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JUSTIFICAÇÃO/ENQUADRAMENTO 

A unidade curricular pretende constituir-se como um estímulo à reflexão crítica 

e cientificamente fundamentada sobre o mundo em que vivemos e seus desafios 

atuais, contribuindo assim para o aprofundamento do envolvimento social e 

cívico dos participantes como meio de realização pessoal e de reforço da coesão 

social.  

 

OBJETIVOS 

 Refletir sobre as diferenças culturais e sobre as desigualdades sociais que 

caracterizam o mundo contemporâneo;  

 Compreender os processos de identificação cultural e de relação com o Outro 

como oportunidades de aprendizagem intercultural; 

 Explorar diferentes contextos e práticas de participação social enquanto 

exercício de uma cidadania ativa e solidária. 

 

Palavras-chave: Diversidade, Cidadania, Igualdade, Participação, Solidariedade, 

Voluntariado 

 

PROGRAMA 

Módulo I – Nós e os Outros (6h) 

- Diferenças e desigualdades globais: em que estado anda o mundo? 



- A diversidade cultural num mundo em mudança: culturas, identidades e 

multiculturalismo 

Módulo II – Eu também sou o Outro (10h) 

- Das diferenças às desigualdades? As identidades que incluem e que excluem: 

género, idade, “raça”, etnicidade, religião, incapacidade. 

- Representações da diferença e relações entre diferentes.  

- Construindo pontes: a comunicação e a aprendizagem intercultural. 

Módulo III – Eu com os Outros (12h) 

- Podemos viver juntos? Cidadania, inclusão e participação social. 

- A solidariedade: o que é e como se faz? 

- Associativismo, voluntariado e coesão social. 

- Qual o meu papel? Pequenos projetos para grandes mudanças. 

 

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 

A Unidade Curricular está organizada em 3 Módulos. As sessões de 2 horas 

decorrerão com periodicidade semanal. O docente recorrerá a metodologia 

expositiva e ativa, contando com a participação e contributo dos participantes, 

bem como com o eventual contributo de convidados externos. No final da 

Unidade Curricular os participantes serão convidados a desenhar e implementar, 

individualmente ou em grupo, pequenos projetos de solidariedade social. 
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