
 

 
 

O que sabemos sobre a Africa? 
Promover a diversidade africana através da narração de histórias em formato 

digital 

O SingleStory é um projeto financiado pela União Europeia ao 

abrigo do programa Erasmus+ que visa recolher histórias de 

membros locais da diáspora africana para sensibilizar o rico 

património cultural das Nações Africanas e promover a cultura de 

contar histórias "Griot"  através de um repositório digital de fácil 

acesso.  

Um "Griot" é um historiador ou contador de histórias da África 

Ocidental que encarna as tradições culturais, lições, e contos de 

comunidades e tribos do passado. O projeto SingleStory tem 

como objetivo trazer a cultura "Griot" para o século XXI, 

promovendo histórias africanas através do meio da narração 

digital e partilhando estas histórias em toda a UE. 

Para alcançar este objetivo e promover a diversidade cultural 

africana em toda a Europa, os parceiros do SingleStory de 

França, Itália, Irlanda, Portugal, Espanha, Chipre e Alemanha 

colaborarão para desenvolver e fornecer os seguintes produtos 

intelectuais: 

– Desenvolver um Currículo de Storytelling Digital para ajudar os 

membros africanos a contar a sua história 

• IO2 – Desenvolver  um Programa de Formação de 

Iniciação para professores, formadores e educadores 

Adultos para divulgar as narrativas africanas entre a 

comunidade educativa 

• IO3 – Proporcionar aos participantes um Repositório 

Digital através do MOOC (Curso Online Massivo Aberto) 

 

“IÉ o contador de histórias que faz de nós o 

que somos, que cria história. O contador de 

histórias cria a memória que os sobreviventes 

devem ter - caso contrário, a sua sobrevivência 

não teria qualquer significado” 

Chinua Achebe 

Website do Projeto: https://singlestoryproject.eu/ 
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