos e urgentes, que uniu e entusiasmou alunos e professores no último dia de 

aulas do ano para cumprir esta tarefa e chamar a atenção de todos de um modo 

diferente.  

Temos de unir a energia de cada um de nós para fazer retroceder a marcha da auto-

destruição em que a Humanidade engrenou e aproveitar a última “janela de 

oportunidade” para salvar o planeta que nos serve de casa comum. 

 

“Temos de acordar 

  Temos de pensar” 

   Porque … 

      “Há um futuro a construir 

       Temos de AGIR. AGORA. JÁ!!!” 

 

Pelas equipas pedagógicas do 5º ano da EBFL, 

 

Isabel Almeida 


