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Aumentar a consciência das polaridades existen-
tes na política e na sociedade e desenvolver com-
petências-chave para ajudar os jovens a analisar 
estes fenómenos de forma crítica. 

Desenvolver material inovador de ensino e apren-
dizagem que contribua para contrariar o desen-
volvimento de polaridades na sala de aula. 

Os alunos não só devem ser capazes de identificar 
tendências polarizadoras nas redes sociais, como 
também devem ser dotados de ferramentas para 
as contrariar. 

Os alunos devem ser capazes de utilizar as capaci-
dades de pensamento crítico para reconhecer as 
tendências polarizadoras, contrariá-las e, assim, 
sentirem-se encorajados a agir como embaixado-
res de uma Europa „unida na diversidade“.

resultados resultados »»  
objetivos objetivos »»  

ENSINAR PARA ALCANÇAR! 
Material inovador de ensino e aprendizagem cen-
trado na aprendizagem teórica e experimental, bem 
como disponibilizar material para workshops espe-
cíficos para grupos-alvo de diferentes dimensões. 

CONCEITO CONTRA A POLARIDADE! 
Material didático abrangente para assegurar que o 
tema é abordado de forma adequada e apropriada 
na sala de aula. 

PENSAR A POLARIDADE! 
Um relatório internacional sobre como lidar com a 
crescente polarização política e social e uma lista 
oficial de exemplos de boas-práticas para ser usada 
na sala de aula. 

""olá , olá , diversidadediversidadediz :diz :
UNIDOS CONTRA A POLARIDADE! 
Um workshop orientado para grupos-alvo e um 
guia para alunos que os encorajará a agir como em-
baixadores de uma Europa unida nas redes sociais.
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sobre o projetosobre o projeto
Quando as polaridades se formam, elas conseguem 
muitas vezes dividir o nosso mundo. Para reformu-
lar padrões de pensamento estáticos e superar de-
safios sociais no futuro, competências como a capa-
cidade de discutir, ter empatia e promover a coesão 
social e a diversidade são muito procuradas na bu-
sca de soluções holísticas. 

„bye, Polarity“ centra-se predominantemente no 
sistema educativo, com o objetivo de sensibilizar 
os jovens para uma crescente polarização política 
e social, ajudando-os a aprender a lidar com estes 
fenómenos e permitindo-lhes assim atuar como 
embaixadores de uma Europa unida.  


