
#TodosOsDiasContam



PREPARAÇÃO DO MANIFESTO

LABORATÓRIO DE IDEIAS 
Linhas orientadoras para os trabalhos em contexto de sala de aula 

(2 aulas de 50 minutos)

“Todos os Dias Contam” é uma iniciativa do Município de Esposende que desa�a a
comunidade escolar a produzir conteúdos para evitar a propagação da Covid-19 entre

os alunos. Sob a forma de Manifesto para os seus pares, os alunos do 3.º Ciclo e
Secundário do concelho irão preparar uma campanha de sensibilização de âmbito

nacional.
A pandemia trouxe consigo novas regras à rotina de toda a população, mas, com o

regresso à escola, os comportamentos de risco dos alunos mais velhos têm sido
notícia um pouco por todo o país.

Contexto do projeto
Diz-se de um projeto “transmedia” aquele que utiliza diferentes plataformas de

comunicação para transmitir conteúdos diversi�cados, por forma a que os meios se
complementem numa história única.

“Todos os Dias Contam” nasce a partir de um �lme de animação que será utilizado
para alertar a população adolescente e jovem adulta para os perigos de

comportamentos de risco em relação à Covid-19, envolvendo-a no processo co-
criativo de desenvolvimento de uma campanha de sensibilização.

Dada a urgência deste projeto, os alunos serão apresentados à história do Gustavo, o
protagonista principal desta história, sendo-lhes cedido o guião do �lme de animação.

A partir daqui, criar-se-á um conjunto de atividades que promoverão um maior
esclarecimento da comunidade escolar. 

As atividades pensadas surgem com a seguinte ordem:

ATIVIDADE 1
Debate e re�exão sobre os momentos de maior risco de exposição

Para iniciar esta atividade, o(a) professor(a) visualiza com a turma o �lme de animação. 
Posteriormente, o guião disponibilizado poderá ser lido para encontrar respostas às perguntas 

que se colocarão. O guião poderá ser lido em voz alta por diferentes pessoas, ou poderá ser 
solicitado que cada aluno o faça individualmente. Após a leitura atenta, o(a) professor(a) 

poderá discutir o texto do �lme  de animação e fazer um paralelismo com a realidade 
dos jovens estudantes. 

Sugerem-se as seguintes questões:



Questões sobre o guião

1.1. Como se comporta Gustavo em relação às regras de prevenção 
disseminadas pela escola?

1.2. Qual a relação entre a história de vida do Gustavo e 
o seu comportamento?

1.3. Explica a metáfora assente na frase “Todos os dias contam”, 
e explica a sua importância para o momento de pandemia 

que vivemos atualmente?



Questões sobre o dia-a-dia dos estudantes

1.4. Durante todo o �lme, Gustavo aponta alguns comportamentos 
de risco dos seus colegas. Em contexto real, onde é que os 
estudantes sentem que existe maior incumprimento das 

regras de segurança?

1.5. O que se pode fazer para diminuir o incumprimento dos 
adolescentes e jovens adultos?

ATIVIDADE 2 
Trabalhar a mensagem em Saúde Pública a partir das redes sociais

O �lme de animação que está a ser desenvolvido utilizou a frase “Todos os dias
contam” para poder reforçar a importância dos comportamentos responsáveis diariamente.

2.1. Colocando os estudantes como guionistas de um �lme de animação, que frase
utilizariam para poder passar esta mensagem?



2.3. Em pequenos grupos ou coletivamente, sugere-se que os alunos escolham
uma das recomendações de segurança (exemplo: usar máscara, desinfetar as mãos 

com regularidade ou manter a máscara nos transportes coletivos por exemplo...) e possam
trabalhar uma mensagem original associada a essa recomendação.

As mensagens terão de se adaptar a uma das seguintes redes.

a) Instagram

b) TikTok

c) Facebook

d) WhatsApp

Recomendação

Rede social

Mensagem ou ideia para publicação



ATIVIDADE 3
 Do �lme de animação para a realidade

O �lme de animação utiliza uma pulseira para poder servir como elo de ligação à
comunidade escolar. Estas pulseiras irão ser disponibilizadas aos alunos para

poderem servir como símbolo de responsabilidade, aumentando a consciencialização
para a importância de se ser um Agente de Saúde Pública.

3.1. O que é um Agente de Saúde Pública? E como poderá esta �gura ser importante
no contexto escolar?

3.2. A pulseira tem três cores essenciais, que representam três comportamentos
imprescindíveis. Para além da pulseira, em que outros materiais e objetos os alunos

creem que estas cores poderiam aparecer para comunicar a mesma ideia?

3.3. Imagine-se uma sessão fotográ�ca sobre este projeto, com alunos que utilizam a
pulseira. Para além de a utilizarem no pulso, onde poderia esta pulseira ser utilizada

(ex: no porta-chaves, na mochila…)?

