


A vida antes do 25 de abril
Mas entretanto, cá vão alguns factos curiosos sobre a vida no tempo dos 
vossos avós:
Como era a escola?
•A escola era só obrigatória apenas até ao 4º ano. Isto quer dizer que 
muitos meninos começavam a trabalhar com apenas 10 anos de idade! Já 
imaginaste? Podia-se continuar a estudar, mas era complicado para a 
maioria das famílias que eram muito pobres.
•Os professores podiam dar castigos mais severos aos alunos, como 
colocar-lhes umas orelhas de burro em cartolina e sentá-los na sala de 
aula virados para a parede! Podiam até bater-lhes, ou com uma régua ou 
cana.
•Os meninos e as meninas estavam separados nas escolas. Havia turmas 
de meninas e turmas de meninos e estavam separados no recreio.

https://ensina.rtp.pt/artigo/reconstituicao-de-uma-aula-do-estado-novo/



Como era a comida e as brincadeiras?
A alimentação era diferente: os iogurtes, por exemplo, eram 
pouco comuns. E muito caros! Comia-se pão com manteiga ou 
com marmelada em vez de cereais de pequeno-almoço. Não 
havia hambúrgueres, comia-se muito peixe pois a carne era muito 
cara. Os caramelos e outros doces tinham que ser comprados em 
Espanha.
A Coca-Cola, por exemplo, era uma bebida proibida. As pessoas 
iam muitas vezes comprar a Espanha e traziam as garrafas 
escondidas no carro. Mas já havia Sumol, sabiam?
As crianças brincavam muito na rua, umas com as outras. Havia 
poucos carros e poucas famílias tinham TV.



E o mundo dos adultos?
Toda a informação era primeiro aprovada pelo governo; Assim, tudo 
o que governo não queria que as pessoas soubessem era cortado 
antes de sair no jornal. Esta prática era conhecida como “Lápis Azul”. 
Observem a imagem abaixo: sabem dizer porquê?
Quem dissesse que não gostava do governo podia ir para a prisão
Muitos adultos não sabiam ler e nem escrever! Muitos nem à escola 
iam.
As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Só 
podiam votar se tivessem estado na escola até antes de iniciar a 
universidade. E vocês já sabem que só era obrigatório estar na escola 
até ao quarto ano e que muitas crianças iam trabalhar com 10 anos. 
Ah! E só podiam viajar com autorização dos maridos!




