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JUNTOS VAMOS FAZER COM QUE 
 AS NOSSAS VOZES 
 SEJAM OUVIDAS
JUNTOS VAMOS MOSTRAR

O CARTÃO VERMELHO 
AO RACISMO!    
ISTO PORQUE 
#DIVERSITYWINS
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O CARTÃO VERMELHO 
AO RACISMO!    
ISTO PORQUE 
#DIVERSITYWINS

JUNTE-SE A NÓS 
PARA MOSTRAR O 
CARTÃO VERMELHO 
AO RACISMO.

Apoie por favor a campanha nas suas 
redes sociais. Publique a sua foto ou 
comentário e use:
#SRTRC 
#showracismtheredcard 
#diversitywins.
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Sobre nós

Este manual e os livros de trabalho pertencentes ao mesmo  são 
apresentados como parte de um programa escolar que está 
inserido num programa de 24 meses sobre anti-racismo 
e antidiscriminação do "Cartão Vermelho ao Racismo". 
O grande poder deste programa é a colaboração entre estes 
clubes de futebol e as suas fundações de toda a Europa, que 
representam países e culturas diferentes.  

Os jovens que frequentam hoje as nossas escolas representam as 
nossas futuras gerações. A mobilidade e o livre movimento dos 
indivíduos mudou ao longo dos anos e está a alterar a demografia 
dos países Europeus, conduzindo a sociedades europeias 
multiculturais. 

As novas gerações têm de aceitar e respeitar automaticamente a 
presença de novas pessoas na sociedade - aprendendo a coabitar, 
colaborar e evoluir juntos, de maneira a manter a paz entre as 
nações.

Acreditamos que quanto mais cedo a prevenção e a 
consciencialização do racismo e de outras formas de intolerância 
forem estabelecidas, mais eficaz e positivo poderá ser o impacto 
acumulado. Portanto, a ideia é continuar a trabalhar com os jovens 
e conseguir ajudá-los a entender melhor o que é o racismo e outras 
formas de intolerância tentando, assim, identificar de onde vêm 
estas formas de discriminação, como é que afetam os outros e as 
sociedades e como é que podemos trabalhar em conjunto para que 
tentemos impedir que isto aconteça.

O futebol é, sem dúvida, um desporto muito acessível a todos 
e um jogo para diversos membros da sociedade. Isto significa 
que o que se tem passado hoje em dia no futebol é o reflexo de 

várias atitudes e comportamentos da sociedade. Assim sendo, é 
extremamente importante o nosso trabalho conjunto para que o 
racismo e outras formas de intolerância deixem de se conseguir 
expressar nos estádios e para que comecemos a utilizar os jogos 
de futebol para dar um bom exemplo às diversas sociedades. 
O nosso objetivo é inspirar os jovens a desafiarem o racismo e 
outras formas de intolerância através da visibilidade que o futebol 
e os jogadores de futebol profissional têm.

Sobre este programa escolar
As sessões desenvolvidas como parte do programa escolar 
procuram ajudar os monitores a combater o racismo e outras 
formas de intolerância de maneira eficaz, bem como a promover 
a diversidade e a igualdade entre os jovens. As sessões consistem 
em várias e diversificadas atividades físicas e visuais que vão criar 
uma combinação formal e informal de aprendizagem. O principal 
objetivo desta combinação é criar um ambiente confortável onde 
possamos abordar e educar os jovens sobre temas que são, muitas 
vezes, ofuscados pela negatividade.

Cada atividade deste programa tem uma duração aproximada, 
uma indicação para que faixa etária está direcionada, que 
materiais serão necessários utilizar e alguns exemplos de possíveis 
dicas de discussão e reflexão sobre a atividade. Os monitores são 
incentivados a usar os seus próprios conhecimentos e a serem 
discretos quanto às escolhas que têm de fazer sobre a adequação 
dos exercícios e às discussões sobre as atividades que tenham sido 
desenvolvidas. Os alunos terão um manual próprio. Este manual 
contém apenas as atividades/exercícios para as quais é necessária a 
intervenção do monitor, bem como quais são os recursos que serão 
necessários para a realização da atividade.

Sobre nós



6

SESSÃO 1
RACISMO – O QUE É?
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Sessão 1

Distribua folhas brancas de papel A4 aos jovens participantes e 
peça-lhes que escrevam na folha uma lista de todos os nomes 
desagradáveis que já lhes chamaram. De seguida, peça aos 
participantes que façam uma lista das emoções que melhor 
descrevem o que sentiram quando lhes chamaram esses nomes 
desagradáveis. Por último, os jovens devem amassar o papel, 
estragá-lo, pisá-lo, tudo o que queiram exceto rasgá-lo e, 
depois, devem colocar esse mesmo papel na sua mesa e em 
frente ao seu lugar até ao final da sessão.

Perto do final da sessão, peça aos jovens para desembrulharem 
o papel que amassaram anteriormente e para analisarem o 
máximo de vincos que estão presentes nesse papel.
Depois, questione os participantes: O papel está diferente agora? 
Conseguem tirar os vincos do papel? Alguém se esqueceu que 
esse papel estava aí? Alguém se preocupou em pensar qual era o 
propósito do papel estar aí? 

Após os jovens participantes discutirem entre eles sobre as 
perguntas que foram feitas, faça uma breve reflexão sobre 
a atividade: Esse pedaço de papel simboliza os efeitos que o 
racismo e outros tipos de discriminação podem ter sobre um 

indivíduo – as memórias podem permanecer connosco muito 
tempo e, às vezes, nunca chegam a desaparecer. Basicamente, 
o racismo pode-se expressar de diversas formas e todos nós 
podemos ser afetados, quer de uma forma física quer de uma 
forma emocional. Ao chamarmos um nome desagradável a 
alguém hoje, pode afetar a pessoa durante os próximos anos… 
Por isso, é fundamental tratar as outras pessoas da forma que 
nós gostávamos de ser sempre tratados!

