
 
 

Multiculturalidade na escola - o desafio de construir pontes para 
abraçar a diferença 

 

O sucesso da aprendizagem numa sociedade multicultural requer uma abordagem intercultural, na qual 
não apenas os alunos, mas toda a comunidade escolar, são convidados a escutar e a escutarem-se, de 
modo a compreenderem diferentes perspetivas. 
A comunidade escolar deve encorajar os seus estudantes a aprender e agir, a partir de um modelo de 
inclusão. Isto implica ser sensível a outras culturas presentes no meio escolar. 
Por outro lado, a educação multicultural, especialmente em contexto escolar, onde a presença de 
migrantes e refugiados é relevante nas escolas, implica um sentido de igualdade e justiça social. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Desenvolver estratégias de comunicação e gestão de conflitos através da utilização de 
práticas restaurativas; 

2. Círculos de construção de comunidade; 
3. Lidar com o estereótipo e o preconceito; 
4. A abordagem da diferença a partir do storytelling; 
5. Como introduzir a multiculturalidade no curriculum e envolver toda a comunidade. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fomentar e desenvolver relações de bem-estar em ambiente multicultural. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover uma comunicação mais positiva e apreciativa; 
Desenvolver competências de comunicação, escuta e resolução de conflitos em contexto multicultural; 
 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Método expositivo das matérias lecionadas; interatividade com as formandas no que respeita a perguntas 
e     respostas sobre os conteúdos da formação; esclarecimento de casos práticos. 



 

INSCRIÇÃO gratuita 
 

 
PÚBLICO-ALVO: Professores, educadores de Infância, Auxiliares de educação, 

equipas multidisciplinares. 

 
ÁREA DE FORMAÇÃO: 762 – Trabalho Social e Orientação 

 

 
MODALIDADE DE FORMAÇÃO: Formação contínua de atualização. 

 

 
FORMA DE ORGANIZAÇÃO: Formação à distância. 

 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Número de ordem de receção da inscrição. 

 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO: Frequência obrigatória de pelo menos 80% do total 

da duração da ação e aproveitamento no final da formação. 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Ficha de Inscrição em anexo | A Ficha de Inscrição 

pode ser fotocopiada. 

 
Após confirmação da sua inscrição, será enviado o link para acesso à formação. 

 

As inscrições são limitadas a 30 participantes e devem ser realizadas até ao 
próximo dia 16 de novembro para: https://forms.gle/2dkG1bfcVuy6GCma6 

 
 

EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti - Pobreza 

castelobranco@eapn.pt Tel. 272 328 333 Fax. 272 328 334 Tlm. 96 79 42 719 

Projeto Fundão .MEDEIA 

fundao.medeia@cm-fundao.pt 
 
 
 
 

DATAS 

18,25 novembro,2 
dezembro de 2022 

HORÁRIO 

18h – 20h 

 
DURAÇÃO 

6h 

 
LOCAL 

Plataforma Zoom 

 

FORMADORA 

Isabel Oliveira 

Licenciada em Direito pela 

Universidade de Coimbra; 

Pós- graduação em Direito 

do Consumo; Curso de 

Mediação Escolar (2004); 

Mediação de 

Conflitos (2003-2004); 

Mediação laboral (2007); 

Mediação Penal 

(2010); Mediação 

Familiar (2010); 

Practitioner de PNL – 

Programação 

Neurolinguística (2009); 

Master em PNL 

– Programação 

Neurolinguística (2010); 

Formação em mediação 

Narrativa (com Sara Cobb, 

2012 e 2015) e em Círculos 

Restaurativos (com 

Brian Steels). 
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