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 Caracterização sumária do Projeto 

 

O Projeto de Escolas Ubuntu é um projeto que decorre no agrupamento e na escola, pelo 

terceiro ano consecutivo e trata-se de um projeto de capacitação de jovens com elevado 

potencial de liderança, provenientes de contextos vulneráveis ou neles disponíveis a trabalhar, 

com o objetivo de facilitar o seu desenvolvimento enquanto líderes ao serviço da comunidade, 

capacitando-os para uma intervenção adequada e eficaz. É um projeto que, em Portugal, é 

dinamizado pelo Instituto Padre António Vieira – IPAV.  

Este projeto pretende que a capacitação seja um veículo de promoção e restauração da 

dignidade humana, em contextos onde esta se encontra diminuída ou ferida. Pretende-se 

contribuir para a transformação de experiências e contextos de injustiça e exclusão social em 

dinâmicas de justiça, inclusão e transformação. Destina-se a jovens entre os 15 e os 18 anos, 

com elevado potencial de liderança, provenientes de contextos vulneráveis ou com 

disponibilidade e interesse em trabalhar nos mesmos. 

O Clube Ubuntu será criado e dinamizado na escola após a realização da Semana Ubuntu (ainda 

sem data definida) e decorrerá até ao final do ano letivo. As reuniões, para dinamização do 

Clube Ubuntu, planificação e realização de atividades, terão a periodicidade de uma semana, no 

entanto, podem realizar-se sempre que for necessário e/ou conveniente. 

 

Eixos/Objetivos do Projeto Educativo (PE) – Ref. 

 
 IDENTIDADE  
 CIDADANIA E MULTICULTURALIDADE   
 AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE  
 DISCIPLINA E SEGURANÇA  

 

OPERACIONALIZAÇÃO 
 

Nº de acções previstas: 4 a 10  

 

Resumo  das atividades  previstas (pode ser anexado): A anexar posteriormente.  

- Formação Ubuntu para educadores 
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(Clube Ubuntu) Após a Semana Ubuntu e a partir da formação do Clube Ubuntu, as ações 

previstas são as seguintes:  

-  Celebração de Datas Especiais 

 Dia 10 de dezembro (sexta-feira) – “Dia Internacional dos Direitos Humanos” 

 Dia 30 de janeiro (domingo) – “Dia Escolar da Não Violência e Paz – Dia do Assassinato de 
Gandhi” (tem de ser ajustado para ser celebrado em dia de aulas) 

 Dia 11 de fevereiro (sexta-feira) – “Dia da Libertação de Nelson Mandela” 

 Dia 4 de abril (segunda-feira) – “Dia do Assassinato de Martin Luther King” 

 Mês de abril – “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância (Laço Azul)” 

 Dia 21 de maio (sábado) – “Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvimento” (tem de ser ajustado para ser celebrado em dia de aulas). 

- Replicação das dinâmicas executadas/aprendidas durante a Semana Ubuntu, com outros 

alunos do Agrupamento e/ou pessoal docente e não docente. 

- Realização de ações de voluntariado e sensibilização da comunidade. 

POPULAÇÃO ALVO 

 

Níveis de ensino: 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário  

 

Nº máximo de participantes  por atividade: O número máximo de participantes por atividade é 

variável porque depende da própria atividade. 

As atividades com menos participantes terão 2 ou 3 participantes e serão divulgadas através da 

Newsletter, porém atividades como o “Laço Azul” ou o “Dia Mundial da Diversidade Cultural 

para o Diálogo e o Desenvolvimento” poderá ter a participação de todos os alunos da Escola 

onde for realizada. 

 

Informações adicionais (facultativo): 
 
 

Data: 18 de outubro de 2021 
 


