Ações de sensibilização do projeto

Uma iniciativa
Cofinancido por:

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

O GRAAL
É um movimento internacional de mulheres cristãs que tem com a missão
de construir uma cultura do cuidado tendo em vista o futuro do planeta e
a qualidade de vida de todos os seres humanos.
Em Portugal desde 1957, o Graal constituiu-se como Associação de Carácter
Social e Cultural em 1977, reconhecida, desde 1982, como Pessoa Coletiva
de Utilidade Pública.
O Graal intervém, desde 2010, de forma sistemática, na área da Violência
no Namoro, sensibilizando e mobilizando raparigas e rapazes para a
prevenção e combate a este problema com contornos e consequências
preocupantes na vida de um grande número de jovens em Portugal.

Estão previstas 3 ações de sensibilização, de dois dias cada, em regime
residencial, no Centro do Graal na Golegã (Rua do Saldanha, nº 1). Decorrerão
em abril, junho e setembro de 2017 . A primeira será nos dias 6 e 7 de abril!
Terá início às 14h00 do primeiro dia e terminará pelas 17h00 do segundo.
Estas ações de sensibilização dirigem-se a jovens com mais de 15 anos que
tenham interesse em:
• aprofundar os seus conhecimentos, refletir e discutir sobre os temas
“discriminação com base no sexo” e “ violência no namoro”;
• empenhar-se em iniciativas de sensibilização de outros jovens para estes
temas, contribuindo ativamente para a construção de uma cultura de
igualdade e não-violência.
Ao longo das sessões, recorrer-se-á a jogos, filmes, debates incentivandose o diálogo, a partilha de experiências e a reflexão em grupo. Contamos
com a tua participação e com as tuas ideias, experiências, criatividade,
sentido crítico e iniciativa!

NAMORArte
Promovido pelo Graal, o projeto NAMORArte tem na sua origem o desejo de
contribuir para a construção de uma cultura de não-violência e não-sexista.
Em colaboração com grupos de rapazes e raparigas e fazendo uso de diversas
linguagens artísticas, o projeto visa desenvolver recursos e oportunidades
de sensibilização de jovens para que:
• tomem consciência dos contornos, da gravidade e das consequências dos
problemas da discriminação e da violência no namoro;
• desconstruam preconceitos e estereótipos de género;
• questionem e transformem atitudes e discursos culturais que legitimam
e desculpabilizam comportamentos violentos;
• saibam como agir face a situações de discriminação e violência no namoro.
Inscreve-te na ação de sensibilização! A participação é gratuita, assim como
a alimentação e o alojamento no Centro do Graal da Golegã. Traz um saco
cama e uma toalha de banho!

FICHA DE INSCRIÇÃO
Para participares na ação de sensibilização dos dias 6 e 7 de abril, preenche
esta ficha de inscrição e envia-a para o Graal (R. Luciano Cordeiro, 24, 6ºA)
ou envia os dados abaixo indicados para o email graallisboa@gmail.com
Nome:
Cartão de Cidadão:
Data de Nascimento:
Morada:
Telefone de contacto:
Email:
Estabelecimento de Ensino que frequentas:
Porque queres participar?
Autorizo a utilização, por parte do Graal, de imagens fotográficas ou de vídeo que me
representem (ou ao meu educando), para fins de produção de materiais de divulgação/
sensibilização do projeto NAMORArte.

Assinatura:
Assinatura do/a encarregado/a de Educação (caso sejas menor):