Atividade – O papel amassado 7-12 & 13-15 anos            10 minutos

Recursos – Pedaços de uma folha A4 e canetasSESSÃO 1
RACISMO – O QUE É?

Pode encerrar esta sessão com uma discussão sobre que tipo 
de atitudes e de ações positivas é que os jovens participantes 
podem adotar de maneira a superarem os insultos de que 
possam ter sido vítimas. É importante não deixar a impressão 
de que as pessoas nunca vão recuperar dos insultos ou 
do racismo a que foram sujeitos, bem como é igualmente 
importante reforçar que não têm de se sentir eternamente 
culpados por no passado terem chamado algum nome 
desagradável a outras pessoas. 

DICA
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Sessão 1

Atividade – O que é o racismo? 7-12 & 13-15 anos            20 minutos

Recursos – livros de trabalho, um quadro branco e marcadores para o quadro

Explique aos jovens que é necessário pensar sobre o que é o 
racismo e como ele se parece. Peça-lhes que considerem as 
seguintes perguntas:

1. O que pensas que é o racismo?

2. Consegues pensar em algumas razões pelas quais as pessoas, 
intencionalmente ou não, estão a ser racistas?

As respostas podem ser anotadas nas pastas de trabalho dos 
jovens antes que eles sejam envolvidos na discussão de grupo. 
Num quadro branco, escreva o seguinte:

O racismo é…

… devido às diferenças de…

1

2

3

4

O monitor deve preencher o seu quadro em branco com as 
respostas corretas dos jovens durante a discussão em grupo.
A primeira parte “o racismo é…” está relacionada com os 
tipos de tratamento envolvidos com o racismo: insultos, 
discriminação, discussões, violência, etc.
A segunda parte “…devido às diferenças de…” inclui as 
razões pelas quais as pessoas são racistas umas com as 
outras: cor de pele, religião, nacionalidade, cultura, etc.
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Peça aos jovens para se colocarem no meio da sala, todos 
lado a lado e em linha. Avise os jovens participantes que de 
seguida vai ler duas afirmações: se eles se identificarem com a 
primeira afirmação têm de se deslocar para a esquerda, se eles 
se identificarem com a segunda afirmação devem deslocar-se 
para a direita. É importante que dê alguns segundos, após ler as 
afirmações, para que eles pensem bem sobre o assunto.

Instruções de teste:

Jovens com cabelo curto
Jovens com cabelo comprido

Jovens que são canhotos
Jovens que são destros

Para serem lidas em voz alta pelo educador:

Jovens que medem mais que 130 cm
Jovens mais baixos que essa altura

Jovens com cabelo castanho
Jovens com outra cor de cabelo

Jovens que se conseguem curvar e tocar nos dedos dos pés
Jovens que não conseguem fazer isso

Jovens que têm sardas
Jovens que não têm

Jovens que jogam futebol
Jovens que não jogam

Quando a atividade terminar, questione os jovens participantes 
sobre qual era o objetivo da atividade. Depois, deixe-lhes estas 
questões para que eles possam discutir sobre elas: Acham que as 
categorias das declarações eram uma maneira lógica de agrupar 
as pessoas? Como seria se todos discriminassem pessoas com 
base nas categorias das declarações que foram usadas para esta 
atividade? E se as pessoas que não conseguem tocar com as 
mãos nos pés fossem chamadas de menos inteligentes do que 
aquelas que conseguem? E se pessoas com cabelo castanho não 
conseguissem entrar em todos os locais que desejavam?

Mensagem principal sobre esta atividade: Se não 
discriminamos as pessoas por esses motivos acima 
mencionados, não faz sentido discriminar com base na cor da 
pele, na religião, na nacionalidade ou na cultura.

Cartão Vermelho ao Racismo!  Programa Escolar - Manual | Monitores

Sessão 1

Atividade – Olhos azuis, Olhos castanhos 13-15 anos            30 minutos

Recursos – Uma cadeira para todos os jovens se sentarem

Atividade – Vai para a esquerda, Vai para a direita 7-12 anos            30 minutos

Recursos – Espaço para os jovens se sentarem

Diga aos jovens participantes que se devem levantar se a 
característica que for lida em voz alta os descrever – se a 
característica não os descrever, devem continuar sentados.
Leia as seguintes características, uma a uma:

 • Ter cabelo loiro
 • Ter sardas
 • Usar óculos
 • Ser canhoto
 • Olhos castanhos

Quando os participantes de olhos castanhos estiverem de pé, 
explique-lhes que os participantes com os olhos azuis e verdes 
não são tão inteligentes quanto eles. Posto isso, o monitor decide 
que os jovens de olhos azuis e verdes têm de fazer um trabalho 
extra, enquanto os que têm olhos castanhos vão fazer uma 
atividade divertida. Permita que os jovens respondam sobre isto.

Após essas respostas, pergunte-lhes se acham que a atividade foi 
justa. Se acharem que não, questione-os do porquê de não ter sido.

Pergunte aos jovens com olhos azuis e verdes como é que se 
sentiram. Explique-lhes que foi tudo apenas um exercício e que não 
haverá nenhum trabalho extra nem nenhuma atividade divertida. 
É fundamental que os jovens participantes entendam que já 
esperava que isto acontecesse e que sabia que eles se iam sentir 
discriminados e vítimas de racismo, para que eles percebam o quão 
o racismo é infundado e sem sentido.

