
Assunto: Programa Escolas Ubuntu 

Lisboa, 23 de julho de 2021 

Exº/ª Senhor/a 

Diretor/a do AE/ENA 

No âmbito do Plano 21|23 Escola+ encontra-se previsto o desenvolvimento da Ação 

Específica 1.6.2 - Programa para competências sociais e emocionais, fazendo parte de um 

conjunto de medidas que procura dar respostas à necessidade de recuperação de 

aprendizagens e garantir que ninguém fica para trás, https://escolamais.dge.mec.pt/ 

Decorrente deste enquadramento, a Direção-Geral da Educação pretende, em parceria 

com o Instituto Padre António Vieira, desenvolver, nos anos letivos 2021-2022 e 2022-

2023, o Programa Escolas Ubuntu. 

O programa ESCOLAS UBUNTU visa proporcionar a cada agrupamento de Escolas aderente 

a realização da ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU para os seus estudantes, tendo em vista o 

desenvolvimento de competências socio-emocionais, como o autoconhecimento, 

autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de serviço. 

Está baseado no conceito “UBUNTU” que significa “eu sou porque tu és, eu só posso ser 

pessoa através das outras pessoas”, e potencia uma educação para a cidadania que 

valorize três eixos: a ética do cuidado (saber cuidar de si, dos outros, da comunidade e 

do planeta), a liderança servidora (atenção ao serviço e ao bem comum) e a capacidade 

de construir pontes (atitude essencial num mundo polarizado e fraturado).  

Inspira-se igualmente em líderes de referência, como Nelson Mandela, Martin Luther 

King, Gandhi, Madre Teresa, Malala, entre outros, cujas biografias podem inspirar os 

participantes. Usa uma metodologia de educação não-formal, experiencial e relacional, 

baseada em estratégias e recursos muito diversificados, que são disponibilizados a todos 

os animadores Ubuntu de cada Unidade Orgânica (UO). 
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As evidências recolhidas são inequívocas quanto ao impacto gerado nos participantes. O 

incremento dos níveis de autoconfiança, de resiliência e empatia, com consequências 

quer nas aprendizagens, quer na sociabilidade, a par com o reforço do seu compromisso 

cívico de “líder Ubuntu” são recorrentes.  

Este programa, que poderá complementar o trabalho dos docentes no âmbito do apoio 

tutorial específico, aposta também na capacitação de educadores (professores, 

professores tutores, psicólogos, assistentes sociais, assistentes operacionais e outros 

profissionais) de cada Agrupamento, através de oficinas de 50h de capacitação, de modo 

a que, progressivamente, cada UO possa desenvolver autonomamente esta metodologia e 

cumprir os objetivos enunciados.  

Em termos de público-alvo, no ano letivo 2021/22, em termos etários / nível de ensino, 

destinar-se-á aos 13-18 anos (correspondente, em geral, a 3º ciclo e secundário). No ano 

letivo 2022/23, disponibilizar-se-á também a opção dos 6-12 anos (correspondente ao 1º e 

2º ciclo). 

O programa ESCOLAS UBUNTU envolve as seguintes ações:  

a) Capacitação de 5/6 docentes/técnicos por UO aderente, em cada ano letivo, 

numa ação de 50 h, na metodologia Ubuntu.  

b) Desenvolvimento de Semanas Ubuntu, segundo o modelo estabelecido, em 

número, data e espaço a decidir por cada UO.  

c) Desenvolvimento, em cada UO aderente, após a realização da Semana Ubuntu, do 

seu Clube UBUNTU, com a missão de criação e execução de um plano de 

atividades que concretize a ética do cuidado, a liderança servidora e a construção 

de pontes.  

d) Apoio técnico e pedagógico por parte do Instituto Padre António Vieira (IPAV), 

com a disponibilização do manual do animador Ubuntu, com acompanhamento 

integral da 1ª Semana Ubuntu de cada ano letivo e acompanhamento remoto das 

semanas seguintes.  

e) Atribuição de um diploma a cada jovem participante, no final do ano letivo em 

que participou na Semana Ubuntu e no seu Clube Ubuntu.  

f) Participação da UO, em cada ano letivo, no Encontro Nacional Escolas Ubuntu.  

 



 

 

As UO aderentes terão a seu cargo a seleção, mobilização e disponibilidade de 

Educadores e de participantes, bem como a organização das condições logísticas 

necessárias, quer para as Semanas Ubuntu, quer para os Clubes Ubuntu.   

O Programa Escolas Ubuntu constitui, assim, uma excelente oportunidade para, no 

quadro do reforço da autonomia das escolas, pôr em ação uma estratégia educativa 

diferenciada dirigida à promoção do sucesso escolar e, sobretudo, ao combate às 

desigualdades através da educação, contribuindo definitivamente para uma concreta e 

plena inclusão. 

Para saber mais sobre este programa ESCOLAS UBUNTU, nomeadamente ver o testemunho 

de diretores e participantes de Academias Ubuntu já desenvolvidas em UO, pode 

consultar o site https://www.escolasubuntu.pt. 

A fim de dar a conhecer melhor o programa, temos o gosto de convidar V. Ex.ª a 

participar num dos encontros que se irão realizar no dia 27 de julho, pelas 10H00 / no dia 

28 de julho, pelas 11H30, via Zoom, pelo que enviamos o/s respetivo/s link/s: 

27 de julho: 

https://dge-me-

pt.zoom.us/j/85854291446?pwd=WnI3Q01WRHljQnRWTnp2MnBGY0pSUT09 

ID – 85854291446 

Senha – 161140 

28 de junho 

https://dge-me-pt.zoom.us/j/84214648194?pwd=ZzI1WkltVHJpcTZTMUxaNXFJTHFvdz09 

ID - 84214648194 

Senha –   248806 

Remetemos igualmente formulário através do qual a V/ escola se pode candidatar a fazer 

parte do Programa, o que deverá ser realizado até ao próximo dia 15 de agosto. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor-Geral 
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