
 

 

 
 

 
 

 
 
No dia 9 de outubro, o Clube 

de Cinema decidiu juntar-se 

ao grupo de educação 

especial da Escola Portuguesa 

e comemorar o Dia Mundial da 

Dislexia que se comemora no 

dia 10 de outubro. O motivo era 

mais que justificável para esta 

parceria, pois, mais uma vez, através do cinema consegue-se fazer com que esta 

problemática seja mais entendida por todos e que cada mais gente perceba que existe 

e que há solução para estas crianças... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os poucos professores que se juntaram a este evento saíram, de certeza, mais ricos, 

uma vez que, enquanto docentes, temos que estar atentos a todos os alunos e cada vez 

mais às problemáticas de cada um deles. No fundo, mais que atual, o filme mostra-nos 

que o ensino é de todos e para todos...  

 

 

Filme “Como estrelas na Terra” 



 

 

Se dúvidas tínhamos da magia da nossa profissão, Como 

estrelas na Terra recordou todos os 

educadores presentes da 

importância da tarefa educativa, 

difícil e reconfortante, mas que é 

absolutamente essencial 

para que todas as crianças possam 

desenvolver e descobrir o seu 

mundo, a sua vocação. 

 

 

O filme retrata, mais uma vez na perfeição, 

como é importante o papel do professor 

como responsável pela “ligação” entre a 

família e a escola. Este diálogo vital 

contribui decisivamente para que se 

descubra toda a magia que cada um dos 

jovens tem em si, potenciando o que há 

de melhor em cada um deles... 

 

 

 

Com a projeção deste filme, concluímos uma semana rica 

de homenagem a todos os professores. Iniciámos a 

semana com a comemoração do Dia Mundial do Professor 

com a projeção do “Clube dos Poetas Mortos” e 

terminámos em beleza com este maravilhoso e essencial 

para todos os professores “Como estrelas na Terra”. 

Parabéns a todos os professores e obrigado a todos os que 

partilharam com o Clube de Cinema estes clássicos do 

cinema mundial. 

Esperamos por vocês... 