É importante reforçar que escolher as pessoas por causa 
da cor dos olhos não é racismo, mas o sentimento que 
esses jovens vivenciaram pode ter sido semelhante ao que 
muitas pessoas sentem quando são vítimas de racismo.
Explique-lhes, ainda, as semelhanças que existem entre 
escolher alguém por causa da cor dos olhos e tratar 
alguém de forma diferente por causa da cor da pele, 
nacionalidade, cultura ou religião.

DICA
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Sessão 1

FIM DA SESSÃO 1

O monitor dá a cada jovem um cartão amarelo, um laranja, um 
vermelho e um marcador.

Os jovens participantes têm de escrever uma ofensa em cada 
cartão e as ofensas são classificadas em: menos grave - cartão 
amarelo | intermédia - cartão laranja | grave - cartão vermelho.
Após terminarem a tarefa, o monitor recolhe todos os cartões. 
Posteriormente, o monitor ou um dos participantes vai ler em 
voz alta o que está escrito nos cartões.

É importante que o grupo discuta entre si sobre: todas as ofensas 
escritas; a classificação que foi atribuída às ofensas; se os jovens se 
sentem ofendidos com o que os outros escreveram e, ainda, sobre 
qual é a origem da ofensa.

O monitor deve explicar aos jovens que todo o tipo de ofensa 
prejudica as pessoas, especialmente quando a pessoa ofendida se 
sente insegura e/ou frágil.

Atividade – Respeitem-se e respeitem os outros!   7-12 & 13-15 anos            30-45 minutos

Recursos – cartões pequenos de três cores diferentes (AMARELO, LARANJA E VERMELHO) + marcadores

O monitor pede aos jovens participantes que leiam a história “No 
campo de futebol”, que está presente nos seus livros de trabalho. 
Após lerem a história, os jovens devem responder a algumas 
perguntas sobre essa história e discutir isso com os seus colegas.

As perguntas são as seguintes:

1.  O que pensas acerca da situação?
2.  Tu entendes porque o João ficou chateado?
3.  O que pensas que poderia ter sido feito?
4.  O que farias se visses isto a acontecer?
5.  O que achas que o treinador do João deveria ter feito?
6.  O que pensas que os colegas de equipa e os espectadores  

 deveriam ter feito?

Atividade – No campo de futebol 13-15 anos            30 minutos

Recursos – A história “No campo de futebol” ESCRITA NOS LIVROS DE TRABALHO DOS JOVENS

O monitor deve começar uma discussão com os jovens 
sobre o que os treinadores, os colegas de equipa e os 
adeptos que estão a assistir aos jogos podem fazer sobre 
o racismo dentro de um campo de futebol. No futebol 
profissional já foi introduzido o “procedimento de três 
etapas”, que proporciona aos árbitros a oportunidade de 
suspender um jogo em caso de discriminação ou racismo. 
É de realçar que existem sanções contra estes tipos de 
comportamento, pois nem no futebol nem na sociedade 
há lugar para o racismo.

DICA

opcional
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SESSÃO 2
DIFERENÇAS E 
SEMELHANÇAS 
ENTRE NÓS
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Sessão 2

O monitor deve começar a atividade a explicar aos jovens 
participantes que somos todos diferentes.

Algumas dessas diferenças podem ser vistas a olho nu: uns são 
altos, outros mais pequenos, uns têm uma cor de pele clara 
enquanto outros têm um tom de pele mais escuro, uns têm 
cabelos ruívos e outros têm cabelos loiros, etc. Outras dessas 
diferenças não são evidentes, tais como: os hobbies de cada 
um, se têm ou não têm dislexia, se gosta de meninos e/ou de 
meninas, etc.

Além das diferenças, também existem semelhanças entre as 
pessoas: podem gostar do mesmo tipo de música, praticar 
o mesmo desporto, terem a mesma religião, utilizarem o 
mesmo tipo de roupa e por aí fora. Uma das semelhanças mais 
importantes entre todos nós é que a maioria das pessoas gosta 
de pertencer a algo, e isso pode ser muito perturbador quando 
se é excluído de alguma coisa. Uma outra semelhança que todos 
temos é que todos nós temos preconceitos. Um preconceito é 
uma opinião sobre algo ou sobre alguém, mas que não sabemos 
se é verdade ou mentira. Normalmente essa opinião é sobre 
um grupo de pessoas, por exemplo: as raparigas não gostam de 
futebol; os rapazes só gostam de brincar à luta; os britânicos não 
conseguem lidar bem com a luz do sol; os rapazes crianças que 
são gays só se comportam como meninas, etc.

O monitor deve abrir a discussão com os jovens sobre os 
seguintes pontos:

• Conheces algum preconceito que tenhas? – escreve-o no teu 
livro de trabalho.

• Que preconceitos são esses?
• Como é que sabes se a opinião que tens sobre algo ou alguém 

pode ser um preconceito?

É importante que o monitor diga aos jovens o seguinte: os 
preconceitos determinam como tu esperas que as outras 
pessoas sejam e, portanto, determinam o sentimento que vais 
ter por conhecer essas pessoas. Estes mesmos preconceitos 
também podem influenciar a maneira como vais tratar as 
pessoas – por exemplo: se achares que as meninas não podem 
jogar futebol, tu nunca vais escolher uma menina para a tua 
equipa.

Peça aos jovens que façam uma lista dos preconceitos que 
influenciam a maneira como tratamos os outros. Faça com que o 
tema seja discutido entre o grupo de jovens e, depois, explique-
lhes que não podemos tratar alguém que nunca conhecemos de 
uma forma diferente, porque isso é preconceito. Se tratarmos 
as pessoas de uma maneira diferente com base no preconceito, 
estamos a discriminar.

Preconceitos é sobre aquilo que pensamos. Discriminação é 
sobre a maneira como agimos!

