
Dia Mundial da Diversidade Cultural e Diálogo para o Desenvolvimento 

21 de Maio 2021  

Por decisão da Nações Unidas em 2002, celebra-se, a 21 de Maio, o “Dia Mundial da Diversidade 
Cultural e Diálogo para o Desenvolvimento”. 

O conjunto de  Escolas Públicas do Concelho de Almada, assinalam este dia através da realização de 
diversas atividades envolvendo a comunidade educativa, sob o lema “A Diversidade é a nossa Força”. 

Esta iniciativa desenvolvida no âmbito do Projeto “Novos Tempos para Aprender “, dá continuidade ao 
trabalho realizado em todas as Escolas em particular o relacionado com o tema da “Interculturalidade 
e Inclusão”. 

 

 

 

 

A Diversidade é a nossa Força! 

 

 

 

 

AGENDA 

9:00 – 10:00 Projeto Corre Mundos – Workshops de expressões cujo tema é a diversidade 
cultural (Escola sede do Agrupamento) 

10:00 Boas Vindas – Dia Mundial da Diversidade Cultural e Diálogo para o 
Desenvolvimento – Mensagem da Diretora 

Boas Vindas ao Dr. José Carlos Sousa – Diretor de Serviços de Projetos 
Educativos – Direção Geral de Educação 

Apresentação do Mural Virtual 

(Escola sede do Agrupamento) 

10:20  Flash Mob – Dança do Mundo interpretada pelos alunos, professores e 
funcionários das cinco escolas do Agrupamento (Jerusalema) 

10:35 Visita aos espaços de exposições e atividades – exposições do 2º e 3º ciclo 

Cocktails (1 bebida por continente) e mesas com especiarias alusivas à viagem de 
Fernão de Magalhães  

Passagem de um filme sobre a viagem de Magalhães 

11:00 Debate sobre a Multiculturalidade e Migrações com as turmas 10ºB, 11ºA, 12ºA, 
na sala D1.01 com a presença do convidado Dr. José Carlos Sousa 



Ao longo do 
dia no AEC 

Faixas colocadas ao início do dia nas entradas das escolas do Agrupamento e as 
respetivas bandeiras das 26 nacionalidades presentes no Agrupamento 

Workshops do Projeto Corre Mundos 

Playlist dos alunos do AEC – World Music – Associação de Estudantes 

Máscaras do Mundo decoradas pelos alunos 

Debates sobre a Multiculturalidade nas aulas de Cidadania  

Passagem do Mural Virtual nos átrios das escolas 

 

 


