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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA 

“Solidariedade Global, Responsabilidade Partilhada” 

1 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

No dia 1 de dezembro 2020, comemorou-se o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, onde 
normalmente em todo o Planeta, as pessoas unem-se para mostrarem o seu apoio às pessoas que 
vivem e são afetadas pelo VIH e para recordar aqueles que morreram devido à SIDA. 

Este ano de 2020, a atenção mundial esteve centrada na Pandemia da Covid-19 e como as 
pandemias afetam as vidas e meios de subsistência das pessoas. A infeção pelo Covid-19 tem 
mostrado como a saúde esta relacionada com outras situações críticas, como redução da 
desigualdade, direitos humanos, igualdade de género, proteção social e crescimento económico.  

Com base nesta ideia, este ano o tema do Dia Mundial da Luta Contra a Sida foi “Solidariedade 
Global, Responsabilidade Partilhada”. Deste modo, apelaram para refletirmos como nós nos 
solidarizamos com aquelas pessoas que precisavam de apoio em tempos de Covid-19, com as 
nossas famílias, com as pessoas do nosso bairro, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa 
comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta… Mas não nos podemos esquecer 
da necessidade de manter o foco noutra pandemia global que ainda está connosco quase 40 anos 
depois do seu início. Apesar de muitas conquistas, não podemos esquecer que a emergência da 
SIDA ainda não terminou. O HIV continua a infetar 1,7 milhão de pessoas em cada ano e mata 
cerca de 690.000. 

Este ano, alusivo à comemoração deste dia, a equipa PES do agrupamento dinamizou um pequeno 
PowerPoint sobre a SIDA e com pequenos vídeos alusivos ao tema deste ano, para explorar em 
sala de aula com as turmas do secundário, durante a semana de 2 a 4 de dezembro. Também 
elaborou em papel de cenário, um grande coração e laços vermelhos. Colocou-se este coração na 
sala de convívio dos alunos e apelou-se aos alunos, para colocarem um laço vermelho no coração, 
lembrando as pessoas que morreram e as pessoas que vivem com esta doença. 

 

 
 

                 A equipa PES do AECM 


