Já está online a versão portuguesa do Manual "Global How?”
O Manual "Global How? Despertar para a Educação Global - Manual do
Formador" é o resultado do Projeto Europeu "Despertar para a Educação
Global” e visa facilitar a tarefa dos formadores, de modo a fazerem com
que os membros envolvidos se tornem mais aptos em relação aos
processos de Educação para a Cidadania Global, em vários contextos.
Saiba mais aqui.

.................................................................
"O Fado Acontece” em Novembro
A 9ª edição do evento solidário da AIDGLOBAL realiza-se no
dia 23 de novembro, no Cinema São Jorge. Poderá contar
com as vozes de Maura, Buba Espinho, Carolina, Diogo
Rocha, Carla Pires, Ana Laíns, Duarte, Joana Amendoeira,
António Pinto Basto e com a participação especial de
Agostinho Miranda.
Marque já na sua agenda! Em breve iremos revelar tudo.
Esteja atento ao nosso site.

..................................................................

“Education for GloCal Issues”

A

AIDGLOBAL

“Education
iniciativa

é

for

parceira
GloCal

promovida

no

Issues”,

pela

projeto
uma

organização

MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo
Central, que visa reforçar os conhecimentos
sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Formação “Educar para Cooperar
através da Escola – Educação para o
Desenvolvimento”, em Loures

No

âmbito

do

projeto “Educar

para

Cooperar: A Rota Histórica das Linhas de
Torres

e

a

Cidadania

Global”,

a

AIDGLOBAL iniciou, este mês, a última
ação

de

formação

destinada

aos

professores dos 2º e 3º ciclos das escolas
dos concelhos de Loures, Mafra, Sobral de

Saiba tudo aqui.

Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca
de Xira.
Saiba mais aqui.

..................................................................
Elizabete Jerónimo na primeira pessoa
A professora Elizabete Jerónimo é a Diretora
do Agrupamento de Escolas Padre Vítor
Melícias, em Torres Vedras, no qual a
AIDGLOBAL realizou a ação de formação
“Educar para Cooperar através da escola –
Educação

para

o

Desenvolvimento” no

âmbito do projeto “Educar para Cooperar –
a Rota Histórica das Linhas de Torres e a
Cidadania Global”.

Tendo em

conta que a promoção da

Cidadania Global é assumida como uma
prioridade

pelas

Nações

Unidas

e

considerada transversal pela Direção Geral
de

Educação,

tanto

em

relação

às

disciplinas como em atividades e projetos,

quando questionada acerca do que falta às

para uma aprendizagem transformadora, a

escolas no sentido de as tornar uma

professora Elizabete considera que “acima

realidade presente no dia-a-dia dos alunos,

de tudo é necessário querer mudar”, pois

a professora Elizabete Jerónimo defende

“as

que

(professores,

“existe

a

necessidade

de

escolas

e

os

seus

alunos,

intervenientes

encarregados

de

consciencializar a sociedade para o tema”,

educação,…) têm o necessário para fazer

na medida em que “a instituição Escola, só

essa

por si, não consegue fazer tudo, necessita

apenas

dos

completamente

seus

parceiros

(encarregados

de

educação, famílias, entidades públicas, …).”

aprendizagem

“transformadora”,

necessitam

alterar

obsoletos

e

hábitos
totalmente

enraizados do seu dia-a-dia.”

Assim, salienta que “para a Escola dotar as
crianças

e

jovens

de

valores,

conhecimentos e competências baseados na
justiça social, no respeito pelos direitos
humanos, na igualdade de género, na
sustentabilidade, entre outros, precisa que
os restantes intervenientes no processo de
aprendizagem dos alunos sejam, do mesmo
modo,

interventivos

nestes

assuntos”,

reforçando a ideia de que “os educadores e
as famílias precisam de caminhar lado a
lado,

desenvolver

estratégias

que

atividades,
consigam

encontrar
motivar

e

envolver todos, de uma maneira global”,
criando “espaços de diálogo, de forma a
difundir a informação e o conhecimento. Se
cada

um

importância

tiver
na

consciência
sociedade

em

da
que

sua
se

integra, do que consegue dar ao outro, vai
conseguir contribuir para promover um
futuro melhor para todos.”

pelo Agrupamento, em que o processo de
está

conceitos

e

estas

aprendizagem

metodologias

foram

estudados

de
pelos

docentes aos longo das suas carreiras,
acreditando que não foram esquecidos,
apenas colocados “um pouco de parte”
pelas condicionantes que têm de “enfrentar,
diariamente, dentro de uma sala de aula
(grande

número

de

alunos,

poucos

apoios,…)”. Por fim, defende que “esses
“entraves” não podem ser desculpa para
deixar

de

fazer

a

mudança”,

sendo

“necessário recordar, constantemente, qual
o objetivo de ser professor e, desse modo,
lembrar que se está lá para apoiar, para
orientar

e

ajudar

a

concretizar

uma

aprendizagem que seja significativa para o
aluno, baseada nos seus gostos, no seu
ritmo, nos seus conhecimentos e, acima de
tudo, naquilo que cada um consegue dar ao

No âmbito do projeto “Farol”, promovido
ensino-aprendizagem

A professora acrescenta, ainda, que estes

centrado

no

aluno, respeitando os interesses, ritmos e
talentos individuais, quando convidada a
dar a sua opinião acerca do que é preciso

próximo.”
O Agrupamento de Escolas Padre Vítor
Melícias é um dos anfitriões da ação de
formação para professores da AIDGLOBAL
“Educar para Cooperar através da Escola –
Educação

para

o

Desenvolvimento”.

Quando questionada acerca da sua opinião

todos os grupos disciplinares, num intuito

no que diz respeito aos benefícios para a

de difusão para os restantes colegas”,

escola decorrentes desta ação de formação,

salientando

a Diretora do Agrupamento considera que

essencialmente

os docentes devem “estar em constante

conhecimentos, no diálogo, na construção

formação”, acrescentando que, quando foi

de materiais de trabalho, na divulgação de

contactada para fazer parte do projeto, teve

boas

“como ideia inicial envolver professores de

experiências, valores e responsabilidades.”

práticas,

que
na

no

irão

“ganhar

partilha

compartilhar

de

de

