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ESCOLAS
Câmara de Lobos

Escola Básica de Câmara de Lobos,
Escola Básica do Covão e Vargem

Escola Básica do Estreito
Escola Básica do Rancho e Caldeira

Évora
Colégio Salesianos,

Escola Básica do Bairro da Câmara
Escola Básica do Chafariz d’El Rei

Escola Básica Galopim de Carvalho 
Escola Básica Heróis do Ultramar

Escola Básica da Horta das Figueiras
Escola Básica São Mamede 

Escola Básica da Vista Alegre

Funchal
Escola Areeiro e Lombada, 

Escola Básica dos Ilhéus
Escola Básica do Monte

Escola Básica de Santo Amaro

Voluntários
Ana Pereira, Júlia Borges, Luísa Fernandes, Pedro Murta
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PREFÁCIO

É COMO É, um projeto aprovado pelo programa Cidadãos 

Ativos – EEA Grants,teve a sua intervenção junto de 16 escolas 

de 3 concelhos de Portugal (Câmara de Lobos,

Évora e Funchal), relacionando artistas e alunos do 2º ano de 

escolaridade, capacitando as crianças para as diferenças físicas 

através das artes (dança, música e artes plásticas).

As várias sessões permitiram estimular o pensamento crítico 

e o diálogo sobre a diversidade, ao longo do ano letivo de 

2021/22, culminado com a produção de vários materiais

originais sobre a diversidade, como foram 16 murais que

inspiraram Raquel Lombardi para a escrita deste e-book.

Viva a diferença!
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O Félix era um gato insatisfeito. 
Vivia com a sua mãe elefanta, o seu pai macaco
e com os seus irmãos flamingos. A sua família 
era muito distinta de outras e o Félix sentia-se 
perdido. 
O que é ser diferente? E precisou de encontrar 
a resposta.
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Ouvia falar da felicidade, mas realmente não sabia 
bem do que se tratava.
Certo dia, soube que algumas crianças de escolas 
de Évora e da Madeira estavam a trabalhar num 
projeto sobre a diferença, chamado 
onde falam de igualdade, direitos e felicidade. 
Decidiu partir à procura da felicidade.
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A mãe elefanta conhecia bem o seu filho. Sabia que 
ele tinha de aprender a aceitar todas as diferenças, 
incluindo a sua e quem sabe encontrar a Felicidade 
que tanto procurava.
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MADEIRA
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Quando chegou a um dos murais, muito 
colorido e alegre, ouviu uma voz que lhe 
disse:  
- Bom dia! O que fazes aqui?
O Félix reparou que no mural havia um 
sapo muito especial que falava com ele.
E respondeu:
- Estou a admirar este mural cheio de 
cores e formas diferentes, fez-me lembrar 
a minha família e a minha vontade de ser 
feliz. 
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O sapo arregalou os olhos e sorrindo disse:
- A verdadeira felicidade está dentro de cada um de 
nós!
O Félix não percebeu o que o sapo quis dizer com 
aquilo e perguntou:
- E como posso encontrar a felicidade?
O sapo respondeu: 
- Cada cor é diferente, importante e única. E assim 
és tu também. Descobre o brilho das cores.
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Entusiasmado com as palavras do sapo, Félix 
caminhou mais um pouco e viu um novo mural, 
onde descobriu um arco-íris com uma família de 
cores alegres que lhe deu ânimo para continuar 
a sua viagem.
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Félix ficou a pensar:
- Os murais que as crianças tinham pintado eram 
realmente sábios! 
Nesse momento aconteceu algo inesperado. 
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Apareceu a Fada Caldeira que lhe disse:
- Félix que bom ver-te. Estava à tua espera! Sei que 
procuras a felicidade, por isso vou levar-te até à Fada 
Lombada que tem uma surpresa para ti.
Lançou pozinhos mágicos e fez magia! 
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Félix aterrou nos braços da Fada 
Lombada que com carinho o acolheu 
e segredou-lhe ao ouvido:
- Esta pomba que tenho comigo vai 
levar-te aos Bons Combos.
Lá encontrarás portas de várias cores 
que te abrirão novos caminhos!
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Acordou em frente ao mural Bons Combos.
Ao seu lado estava uma chave brilhante.
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Sabia que tinha uma grande tarefa.
Teria de abrir as portas dos Bons Combos.

Os Bons Combos são aqueles que aceitam 
a diferença, que dançam e misturam cores, 
dando origem a novas combinações e novas 
ideias.
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Foi então que Félix abriu a primeira porta...
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E encontrou a seguinte mensagem:
O AMOR vive dentro de ti. 
Se deres amor espalhas felicidade.
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Na porta seguinte...
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EMPATIA é colocares-te no papel do outro e 
aprender com as suas diferenças.
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Seguiu rapidamente a abrir a outra porta que dizia:
Juntos somos mais fortes. 
Da UNIÃO nasce felicidade.
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Cada vez o gatinho 
sentia-se mais

motivado e feliz. 
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E continuou a abrir novas portas...
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É bom brincar no jardim com os amigos, todos 
eles diferentes. 
A AMIZADE abre caminho para a felicidade. 
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Abriu cuidadosamente a porta e descobriu
a seguinte mensagem:
A felicidade anda de mãos dadas com a JUSTIÇA. 
Sê justo, gentil e respeita a diversidade! 
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Abraçar e CUIDAR  do nosso planeta,
alimenta a felicidade.
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E quando menos esperava, surge um coelho.
- Olá, gostas de surpresas? 
- Gosto! Disse o Félix admirado.
- Ainda bem! Disse o coelho. Gosto de trazer coisas 
novas e diferentes para o jardim:
catos com picos, sem picos, plantas às riscas,
com pintas. E trago uma camisa diferente a cada dia.
Viva a diferença!
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Félix pegou na chave brilhante e abriu mais uma porta...
Sentia-se radiante a olhar para um novo mural onde 
descobriu o equilíbrio entre a noite e o dia. 
E encontrou HARMONIA na diferença. 
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Neste momento, Félix sentiu saudades da sua família. 
Encontrou mais um mural e já cheio de confiança em 
si mesmo, embarcou no navio que o levou até casa. 
Viajaram consigo todos aqueles pensamentos dos 
Bons Combos como se fossem velas soltas. 

Os ventos sopraram a favor e a baleia esperta 
indicou a rota certa para chegar a casa com
segurança e sabedoria.
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No final desta viagem por entre murais, Félix 
aprendeu uma grande lição:
Cada um             e pode ser feliz na sua própria 
diferença.
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