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XVII Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO             
 
Tema: UM MUNDO, MÚLTIPLAS CULTURAS 
 
Professores dinamizadores: Celeste Lopes 

     José Barrão 
       Paulo Violante 

          Rosária Campos  
     Vanda Salvaterra - Coordenadora 

 
Destinatários: Alunos do Ensino Secundário de Escolas Associadas da UNESCO  
 

Valores a promover: Cooperação 

 Desenvolvimento sustentável 

 Diálogo intercultural 

 Direitos Humanos 

 Educação para a cidadania  

 Ética 

 Preservação de patrimónios 

 Respeito pelo outro 
 Solidariedade 

 Tolerância 

 
Calendarização: 14-17JAN2015 

 
Esquema conceptual 

Num mundo cada vez mais frágil, nós necessitamos 
do compromisso renovado de todos para o 

diálogo, a tolerância, a reconciliação e o 
entendimento. 

 Não é suficiente viver em conjunto, 
 as sociedades devem crescer juntas.  

Não é suficiente promover  
o intercâmbio, nós 
devemos partilhar. 

 
Irina Bokova 

Diretora-geral da UNESCO 
 

 Na sequência da Década Internacional para uma Cultura de Paz e Não Violência para as Crianças do 
Mundo (2001-2010), que promoveu a paz e a não violência em todos os níveis da sociedade, e do Ano 
Internacional para a Aproximação das Culturas (2010), que teve como objetivo promover o respeito 
universal, a observação e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais abrangendo, 
não apenas as artes e humanidades, mas também diferentes formas de convivência, sistemas de valores e 
tradições, a Conferência Geral da UNESCO, proclamou, em outubro de 2011, a década 2013-2022 como a 
Década Internacional para a Aproximação das Culturas. A UNESCO foi designada como agência líder. 1 
 

 O objetivo da Década é promover o entendimento mútuo e o respeito pela diversidade, os direitos e a 
dignidade entre os povos, por meio do diálogo intercultural e iniciativas concretas.2 Essas tarefas nunca 
foram tão importantes como são hoje, num mundo em constante mudança, no qual todas as sociedades 
se estão transformando, sendo, ao mesmo tempo, profundamente frágeis e no qual as “diferenças” 
muitas vezes são vistas como desafios. 3  

                                                
1
  Resolução 36C/40 da Conferência Geral da UNESCO, em novembro de 2011, seguida pela Resolução 67/104 da Assembleia-Geral das Nações 

Unidas, em dezembro de 2012 
2
  Irina Bokova - Diretora-Geral da UNESCO 

3
  Irina Bokova - Diretora-Geral da UNESCO 
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 Assim, e tendo como referência os valores propostos pela UNESCO para a Década Internacional para a 
Aproximação das Culturas, a Escola Secundária de Sá da Bandeira escolheu para tema do XVII Encontro 
Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO: “Um Mundo, Múltiplas Culturas” 
que abrangerá dois subtemas: 

 
 História da aproximação de culturas - que consequências culturais, científicas e sociológicas, em 

especial depois do século XV?  

 A aproximação das culturas na atualidade - na comunidade em que a escola está inserida: que 
preconceitos e estereótipos levam à discriminação do “estrangeiro”? Que atitudes de tolerância, 
cooperação, diálogo, solidariedade e de respeito pelo outro se manifestam? 

 
Objectivo geral: Sensibilizar para a importância da defesa permanente dos Direitos Humanos. Partindo da 

realidade que rodeia os jovens, desenvolver a metodologia do trabalho de projecto: 
identificando problemas, planeando actividades, propondo soluções. 

 
Outros objetivos: 

 Identificar situações e comportamentos discriminatórios.  

 Promover o conhecimento sobre a diversidade cultural.  

 Incentivar o estabelecimento de estratégias facilitadoras da aproximação das culturas.  

 Estimular os diálogos interculturais.  

 Promover a diversidade cultural como uma das vertentes do desenvolvimento sustentável. 

 Promover o gosto pela investigação científica.  

 Incentivar o intercâmbio de experiências e conhecimentos. 

 Facilitar o trabalho em parceria com outras escolas participantes. 
 

Atividades: 

 Apresentação oral e escrita do trabalho de pesquisa realizado na escola  

 Colóquios 

 Debates 

 Trabalho individual e em grupo 

 Visitas de Estudo 

 Actividades lúdicas e culturais dinamizadas pelos participantes 

 Exposições, uma delas com fotografias feitas por alunos para assinalar 2015 como ANO 
INTERNACIONAL DA LUZ 

 
Coorganizadores:  

 Comissão Nacional da UNESCO 

 Escola Secundária de Sá da Bandeira 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Sá da Bandeira 
 
Apoios:  

 Comissão Nacional da UNESCO 

 Câmara Municipal de Santarém 

 Fundação Calouste Gulbenkian 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Sá da Bandeira 

 Outros, já pedidos e ainda não concretizados 
 
Avaliação:  

 Análise das conclusões 

 Questionário para ser respondido pelos participantes 
 

APROVADO EM CONSELHO PEDAGÓGICO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 
 
…  