3.4. Desa�o para casa: É objetivo desta campanha aumentar os comportamentos responsáveis da 
sociedade. Como as boas práticas devem começar, desde logo, em casa, solicita-se aos 

estudantes que partilhem o vídeo com os seus familiares, explicando a metáfora utilizada para s
e construir a história do Gustavo, enquanto agente de Saúde Pública. 

Pede-se a total colaboração para que as respostas às Atividades 2 e 3 possam ser
reencaminhadas por e-mail escrito, fotogra�a ou vídeo explicativo para o endereço de

e-mail: todososdiascontam@gmail.com



Todos os Dias Contam 
Manifesto dos Jovens Estudantes de Esposende 

SINOPSE
Diariamente, Gustavo cumpre o mesmo ritual ao acordar: desliga o despertador e 
lê a mensagem da mãe, escrita num papel gasto que se encontra em cima da 
mesinha de cabeceira. “Olha o mundo como uma grande oportunidade. Todos os 
dias contam! Um beijo, Mãe.” A pandemia trouxe consigo novas regras a esta 
rotina, que, embora pareçam simples, facilmente podem ser esquecidas. Gustavo 
sabe disso, e esforça-se por fazer aquilo que está ao seu alcance para estar em 
segurança, não colocando em risco quem consigo convive. O �lme de animação 
“Todos os Dias Contam” retrata a história de um adolescente que se dedica a 
potenciar comportamentos conscientes nos seus colegas. O protagonista reco-
nhece a difícil adaptação a uma nova realidade, mas o risco provocado pela pan-
demia alimenta a sua responsabilidade em alertar os seus pares. A�nal, Gustavo 
conhece a forma da saudade, simbolizada pelo pedaço de papel que traz de volta 
memórias da sua mãe.

“Todos os Dias Contam” contém as recomendações diárias para estudantes do 2º 
e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, inseridas nos Planos de Contingência 
Escolares do Concelho de Esposende. Estas recomendações serão dadas a partir 
de três planos de informação que se cruzam: i. a jornada do protagonista de casa 
à escola; ii. as mensagens trocadas no seu telemóvel e nas suas redes sociais; iii. a 
voz de um locutor de rádio, que acompanha todo o �lme de animação. 

UM PROJETO TRANSMEDIA SOB A FORMA DE MANIFESTO
Uma das estratégias mais comuns para aumentar o impacto de projetos de 
Promoção da Saúde junto da população-alvo, é envolvendo-a na conceção das 
mensagens a serem disseminadas. Tendo como ponto de partida este �lme de 
animação, os estudantes de Esposende serão porta-vozes e  agentes de Saúde 
Pública, difundindo uma mensagem de responsabilidade a estudantes de outros 
municípios.

GUIÃO 
(Entra o vídeo do Pedro Ribeiro)
Pedro Ribeiro – Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje não vos 
trago nenhuma música ou entrevista. Gostava antes de vos mostrar um �lme 
incrível produzido pela cidade de Esposende. Esta é uma mensagem… 

(O efeito da televisão mal sintonizada entra antes do Pedro terminar a palavra “men-
sagem”. O animador transforma-se em personagem de desenho animado) 

Pedro Ribeiro – Hey, o que é que foi isto? 
 



Pedo olha para cima e para os lados) 

Pedro Ribeiro – A minha cara parece um pouco estranha, mas acho que está tudo 
bem... Como estava a dizer, gostava que assistissem a esta história com muita 
atenção. Foi feita para todos vocês!

(O ecrã vai a preto. Começa o som do despertador do telemóvel a tocar ainda em 
preto)

(Numa cómoda, aparece um telemóvel a despertar, uma folha de papel dobrada e 
uma pulseira colorida)

(A mão do Gustavo aparece a pegar no bilhete) 

(Entra a cena 02, com o Gustavo já sentado na cama a ler o bilhete. Zoom in para a 
cara dele, enquanto o Gustavo �ca com expressão ternurenta no rosto)

(O bilhete lê-se com calma)

(Volta à cena 02. A mão baixa como se estivesse a pousar o bilhete)

(Plano desliza para a direita, e entra a cena 04. Quando a cena entra, ouve-se som de 
mensagem de WhatsApp. Aparece a tela do WhatsApp na imagem e as mensagens a 
cair. Antes das mensagens do Gustavo, ouve-se o som das suas teclas) 

(Enquanto a conversa decorre, o plano muda para a cena 05) 

Joana - Olá. Já chegaste à escola?
Gustavo - Ainda em casa. E tu?
Joana - Também. 
Gustavo - Quando chegares, não �ques no portão a trabalhar para o ranking de 
popularidade. (emoji riso) Encontramo-nos na sala. 
Joana - E tu não te esqueças da máscara. 
Gustavo - Nunca! Já sabes que, depois de ti, a máscara passou a ser a minha 
melhor amiga. (emoji com língua de fora)
 
(Desaparece a tela do WhatsApp. E muda o plano com o menu do telemóvel aberto) 
 
(O dedo do Gustavo pressiona o ícone da Rádio Comercial. A aplicação abre-se de 
seguida. O Gustavo carrega no play)
 
Locutor – Bem-vindos a mais uma emissão da Rádio Comercial. São 7h30 e a esta 
altura deves estar quase pronto para ir para a escola. 
 