Exemplos de discriminação que o monitor pode mencionar:

• Alguém que não pode entrar no carro de outro por causa 
 do tom da sua pele.
• Uma mulher que recebe menos, pelo mesmo posto de trabalho, 

que o seu colega do sexo masculino.
• Uma rapariga não ter permissão para trabalhar numa loja por 

usar um turbante.
• Um estudante com necessidades educativas especiais que não 

pode ir para a escola porque essa escola não aplica nenhum 
ajuste no ensino de maneira a que o aluno possa participar.

Agora, o monitor deve discutir o seguinte com os participantes: 
o preconceito e a discriminação ocorrem quando as pessoas 
se veem como grupos – aí, uma característica desse grupo é 
enfatizada ao invés das muitas características de cada pessoa 
que pertence a esse grupo. Por norma esse agrupamento acontece 
automaticamente na cabeça de cada um, por exemplo: meninos/
meninas; jovens/idosos; pessoas portadoras de deficiência/pessoas 
sem deficiência, etc.

Peça aos jovens que pensem em vários grupos aos quais pertencem 
e em vários grupos aos quais não pertencem. Por exemplo: a escola 
que frequentam, os hobbies que praticam, se são meninas ou 
meninos, etc. Questione os participantes: que características vos 
vêm à cabeça quando pensam nos grupos aos quais pertencem? 
E quais as características quando pensam no grupo ao qual não 
pertencem?

Enfatize que as pessoas geralmente veem mais traços positivos no 
grupo ao qual pertencem e mais traços negativos no grupo ao qual 
não pertencem. Normalmente isto acontece automaticamente, 
mesmo que o outro grupo tenha claramente características 
positivas. No desporto, por exemplo, mesmo que a nossa equipa 
perca por ter jogado mal, nós vamos sempre dizer que não foi 
justo pois a equipa adversária não jogou assim tão bem. Os jovens 
participantes reconhecem estas questões?

Atividade - Preconceitos e discriminação 7-12 & 13-15 anos            30 minutos

Recursos – livros de trabalho
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Sessão 2

É necessário preparar um papel A4 para cada pessoa do grupo.
O monitor vai escrever, em cada papel e de maneira a ficar
equilibrado tendo em conta o número de participantes, uma das 
seguintes saudações:

•  Dá-me um mais 5
• Abraça-me
• Faz-me uma grande saudação
• Pisca-me o olho
• Deixa-me em paz

Agora o monitor cola um destes papéis nas costas de cada um dos 
jovens participantes. O grupo vai começar a circular pelo espaço 
e, quando dois jovens se cruzarem, devem cumprimentar-se 
segundo a saudação que estiver nas costas do colega. O monitor 
deve deixar o grupo interagir durante uns minutos, para que todos 
se encontrem pelo menos uma vez.

Durante este debate, fale com os jovens sobre o papel dos 
colegas que tinham “deixa-me em paz!” nas costas e em como 
estes colegas se sentiram durante esta atividade. É importante 
explicar-lhes que sentirmo-nos diferentes, especialmente durante 
a juventude, é um fardo enorme que impede que os jovens se 

sintam confortáveis com as suas próprias características e que 
isso, normalmente, leva ao isolamento.

Além disso, como é que todos os outros participantes se sentiram 
ao tratar os colegas com o papel “deixa-me em paz!” de uma 
forma diferente? Acham que seria justo tratar os LGBT+ dessa 
maneira? O monitor deve exlicar aos jovens que muitas vezes os 
LGBT+ se sentem diferentes e que devem ser tratados como todas 
as outras pessoas.

Atividade - As costas 7-12 & 13-15 anos            30-45 minutos

Recursos - papel, canetas e cola

O monitor pede aos jovens que façam um círculo. Explica-lhes 
que vai dizer várias características ao longo do jogo e que 
sempre que o fizer eles terão que se juntar a alguém que partilhe 
desta característica com eles.

Os jovens começam a andar pela sala e o monitor começa 
a dizer características (por exemplo: pessoas com a mesma 
idade; pessoas com o mesmo número de irmãos; pessoas com 
a mesma cor de cabelo; pessoas que apoiam o mesmo clube; 
pessoas com a mesma comida favorita) sempre que o monitor 
dá uma indicação todos os jovens devem procurar alguém com 
quem partilhem a característica.

A dinâmica pode ser repetida as vezes que o monitor quiser, 
enquanto fizer sentido ao grupo.

Discussão: 
•  Escolheram sempre a mesma pessoa? Se não, porquê?
• Os grupos que foram formando tinham sempre o mesmo 

número de pessoas?
• Ficaram surpreendidos pelas pessoas com quem se juntaram?
• É possível saber quem vai estar e em que grupos só de olhar para 

as pessoas? Ou precisaram de fazer perguntas às pessoas para 
perceber?

• A quantos grupos diferentes pertenceram?
• Alguém ficou alguma vez de fora? O que é que isso os fez sentir?

Esta atividade ajuda o grupo a misturar-se e a descobrir 
coisas novas acerca uns dos outros. Mostra que todos temos 
semelhanças e diferenças e isso por vezes não é visível aos 
olhos, ou seja, ninguém deve assumir que é muito parecido ou 
muito diferente de alguém que não conhece apenas pela sua 
aparência.

Atividade - Faz um Grupo 7-12 & 13-15 anos            15 minutos

Recursos - Espaço em que seja possível o grupo mover-se à vontade.
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As bolas devem estar colocadas no chão e espalhadas pelo 
espaço. O monitor vai ler algumas frases em voz alta, se o jovem 
concordar ou se enquadrar na frase que foi lida deve ir buscar 
uma bola e ficar com ela na mão até ao fim do jogo. O objetivo é 
que no fim do jogo todos os jovens tenham uma bola na mão.

