Designação: RACISMO
Competências/Objectivos:
BDimensão Intercultural:

- Agir contra o racismo como atitude discriminatória e lesiva da dignidade humana.

BDimensão Pessoal e Social:

- Lidar com divergências de opinião.
- Respeitar as opiniões dos outros na base da tolerância.
- Seleccionar e desenvolver operativamente os procedimentos mais ajustados às situações e aos fins pretendidos.
- Ser criativo.

BDimensão Curricular:

Língua Portuguesa/Estrangeira
- Usar correctamente a Língua Portuguesa para estruturar o pensamento e para comunicar, por escrito e oralmente.
- Usar a Língua Estrangeira para comunicar, por escrito e oralmente, e para se apropriar de informação relevante.
Área de Integração
- Interpretar a realidade envolvente.

Conteúdos

Actividades/Estratégias

Recursos

Cronograma

- Ódio, racismo, discriminação e
sofrimento.

- Audição e interpretação da mensagem
da canção Where Is The Love.

- Canção, computador portátil,
colunas e letra da canção
policopiada

- 15 minutos

Observação
directa
(Grelha de observação)

- Análise, em trabalho de grupo e com
produção de um resumo e de
comentários (tendo por base a
Declaração Universal dos Direitos
Humanos), de situações sociais e/ou
históricas previamente seleccionadas
pelos professores e que retratem
situações de racismo.
- Partilha dos resumos das situações e
dos comentários produzidos.

- Notícias de jornais, factos da
história e outros documentos que
retratem o ódio entre diferentes
raças e as suas consequências,
Declaração Universal dos Direitos
Humanos e material de escrita.

- 40 minutos

Observação
directa
(Grelha de observação)

- Análise, em trabalho individual, da
fotografia do Patinho Feio e produção

- Fotografia do Patinho Feio e
material de escrita

- 30 minutos

Intercultural Education Toward Citizenship to Combat Racism/Xenophobia

- 15 minutos

Avaliação

de texto sobre a experiência psicológica
de se ser discriminado devido à
diferença de raças.
- Partilha, em grande grupo, dos textos
produzidos.

- 20 minutos
Total: 120 minutos

- Em Trabalho de Projecto, concepção
de mensagens contra o racismo e
idealização de formas de as divulgar na
Escola, com ou sem o envolvimento de
alunos de outras turmas (concurso de
cartoons, produção de cartazes, spots
na rádio escolar, produção de filme de
animação…)

- Os necessários à concretização
do projecto.

Intercultural Education Toward Citizenship to Combat Racism/Xenophobia

- O previsto no Projecto

- Análise
produzidos
registo)

dos textos
(Grelha de

- Os previstos no Projecto

