
 
 

Proposta de Atividades Pedagógicas 
Dia Mundial dos Pobres l 19 de novembro de 2017 

__________________________ 

 

Fontes: Pobreza e Exclusão Social l Um Guia para Professores (Rede 
Europeia Anti-Pobreza/Portugal) e Compass l Manual para a Educação 
para os Direitos Humanos com jovens (Conselho da Europa/Dínamo) 
 

PARA APROFUNDAR: 
Caso pretenda saber mais, sugerimos os seguintes recursos: 
 
1. Portugal Desigual 

2. Uma Economia para o 1% 
3. Vídeo “O maior roubo de que 
nunca ouviste falar” 
 

 
Subscreva gratuitamente a Newsletter M=Igual?, a newsletter 
da FGS dedicada à Educação para a Cidadania Global aqui. 

 

PORQUÊ ESTA DATA? O Dia Mundial dos Pobres foi criado pelo Papa Francisco em 2016 como convite 
a refletirmos sobre a pobreza e reagirmos à cultura da indiferença, do descarte e da exclusão entre os 
seres humanos, assumindo a cultura do encontro, pois considera que só dessa forma poderá haver justiça 
e paz social. 

 

O QUE PENSAMOS SOBRE O ASSUNTO?  
A partir de entrevistas entre pares, procura-se 
promover a escuta e o contacto com 
diferentes perspetivas sobre o tema da 
pobreza e da exclusão social! 
 

 Adaptável, a partir dos 6 anos 

 Variável em função do nº participantes 

Aceda aqui e encontre esta atividade na 
página 43. 

DÁ UM PASSO EM FRENTE! 
Nesta atividade, os e as participantes 
passam pela experiência de ser outra 
pessoa e dão passos em frente conforme 
as suas oportunidades na vida. Pretende 
sensibilizar sobre a desigualdade de 
oportunidades e tomar consciência da 
injustiça da pobreza, fomentando a empatia 
com pessoas nestas situações. 
 

 Adaptável, a partir dos 8 anos 

 Aprox. 60 minutos 
 
Aceda aqui e encontre esta atividade na 
página 281. 

ESTEREÓTIPOS E OS MÉDIA  
Esta atividade desafia a ler e analisar 
criticamente um conjunto de notícias de modo 
a entender a influência dos média nas 
representações sociais sobre pobreza e 
exclusão social e entender como estes 
suportes e as suas narrativas podem criar, 
manter e reforçar alguns estereótipos. 

 Dos 9 aos 16 anos 

Aprox. 90 minutos 

Aceda aqui e encontre esta atividade na 
página 27. 

 

LUTA PELA RIQUEZA E PELO PODER  
Esta atividade simula a luta pela riqueza e 
pelo poder no mundo, procurando dessa 
forma sensibilizar para as causas 
estruturais da pobreza e consequências da 
pobreza e das desigualdades extremas a 
nível global. 

 Adaptável, a partir dos 12 anos 

 90 minutos 

Aceda aqui e encontre esta atividade na 
página 263. 
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https://portugaldesigual.ffms.pt/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-pt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SkLr-qUk_E0
https://www.youtube.com/watch?v=SkLr-qUk_E0
https://goo.gl/C3Z6uH
https://www.eapn.pt/publicacao/150/pobreza-e-exclusao-social-um-guia-para-professores
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/01/compass_2016_pt.pdf
https://www.eapn.pt/publicacao/150/pobreza-e-exclusao-social-um-guia-para-professores
https://gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2017/01/compass_2016_pt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SkLr-qUk_E0