As frases que irão ser lidas deverão estar relacionadas com a 
diferença, e é suposto que todos percebam que têm algo que os 
torna diferentes ou que têm na sua rede alguém que é diferente.

Exemplos de frases:

• Quem conhece alguém que tem 2 mães ou 2 pais?
• Quem conhece alguém que está numa cadeira de rodas?
• Quem conhece alguém que tem uma cor de pele diferente da sua?
• Quem conhece alguém que tem uma religião diferente da sua?

Atividade - A cor não existe  7-12 & 13-15 anos            15 minutos

Recursos - uma bola por cada jovem a participar na dinâmica, um espaço em que se possam mover à vontade. 

O monitor vai dar aos jovens uma lista de personagens com 
os nomes e as descrições das mesmas. É necessário que os 
participantes sejam divididos em grupos de quatro ou cinco, de 
maneira a que consigam construir uma equipa de futsal com base 
nas personagens da lista que lhes foi dada. Os resultados de cada 
grupo têm de ser registados num poster e, posteriormente, serão 
apresentados ao grupo todo – os jovens vão ter de justificar o 
motivo pelo qual escolheram os jogadores.

O objetivo principal desta atividade é que os jovens reconheçam 
os seus próprios estereótipos sobre as outras pessoas. O monitor 
deve explicar ao grupo que é normal que todos nós tenhamos 
estereótipos e que não é necessariamente uma coisa má – alguns 
destes estereótipos provêm de contextos culturais e da própria 
história dos países onde nasceram e/ou cresceram. No entanto, 
existem outros tipos de estereótipos que estão mais ligados ao 
preconceito.

Atividade - Estereótipos no desporto 7-12 & 13-15 anos            60-90 minutos

Recursos - posters, marcadores e cartões

Nome do jogador Descrição do jogador

 1. Ana  Usa um lenço na cabeça
 2. Daniel  É homossexual
 3. Tomás  É punk
 4. João  É gordinho
 5. Luís  Tem um tom de pele escuro
 6. Joana  É rica
 7. Luísa  É pobre
 8. Nuno  É criativo
 9. Catarina  É inteligente
 10. Maria  É alta

Exemplo de lista

opcional

opcional
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Atividade dentro de sala
A atividade deve decorrer num espaço do tamanho de uma sala 
de aula ou maior, a escolha do espaço irá depender do número 
de participantes. O monitor deverá dividir a sala em 5 áreas que 
irão corresponder aos 5 continentes.

O monitor explica que os jovens deverão circular pela sala 
enquanto lhes serão mostradas imagens relacionadas com 
características dos continentes, sempre que virem uma imagem 
deverão ir para o continente ao qual pensam pertencer a 
imagem.
  
Atividade em espaço exterior
Esta atividade pode ser transferida para o exterior. Deverá ser 
dividida em 5 partes correspondentes aos 5 continentes. Neste 
caso todos os jovens deverão ter uma bola, e deverão driblá-la 
enquanto circulam pelo espaço, e sempre que veem uma 
imagem devem driblar dentro do continente que consideram ser 
o que corresponde à imagem.

Para dar alguma competitividade à dinâmica podem ser dados 
pontos ou velocidade no decorrer da dinâmica.
Com esta dinâmica os jovens poderão perceber que não 
conhecem todas as características de todos os continentes 

existentes, que todos têm coisas diferentes como a natureza e a 
sua própria beleza, para além disso também podem mostrar os 
seus conhecimentos sobre os diferentes continentes e ensinar 
os colegas acerca daquilo que sabem.

Sempre que acham que uma imagem se enquadra num 
determinado continente devem explicar aos colegas porque 
acham que é aquela a correspondência, no fim deve-se 
desconstruir que tipo de questões/problemas podem surgir 
por criarmos à partida a imagem dos continentes baseada nos 
estereótipos que foram identificados.

No fim deve ser bem explicado o porquê da importância da 
diversidade e que valor têm as diferentes culturas, línguas e 
hábitos.

Cada círculo deverá identificar a que continente pertence da 
forma que parecer mais simples para o grupo. 

Atividade - Viajar Juntos  7-12 & 13-15 anos            15-30 minutos

Recursos - Imagens dos 5 continentes, cones

FIM DA SESSÃO 2

opcional

Europa

América
Oceânia

Ásia

África
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SESSÃO 3 & 4
– RELIGIÃO E DIVERSIDADE
– LGBT+ E HOMOFOBIA
– RACISMO E DISCRIMINAÇÃO NO DESPORTO
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SESSÃO 3 & 4
– RELIGIÃO E DIVERSIDADE
– LGBT+ E HOMOFOBIA
– RACISMO E DISCRIMINAÇÃO NO DESPORTO

 Religião e Diversidade

Os jovens receberão 15 cartões – 5 com os símbolos, 5 com os 
nomes dos símbolos e 5 com os nomes das religiões. Os jovens 
devem, em grupo, procurar os cartões que fazem correspondência. 

Quando encontradas todas as correspondências o monitor 
deve dar espaço a que os jovens coloquem as questões que lhes 
fizerem sentido acerca das diferentes religiões, pelo que o monitor 
deve estar preparado para responder.

Hinduísmo –  É uma religião ou modo de vida indiano, 
amplamente praticado na Índia e em partes do sudoeste da Ásia. 
Tem sido considerada a religião mais antiga do mundo. 
É a terceira maior religião do mundo e constitui cerca de 
15% a 16% da população global.

Budismo – É a quarta maior religião do mundo e constitui cerca 
de 7% da população global. Os seguidores desta religião são 
conhecidos como budistas.

Islamismo –  É a segunda maior religião do mundo e constitui 
cerca de 25% da população global. Ensina que Deus é 
misericordioso, todo-poderoso e único. Ensina que 
Muhammad é um mensageiro de Deus.

