
 



COMPREENDER ÁFRICA 

Por uma abordagem intercultural do currículo escolar 
 
 

ENCONTRO EM CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE ÁFRICA        26 de Maio 2014         17.00h-21.30h     Escola Secundária Júlio Dantas    Lagos 
 

CONVIDADO ESPECIAL 
 

Prof. Doutor José da Silva Horta 
Professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista em História de África, identidades, culturas e religiões africanas, Subdirector do Centro de História, grande 
investigador e autor de publicações em temáticas acerca das representações sobre África e, mais recentemente, sobre as comunidades judaicas na África ocidental, as relações afro-
europeias e a construção do mundo Atlântico nos primórdios da globalização. 
 

ENQUADRAMENTO 
 
Os programas escolares são marcados por uma visão eurocêntrica que tem prevalecido durante muito tempo, mas que hoje urge desconstruir em prole de 
perspectivas transnacionais e transculturais. 
Dado que os programas oficiais, os manuais, os recursos disponíveis e a informação veiculada pelos media contemplam uma natureza fragmentada e 
parcial do saber sobre África, cabe aos professores desenvolver abordagens que alarguem a dimensão dos conteúdos e dos conceitos, valorizando a 
diversidade como fonte de desenvolvimento humano. 
A reflexão sobre o conhecimento do processo histórico nas outras partes do mundo permite construir uma perspectiva mais crítica e 
relativizante de uma cidadania que se pretende intercultural, activa e responsável. 
É necessário, pois, caminhar para espaços de aprendizagem e reflexão, a partir dos quais os professores possam desenvolver abordagens 
diversificadas dos programas.  
 
DESTINATÁRIOS 
 
Professores de todos os níveis de ensino, investigadores, formadores, técnicos e agentes educativos e culturais dos municípios, 
associações, centros de investigação e outros cidadãos interessados. 
 
OBJECTIVOS 
 
Este encontro tem como objectivo central celebrar o Dia Mundial de África, reflectindo sobre a herança africana na cultura portuguesa e seus reflexos no currículo 
escolar. 

 Reflectir sobre abordagens curriculares de África numa perspectiva intercultural; 

 Compreender África nas suas complexidades históricas, sociais e culturais. 



 

 

PROGRAMA 
 
17.00h – Sessão de Abertura: “COMPREENDER ÁFRICA. Por uma abordagem 
intercultural do Currículo Escolar” 
Convite às Autoridades Educativas:  
Sr. Delegado da Dgeste-Dsral e Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Lagos 
Graça Cabrita, Directora do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas 
Ana Madeira, Directora do CFAE  Rui Grácio 
 
17.30h –  Intervenção da UNESCO 
Fátima Claudino 
Especialista de Programa Educação, Comissão Nacional da Unesco  
 
17.45h – Conferência: “Estudar África na História Mundial: uma formação 
indispensável” 
José da Silva Horta  
Professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
18.45h - Discussão 
 
19.00h – Intervalo 
 
 
Afro-petisco!   -  Servido por alunos do Curso 
de Restauração da Escola Sec. Júlio Dantas 
Momento de dança e música africana 
 
Associação de Dança de Lagos 
K2 Center 
 
 
19.30h – “Reflexões sobre a ideia de África na prática lectiva. O Dia de África como 
um exemplo de celebração intercultural na escola”. 
Maria da Glória Paula 
Professora da Escola Básica Tecnopolis. Investigadora em História de África. 
 
20.00h – “As representações dos alunos sobre África” 
Alunos da Prof.ª Glória Paula 

20.30h – “Projecto OMD – Perspectivas de cooperação internacional no âmbito dos 
Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento, através de geminações escolares 
Europa-África”. 
Ana Cristina Madeira 
Directora do Centro de Formação Rui Grácio 
 
21.00 – Discussão Final 
 
21.30h – Encerramento 

 
 

APOIOS E PARCERIAS 
 

 
Agrupamento de Escolas Júlio Dantas 
Caixa Geral de Depósitos 
Associação de Dança de Lagos 
K2 Center 

 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa  
Centro de História 

 
Seminário integrado nas actividades da rede SEA-Unesco,  
em celebração do Dia Mundial de África 
 

Disseminação do Projecto OMD – EuropeAID  
Parceria com a Universidade Ca’ Foscari de Veneza 
 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 
 

Enviar até 25/05/2014   o   Nome,   Escola/Instituição,   
Cargo e   E-mail   para o e-mail: centroruigracio@esjd.pt  
 

  Centro de Formação Dr. Rui Grácio   Sede: Escola Secundária Júlio 
Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904  Lagos  Tel. +351 282 77 09 97       Fax. Tel. +351 
282 77 09 98     
   e-mail: centroruigracio@esjd.pt    URL: http://centroruigracio.esjd.pt/     
facebook:  https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 
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