
CIDADANIA,
DIVERSIDADE
CULTURAL E
BIODIVERSIDADE

Nos próximos dias vamos celebrar o dia da Cidadania, da Diversidade Cultural 
e da Biodiversidade. Estas três datas lembram-nos como tudo está interligado
e que a Cidadania nos convida, mais uma vez, a participar numa lógica
não só de colaboração, como de complementaridade. 
 
Para ajudar a valorizar e integrar a diversidade que encontramos entre diferentes
culturas e seres da natureza, e já que continuamos em casa, e por vezes com
excesso de ecrã, propomos um tempo individual que possa ser depois partilhado
em grupo/turma.

Porquê esta proposta pedagógica?

18 A 22 DE MAIO

Se quiser deixar-nos comentários/sugestões de melhoria sobre esta proposta envie email para ed@fgs.org.pt
O M=? é uma newsletter da FGS para Educadores e Educadoras dedicada à Educação para a Cidadania Global.

http://fgs.org.pt/
http://fgs.org.pt/


Passo 1 | Criar uma tabela, estilo jogo do STOP,  numa folha A4 com 3 colunas
Coluna 1 | espécies & seres da natureza
Coluna 2 | culturas & povos
Coluna 3 | pessoas inspiradoras

Passo 2 | Individualmente preencher cada coluna de A a Z 
Escrever, apenas de memória, de A a Z diferentes espécies, culturas e
nomes de pessoas inspiradoras, deixando em branco o que não se sabe.
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Reconstruir a
Diversidade1.

Trabalho autónomo | Assíncrono
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Passo 2 | Refletir em grupo(s) a partir de perguntas geradoras
Que diferenças vemos entre a tabela individual e a tabela coletiva?
Quais os desafios que encontrámos a construir a tabela coletiva?
Quais as surpresas que tivemos?
Se fizéssemos esta tabela com outras pessoas sairia igual?

Passo 3 | Valorizar o que aprendi de novo e aprofundar
Pedir a cada participante que escolha 1 elemento da tabela coletiva que
não conhecia (ou conhece mal) para pesquisar e ficar a conhecer melhor.

Passo 1 | Pesquisar e sistematizar

Cada participante, após realizar uma pesquisa sobre o elemento que escolheu,
terá que construir uma apresentação criativa [cartaz, fotografia, infografia,

música, conto, receita, dança] e colocá-la em formato digital.
Este trabalho pode também ser pendurado numa das paredes do quarto ou da casa.

Passo 2 | Partilhar com o(s) grupo(s)

Partilhar numa plataforma digital os vários trabalhos
ou nas redes sociais com o hashtag #cidadaniaediversidade

Comprometer-se
com a Diversidade3.

Valorizar a
Diversidade2.

Trabalho Coletivo | Síncrono

Passo 1 | Construir uma tabela coletiva
Através de videoconferência construir em conjunto, através das várias
tabelas individuais, uma tabela coletiva. Sempre que aparecer alguma
espécie, cultura ou pessoa que alguém do grupo não conhece, ao/a
participante devem explicar o que/quem é esse novo elemento da tabela.

Trabalho autónomo | Assíncrono
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