Cristianismo –  É a maior religião do mundo, com cerca de 2,4 
bilhões de seguidores em todo o mundo. Baseia-se na vida e nos 
ensinamentos de Jesus de Nazaré. Os seguidores são conhecidos 
como cristãos, acreditam que Jesus é o Cristo.  

Sikhism –  É uma religião que acredita em Deus. Os seguidores 
são conhecidos como “sikhs” e o seu livro sagrado é o Sri Guru 
Granth Sahib Ji. Estima-se que 28 milhões de pessoas sejam suas 
seguidoras, o que a torna a 5ª maior religião do mundo. Essa 
religião é muito praticada em partes da Ásia e da América.

Judaísmo –  Os seguidores do Judaísmo, conhecidos como 
Judeus, acreditam que existe um só Deus que não só criou o 
Universo, mas com quem cada Judeu pode ter uma relação 
pessoal e individual. Os Judeus acreditam que Deus mantém a 
sua presença no mundo, afetando tudo o que as pessoas fazem.

Atividade – Religiões do Mundo   7-12 & 13-15 anos            15 minutos

Recursos – Cartões com símbolos, nome dos símbolos e nome da religião

O monitor deverá preparar vários cartões com símbolos 
políticos (poderão encontrá-los no site do SRtRC). 
Deverá criar um baralho com estes símbolos, sendo que cada 
símbolo deverá estar representado duas vezes – a quantidade 
de baralhos depende do número de participantes.

Os jovens deverão ser divididos em duplas ou em grupos de no 
máximo 4, e deverão jogar o jogo dos cartões de memória em 
que deverão começar por baralhar as cartas, e ir descobrindo 
onde está cada símbolo, memorizando os seus lugares, 
posteriormente com a face voltada para baixo deverão descobrir 
onde está cada par de símbolos o mais rápido possível. Cada vez 
que um jovem do pequeno grupo descobre um par ele ganha 
um ponto, sendo que devem jogar à vez. O jogo pode 
ser repetido as vezes que o monitor entender.

O significado de cada símbolo deverá ser discutido em grande 
grupo, pode ser antes, a meio ou no fim do jogo, cabe ao 
monitor decidir quando é o momento ideal para esta explicação. 
É muito importante explicar qual o contexto de cada símbolo. 
  
Discussão:
• O que é que esse símbolo mostra?
• Para que é utilizado este símbolo?
• O que significa e o que representa?

Variação: poderá também adicionar símbolos positivos, 
relacionados com diversidade. Misture estes símbolos positivos 
com os negativos e questione as mesmas questões.

Atividade – Símbolos do Mundo   7-12 & 13-15 anos            90 minutos

Recursos – Cartões para memorizar
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Atividade – O que é que isto significa para mim? 7-12 & 13-15 anos            120 minutos

Recursos – jogadores do clube, questões preparadas pelos jovens

Para esta atividade deverão ser convidados alguns jogadores do 
clube. Antes da visita é importante que cada grupo prepare as 
questões que lhes quer colocar. As questões serão acerca do que 
os jovens gostariam de saber acerca dos jogadores, focadas na 
religião e diversidade. Durante a visita o grupo tem a oportunidade 
de colocar as perguntas que deverão ser respondidas. 

O objetivo desta atividade é que os jogadores falem sobre o que a 
religião e a diversidade significam para eles pessoalmente.
A religião costuma ter um papel importante nos rituais que os 
jogadores têm antes dos jogos. Seria ótimo se algum jogador 
referisse o facto de numa equipa haverem jogadores com 
diferentes origens e crenças.

Após a visita deverá ser feita uma avaliação acerca do que os 
jovens aprenderam. Deverá pedir-se aos jovens que escrevam 
tudo o que destacam sobre as histórias dos jogadores nos seus 
livros de trabalho.

opcional

Verdadeiro / Falso
1.  O Hinduísmo é a 3ª maior religião do mundo.

Verdadeiro – a religião constitui cerca de 15-16% 
 da população mundial e é, assim, a terceira maior 
 religião do mundo.

2.  As pessoas não religiosas também têm crenças.
Verdadeiro - as pessoas não religiosas têm muitas   

 crenças, embora não religiosas. ainda podem acreditar,  
 por exemplo, em sentimentos morais que se baseiam 
 em tratar os outros da forma como você gostaria de 
 ser tratado.

3.  Cristianismo ensina que Muhammad é o mensageiro  
 de Deus.

Falso – Os cristãos acreditam que Jesus é o Cristo. 
 O Islão ensina que Maomé é um mensageiro de Deus.

4.  A vaca é um animal sagrado para os Hindus.
Verdadeiro – Existem milhões de vacas de culto para 

 os hindus. O hinduísmo é uma religião que eleva o 
 estatuto de Mãe ao nível de Deusa. Por conseguinte, 
 a vaca é considerada como um animal sagrado, uma 
 vez que nos fornece leite que sustenta a vida. 

5.  Alguns chineses utilizam plástico para fazer estátuas  
 de Budas.

Verdadeiro – Alguns agricultores chineses utilizam 
 de facto moldes de plástico para esculpir pêras à   
 semelhança dos Budas. Os moldes fixam-se à fruta 
 enquanto esta ainda é suficientemente pequena para
 caber e depois são retirados quando a fruta enche o   
 molde. Continuará a crescer na sua forma especial. 
 É muitas vezes feito com pêras, que são chamadas 
 pêras de Buda.

6.  Sikhs acreditam que existem diferentes Deuses que  
 podem tomar diferentes formas.

Falso - Os Sikhs acreditam que existe apenas um Deus.  
 No entanto, acreditam que Deus não tem forma nem   
 género.