(Entra a música e plano sai para a esquerda, enquanto o Pedro Ribeiro continua a 
falar. O Gustavo e o pai aparecem, agora, dentro do carro)
 
Estes são tempos estranhos, e se há alguns meses nos dissessem que estaríamos 
a viver desta forma, iríamos pensar que seria mentira. 
 
(Aparece o tablier do carro)
 
Desinfetar as mãos com álcool gel várias vezes por dia parece parte de um �lme 
de �cção cientí�ca. Mas estas são indicações preciosas que têm de ser feitas.  

(Volta para a cena do pai e do Gustavo até a frase de cima terminar)
 
(Gustavo mexe no telemóvel para ir ao TikTok. As três posições do TikTok entram com 
�ash. No �nal, Gustavo coloca um coração na publicação)
 
(O protagonista coloca a máscara antes de sair do carro) 
 
Locutor – E se é maçador usar máscara e desinfetar sempre as mãos ao entrar e 
sair da escola, manter o distanciamento físico entre os colegas também é compli-
cado. Mas é altamente importante. 
 
(Plano sai para a direita. Entra a cena 09, com o Gustavo a caminhar no corredor da 
escola, em direção à sala. Gustavo acena a meio do caminho)
 
Locutor – Deixa de lado os beijos e abraços. E não penses que, por estares do lado 
de fora dos portões da escola, isto deve mudar. Lembra-te: acena para cumpri-
mentar! 
 
(Quando ele se aproxima da porta, o plano sai para a esquerda e entra a cena 10, com 
o Gustavo sentado perto da Joana, mas a uma distância segua)
 
Locutor – Tenta evitar o contacto com outras turmas. Mas se isso acontecer, garan-
te sempre o distanciamento físico. Muito importante também é não partilhares 
comida ou objetos escolares com ninguém. 
 
(Os objetos que estão em cima da mesa vão aparecendo à medida que o Pedro Ribei-
ro os enumera) 
 
(Toca a campainha da escola. E o plano sai para a direita) 
 
(Entra a cena 11, e o Gustavo anda no corredor durante alguns segundos)
 
(Ouve-se o WhatsApp novamente e a conversa com o treinador)



Carlos Coach - Vens ao treino hoje?
Gustavo - Sim, treinador. 
Carlos Coach - Boa! O teu pai pode trazer-te? Temos de levar poucos jogadores de 
cada vez na carrinha do clube. 
Gustavo - O meu pai está a trabalhar…
Carlos Coach - Sem problema. A carrinha apanha-te, mas certi�ca-te que usas 
máscara e manténs o distanciamento até começares o treino. 
Gustavo - Pode contar comigo! (emoji de braço musculado) 

(Entra a cena 13, com o Gustavo já na paragem de autocarro)
 
Locutor – E toda esta espera para que o passado volte pode cansar. Mas mesmo 
assim, faz tudo o que puderes para garantir que não te colocas em risco. A ti e aos 
outros. 
 
(Muda o plano para a cena 14, com o menu geral do telemóvel e o Gustavo a selecio-
nar o ícone do Facebook, acabando por abrir as stories da Sara)
 
(Gustavo coloca um emoji de zangado na publicação) 
 
Locutor – Porque por muitas di�culdades de adaptação que possas ter, precisa-
mos de ti e da tua força para construirmos uma realidade melhor. 
 
(Logo quando o Pedro Ribeiro começa a dizer a fala de cima, o Gustavo está já a abrir 
o Instagram onde aparece a sua foto)
 
(Zoom in na foto, que se transforma na cena 15. Som do mar aparece) 
 
Locutor – Todas estas regras são importantes para o teu futuro e para o futuro dos 
que te rodeiam. 
 
(Gustavo mostra o conteúdo da pulseira de forma pausada)
 
Locutor – (de forma lenta e mais grave) E todos estes passos custam menos do 
que a saudade.
 
(Mudança para a cena 18. Gustavo fecha os olhos e inspira profundamente. O tom do 
céu começa a mudar e o Gustavo cresce)
 
(Som de WhatsApp. Tela aparece e dá-se a conversa com o pai) 
 
Pai - Vens jantar?
Gustavo - Vou já. (emoji com um sorriso). 

Locutor – Porque todos os dias contam. 
 
(Hashtag #TodosOsDiasContam. E créditos �nais) 


