
 
 

 

Semana da Interculturalidade do Distrito de Beja 

10 horas - 9 de abril de 2021 – Jogo da Interculturalidade 

À semelhança dos anos anteriores o Núcleo distrital de Beja promove a Semana da Interculturalidade com o objetivo 

de sensibilizar a sociedade civil do distrito de Beja, para a promoção de uma sociedade intercultural que tenha 

presente os valores da solidariedade, da igualdade, do respeito pela diferença e pela diversidade, de forma a garantir 

uma cidadania mais igualitária e inclusiva. Pretendemos ano após ano aumentar o número das entidades parceiras 

como forma de potenciar o trabalho social continuado e sustentado nas seguintes entidades e instituições: AMEC, 

Município de Beja, Município de Moura, Município de Serpa, CLDS de Beja, CLDS de Moura, CLDS de Serpa, CLDS de 

Castro Verde, Solidariedade Imigrante, Caritas Diocesana de Beja, Associação dos Imigrantes de Beja, PMIM de Beja, 

Agrupamento de Escolas de Beja, Glocalmusic, Ideias do Nada, Associação Saber Compreender, Associados da EAPN 

do Distrito de Beja, CPCJ de Beja …. 

O Un-Hu é um jogo que promove o desenvolvimento de competências socio emocionais e de cidadania global, 

contribuindo, através da educação, para um crescimento pessoal e coletivo mais harmonioso. O jogo Un-Hu é inspirado 

na filosofia Unhu ou Ubuntu, cuja proposição fundamental é a de que “eu sou porque tu és” ou “eu existo porque nós 

existimos” caracterizadas pela humildade, bondade, gentileza, cordialidade, empatia, compreensão, respeito, amizade, 

responsabilidade e consideração, que se manifestam altitudinal e comportamentalmente no seu relacionamento com 

o outro. 

Metodologia: exposição oral, diálogo e debate de ideias relacionadas com o tema, em Videoconferência, através da 

plataforma Zoom (links de acesso disponibilizados após a confirmação da inscrição) 

Facilitadores: Técnicos e Dirigentes da Glocalmusic e da Ideias do Nada 

Destinatários: profissionais de intervenção social e comunitária. 

Inscrições: gratuitas mas obrigatórias, até ao dia 7 de abril através de preenchimento do formulário de inscrição: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-xcH-WI9mf4jGaDTnBhvAk05keRA6vExfGFu3ua_rwM/edit 
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