QUIZ
Agora que os jovens ouviram algumas coisas sobre as maiores religiões do mundo, vão realizar um questionário que 
está escrito no seu livro de exercícios. Quando terminarem o questionário, irão discutir as respostas correctas que são 
fornecidas em baixo.



19Cartão Vermelho ao Racismo!  Programa Escolar - Manual | Monitores

Sessão 3 & 4

Atividade – um cartão, dois cartões  13-15 anos            30-60 minutos

Recursos – Cartões reversíveis, flipchart ou um quadro preto

O monitor deverá criar cartões com diferentes temas como: 
orientação sexual, sexo, lésbica, gay, etc (exemplo abaixo).
Podem encontrar uma seleção de temas no site SRtRC mas 
também podem colocar novos temas que façam sentido.

Um dos lados do cartão mostra o tema, o outro mostra a 
explicação do tema. Ao revelar qual o tema do cartão o monitor 
questiona ao grupo quais as suas próprias perceções acerca 
do mesmo. As ideias que saírem daí deverão ser registadas e 
comparadas posteriormente com a explicação que consta no 
cartão.

Depois de feito este exercício deverá discutir sobre os pontos em 
que correspondeu e os pontos em que os jovens tinham ideias 
diferentes dos temas. 

Esta atividade permite aos jovens uma melhor compreensão dos 
diferentes tópicos LGBT+, cria um certo nível de aceitação e leva 
a uma discussão mais profunda em grupo.

Refere-se a uma mulher 
que estabelece uma relação 
emocional, romântica e/ou 
sexual com outra mulher.

Quando alguém conta pela 
primeira vez a outra pessoa 

acerca da sua identidade como 
lésbica, gay, bissexual ou trans.

Lésbica

Sair do armário

LGBT+ e Homofobia

Atividade – Os atletas são todos diferentes 7-12 & 13-15 anos            20-30 minutos

Recursos – apresentação powerpoint do SRtRC (online)

Os atletas são modelos para todas as crianças e jovens, são alguém 
com quem se podem identificar. Essas pessoas servem de exemplo 
pelas suas atitudes e comportamentos em relação aos jovens. Nesta 
atividade são apresentados diferentes atletas famosos e as suas 
histórias. Estes atletas fazem parte da comunidade LGBT+. 

Deverá ser discutido com o grupo as dificuldades que um atleta 
famoso enfrenta ao pertencer à comunidade LGBT+ e deve 
também falar sobre o efeito positivo que essas pessoas podem ter 
na sociedade.
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Atividade – LGBT+: O que sabes? 7-12 & 13-15 anos            15-30 minutos

Recursos – questionários, canetas

Os questionários contêm perguntas de verdadeiro ou falso 
acerca de LGBT+. O monitor deverá pedir aos jovens que 
respondam aos questionários com tudo o que sabem. Deverá dar 
um questionário a cada um e colocá-los a trabalhar em duplas 
para que possam partilhar os seus conhecimentos. Dê ao grupo 
o tempo que considerar necessário para executar a tarefa.

Depois de concluído cada dupla deverá apresentar as respostas 
ao grande grupo e discuti-las entre todos. A maior parte das 
respostas implica definições adicionais que devem ser fornecidas 
na avaliação. As perguntas abaixo foram criadas para ajudar na 
criação do seu próprio questionário, as suas perguntas devem 
ter algumas referências da cultura do seu país, o que torna o 
questionário mais apelativo.

Perguntas:

1:  Era ilegal ser LGBT+ no Reino Unido em 1960? 
R:  Verdadeiro

2:   A Arábia Saudita é o melhor país do mundo para os LGBT+  
 viverem porque é realmente tolerante?

R:  Falso – As pessoas lésbicas, gays, bissexuais e   
 transgéneros na Arábia Saudita enfrentam desafios  
 legais que não são enfrentados por pessoas não-LGBT+, 
 e a Arábia Saudita é considerada um dos piores países 
 no  que toca ao cumprimento dos direitos LGBT+.  
 Relações homossexuais masculinas e femininas são 
 ilegais. Os direitos LGBT+ não são reconhecidos pelo  
 governo da Arábia Saudita.

3:   Na Escócia foi obtida permissão para ensinar sobre LGBT+ 
 há 20 anos?

R:  Falso

4:   As pessoas LGBT+ podem casar-se no Reino Unido?
R:  Verdadeiro – As pessoas LGBT+ da Escócia, País de  
 Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra podem casar-se,  
 mas as pessoas que vivem, por exemplo, na Irlanda 
 não podem.

5:   Na América as pessoas LGBT+ têm os mesmos direitos que  
 as pessoas heterossexuais?

R:   Falso – Estados como Virginia, Dakota e Carolina do 
 Sul estão entre os piores estados para se viver para  
 pessoas LGBT+. Esses estados revertem o direito de  
 recusar serviço a qualquer pessoa LGBT+.

6:   A bandeira Pride foi criada com um arco-íris porque 
 os gays fazem arco-íris?
R:   Falso – As cores refletem a diversidade da 

comunidade LGBT+, pois a bandeira é frequentemente 

usada como símbolo do orgulho gay durante as  
marchas pelos direitos LGBT+. Embora o uso da  
bandeira tenha tido início em São Francisco e no  
norte da Califórnia atualmente a bandeira é usada em  
todo o mundo.

7:   A Escócia é um dos países mais seguros do mundo para  
 pessoas LGBT+?

R:   Verdadeiro – Na análise de 2015 dos direitos LGBT+ 
 I da ILGA-Europa, o Reino Unido recebeu a pontuação  
 mais alta na Europa, com 86% de progresso em  
 direção ao “respeito dos direitos humanos e plena  
 igualdade” para as pessoas LGBT+ e 92% apenas na  
 Escócia.

