
AÇÃO DE FORMAÇÃO | 2020 

1 fevereiro   
a   18 abril  

        Racismo,  

   Direitos                  
           e Cidadania 



Apresentação 

A Ação de Formação "Racismo, Direitos e Cidadania", concebida e organizada pelo Museu Nacio-

nal de Etnologia, realiza-se no âmbito do projeto Diálogos na Diversidade: Programa de Educação 

para a Multiculturalidade. 

 

Tal como o projeto educativo que a enquadra, a Ação de Formação tem como objetivo principal 

contribuir para o  desenvolvimento de valores e atitudes que conduzam ao exercício de uma cida-

dania plena no contexto de uma sociedade crescentemente multicultural, a partir de dois planos 

principais de interpelação dos participantes nas suas atividades:  

 

 

  � Reflexão sobre os estereótipos de base racial, étnica e cultural que (ainda) importa 

combater e eliminar, com vista a assegurar o princípio da igualdade e da não discrimina-

ção para cada um dos membros da sociedade portuguesa; 

 

  � Reflexão sobre o papel social do Museu Nacional de Etnologia e a relevância das suas 

coleções para o conhecimento da diversidade cultural, às escalas nacional e global, 

assim como para a promoção do princípio da igual dignidade de todas as culturas. 

 

 

A Ação de Formação, assim como o programa Diálogos na Diversidade globalmente considerado, 

constitui um projeto educativo desenvolvido com o apoio exclusivo da Editora Santillana, Mece-

nas para a área de educação do Museu Nacional de Etnologia no triénio 2018-2020.  



Destinatários 

A Ação de Formação "Racismo, Direitos e Cidadania" é dirigida a Professores, Educadores e Técni-

cos de Serviços Educativos de Museus.  

  

Calendário 

Constituída por 12 módulos de 3 horas cada, esta ação de formação decorrerá no Museu Nacional 

de Etnologia, aos sábados, de 1 de fevereiro a 18 de abril de 2020. 

Horário 

Data 

  1 fev. 15 fev. 29 fev. 14 mar. 28 mar. 4 abr. 18 abr. 

10h00 

13h00 
              

14h30 

17h30 
              

18h00 

20h00 
              



Coordenação 

Rosário Severo (Museu Nacional de Etnologia) 

Formadores 

Ariana Furtado (Agrupamento de Escolas Gil Vicente); Bruno Sena Martins (Centro de Estudos 

Sociais - Universidade de Coimbra); Cristina Roldão (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 

da Empresa - IUL ; Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal) ; Lorena San-

ches Querol (Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra); Márcia Chuva (Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro); Rosário Severo (Museu Nacional de Etnologia); Sandra Silva 

(Lisbon Story Center); Simone Andrade (Consultora em Direitos Humanos). 

Inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas junto do Museu Nacional de Etnologia, para o seguinte email: 

servicoeducativo@mnetnologia.dgpc.pt 

 



Participação 

No final da ação de formação será entregue certificado de participação a todos os formandos que 

participarem na totalidade dos módulos.  

A frequência da Ação de Formação é gratuita, sendo os custos de realização da mesma assegura-

dos pela Editora Santillana, Mecenas para a área de educação do Museu Nacional de Etnologia no 

triénio 2018-2020.  

Contactos 

Museu Nacional de Etnologia  

Av. Ilha da Madeira, 1400-203 Lisboa  

Tel: 21-3041160/9 

E-mail: servicoeducativo@mnetnologia.dgpc.pt  

https://mnetnologia.wordpress.com/ 
 


