Igualdade

Dia Internacional para a Eliminação Discriminação Racial
ACM lança Campanha de Sensibilização - 5 de abril
Escola Básica Maria Lamas - Odivelas

No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação
da Discriminação Racial, celebrado a 21 de março, o
Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) e a
Comissão

para

a

Igualdade

e

Contra

a

Discriminação Racial (CICDR), em parceria com a
Câmara Municipal de Odivelas, vão lançar, no
próximo dia 5 de abril, às 15 horas, na Escola
Básica

Maria

Lamas,

em

Odivelas,

uma

campanha de sensibilização da sociedade civil
para a temática. Atendendo à forte influência dos
valores na construção da personalidade dos mais
novos, a campanha será dirigida às crianças, entre os 3 e os 5 anos de idade.

A Campanha contempla a apresentação de um kit constituído pelo livro “As Cores
da Cidade Cinzenta”, uma história para colorir, e uma embalagem de 6 lápis de
cores em tons de pele.
Com texto de Rita Garcia Fernandes e ilustração de André Filipe, a narrativa de “As
Cores da Cidade Cinzenta” pretende motivar as crianças para a descoberta dos
valores fundamentais de conduta e vida em sociedade. Na edição em papel desta
história infantil, os destinatários vão poder utilizar os lápis com tons cor de pele
para colorir as páginas assinaladas, participando, desta forma, na conclusão do
livro.

No dia de apresentação da campanha, o Presidente da Câmara Municipal de
Odivelas, Dr. Hugo Martins, receberá o Ministro Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, a
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Dra. Catarina Marcelino, o

Alto-comissário para as Migrações, Dr. Pedro Calado e a Diretora do Agrupamento
de Escolas D. Dinis, Dra. Ana Gralheiro.

Também no dia 5 de abril, todas as creches dos estabelecimentos de ensino público
em território nacional vão também receber um Kit com um exemplar do livro e uma
caixa de 6 lápis com tons cor de pele.

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, a funcionar junto do
Alto Comissariado para as Migrações, garante o cumprimento da legislação que
impõe a igualdade de tratamento e prevê o combate à discriminação racial, étnica
ou em razão da nacionalidade.

Odivelas, 4 de abril de 2016
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