8:   As pessoas LGBT+ podem ter/adotar crianças no Reino  
 Unido?

R:   Verdadeiro – De acordo com a Lei de Adoção de  
 Crianças de 2002 (que entrou em vigor em 2005),  
 pessoas solteiras gays e lésbicas, assim como casais  
 do mesmo sexo, têm o direito de adotar uma criança  
 no Reino Unido.

9:   Não há fãs de futebol LGBT+.
R:   Falso – As pessoas LGBT+ existem em todas as esferas  

 da vida. O futebol, como muitos outros desportos,  
 envolvem pessoas LGBT+ como o Justin Fashanu e  
 Robbie Rodgers.

10: A maioria das pessoas tem amigos ou familiares LGBT+?
R: Verdade – Em 2015, a pesquisa anual de população  
 na Escócia concluiu que 1,7% dos adultos no Reino  
 Unido se identificaram como lésbicas, gays ou  
 bissexuais.

11: Está tudo bem em ser LGBT+?
R:   Verdadeiro

QUIZ
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O monitor entrega um papel a cada participante e pede que 
escrevam nele o seu maior desejo ou a sua maior fragilidade 
dependendo do estado do grupo. 

De seguida dá um balão a cada um e pede que coloquem o papel 
escrito dentro do balão e que o encham. Depois de todos terem 
executado esta tarefa dá um palito a cada um e diz que quando 
der a ordem de partida a única coisa que eles deverão fazer é 
proteger o seu balão.
  
Após garantir que todos os elementos do grupo perceberam a 
indicação dá a ordem “Protejam o vosso balão” e fica apenas a 
observar qual a postura do grupo.

Discussão:
• Qual foi a indicação dada?
• Se a indicação foi proteger o balão porque atacaram o balão 
 do outro?
• Se não atacaram, porque é que não o fizeram?
• Se viram os vossos balões a rebentar o que é que sentiram ao 

verem os vossos desejos/fragilidades atacados?

Devem terminar falando acerca da importância individual do 
que estava no balão e também acerca de terem que funcionar 
em equipa e com respeito pelo outro para que todos os vossos 
desejos sejam realizados.

Atividade – Protege o teu balão 7-12 & 13-15 anos            15-20 minutos

Recursos – Papel, canetas, balões, palitos  

FIM DA SESSÃO 3&4

O monitor deverá apresentar a seguinte questão ao grupo: O que 
o desporto e a discriminação têm em comum um com o outro? 
A discriminação acontece no desporto, mas ao mesmo tempo o 
desporto pode ser uma estratégia para a combater.

Um exemplo de discriminação no desporto podem ser os 
cânticos nos estádios de futebol. Um cântico é quando várias 
pessoas gritam ou cantam algo em uníssono por períodos 
longos. E pode ser negativo se for contra um jogador preto, 
contra judeus ou muçulmanos, etc.

A Fundação Benfica é da opinião que o racismo não pertence 
aos estádios.

Discussão:
• Já ouviste cânticos no desporto?
• O que sentes quando eles cantam músicas com características 

negativas acerca dos outros?
• O que farias se estivesses sentado numa zona do estádio com 

fãs a cantar esse tipo de coisas?

Atividade –  Cânticos no Desporto 7-12 & 13-15 anos             20 minutos

Recursos – Manual

Racismo e Discriminação no Desporto



22

SESSÃO 5
COMPETIÇÃO ESCOLAR 
– PERMANECER JUNTOS 
PELA DIVERSIDADE 
PORQUE 
#DIVERSITYWINS
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Na última sessão deste manual os jovens terão que criar um 
vídeo ou uma apresentação resumindo tudo o que aprenderam 
ao longo das sessões. 

Esses vídeos e apresentações serão apresentados a todos no 
evento final, daqui sairá um vencedor, e esse vencedor será 
escolhido com base na sua apresentação. O vencedor será o 
grupo que aprendeu mais ao longo das sessões e também o 
que parecer estar a lutar mais contra o racismo, ou o que tiver a 
apresentação mais criativa.

Para além disso os jovens devem criar material de campanha na 
forma de cartão vermelho, posters, desenhos, faixas, slogans, 
etc.

Esses materiais devem também ser exibidos na apresentação. 
O grupo pode criar o que lhe fizer sentido desde que seja 
subordinado ao tema.

Os vídeos ou apresentações devem estar terminados no fim da 
sessão, o monitor deve reunir todos os conteúdos e passá-los à 
coordenação de projeto a quem cabe a tarefa de reunir todos e 
levá-los para o evento final.

Para anunciar o vencedor deverá estar presente um 
representante da Fundação Benfica.

Atividade – Juntar-se pela Diversidade #diversitywins 7-12 & 13-15 anos            120 minutos

Recursos – materiais diversos, equipamento de vídeo, computador

FIM DA SESSÃO 5

Na última sessão deste manual os jovens terão que criar um 
vídeo ou uma apresentação resumindo tudo o que aprenderam 
ao longo das sessões. 

Esses vídeos e apresentações serão apresentados a todos no 
evento final, daqui sairá um vencedor, e esse vencedor será 
escolhido com base na sua apresentação. O vencedor será o 
grupo que aprendeu mais ao longo das sessões e também o 
que parecer estar a lutar mais contra o racismo, ou o que tiver a 
apresentação mais criativa.

Para além disso os jovens devem criar material de campanha na 
forma de cartão vermelho, posters, desenhos, faixas, slogans, 
etc.

SESSÃO 5
COMPETIÇÃO ESCOLAR 
– PERMANECER JUNTOS 
PELA DIVERSIDADE 
PORQUE 
#DIVERSITYWINS
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