Mudam-se os tempos, reforçam-se os ideais
Vivemos tempos de mudança em que a pandemia de COVID-19 transformou por completo as nossas vidas. A
AIDGLOBAL mais do que adaptar-se, reinventa-se, tendo, sempre, como pano de fundo a sua missão, de Agir,
Incluir e Desenvolver através da Educação
Passámos os dois últimos meses, desde que publicámos a nossa última newsletter, confinados. No entanto,
estes não deixaram de ser um dos mais ativos momentos da nossa existência: publicámos, em parceria com a
Editora Falas Afrikanas, o livro "O Grão de Milho Mágico", da autora Véronique Tadjo. Um lindo livro bilingue,
português – xichangana, feito com muito amor, que surge no âmbito do nosso projeto implementado em
Moçambique Educadores em Movimento, que atua em cinco comunidades rurais, e que tem como financiador
principal a Fundação Calouste Gulbenkian e é cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação da Língua
I.P.
Também por estes dias, anunciámos, com um especial brilhozinho nos olhos, o novo projeto Porto Santo sem
Lixo Marinho, do qual a AIDGLOBAL é parceira, a par do Município de Porto Santo, da ARM - Águas e
Resíduos da Madeira, S.A. e da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação. Liderado pela ANP/WWF, Associação Natureza Portugal / World Wide Fund for Nature,
esta é uma iniciativa da qual nos sentimos verdadeiramente orgulhosos, este projeto foi distinguido entre 24
candidaturas!
E, em prol da nossa missão, continuamos a desenvolver esforços no sentido de promover a nossa Campanha
IRS Solidário junto da opinião pública: queremos que a nossa voz chegue mais além e que mobilize à
participação, através da doação de 0,5% do IRS liquidado à AIGLOBAL, para garantir a continuidade dos
nossos projetos. Já conhece a nossa campanha? Se ainda não entregou o seu IRS ainda está a tempo de
contribuir, sem quaisquer custos para si! Veja em aidglobal.org como ajudar.
Por fim, desejando que os próximos dois meses sejam mais felizes, convidamos-vos a seguir-nos nas nossas
redes sociais e no nosso website, onde colocamos toda a informação relativa à AIDGLOBAL. Fiquem atentos,
temos pela frente uma longa caminhada, literalmente! @Walk the Global Walk.

Projeto “Walk the (Global) Walk”
Redefinição de estratégias a nível nacional
Face às atuais circunstâncias, decorrentes da pandemia da COVID 19, e de acordo com as
conclusões da 3ª reunião (virtual) de coordenação internacional do “Walk the (Global) Walk” do
passado mês de março, competia aos parceiros do projeto, nos seus países, redefinirem as atividades
inicialmente previstas, adequando-as à realidade local.
Assim, no dia 30 de abril, as equipas da AIDGLOBAL e do Município de Vila Franca de Xira
juntamente com os 13 professores das escolas participantes realizaram, em videoconferência, a
reunião de kick off da nova estratégia para a realização das próximas atividades, de acordo com as
orientações emanadas da Coordenação Internacional do projeto (Região da Toscânia e OXFARM
Intercultural).

Saber Mais ...

Projeto "Conectando Mundos"
A Árvore da Vida no Dia da Terra
Como forma de celebrar o encerramento das atividades didáticas, o projeto internacional “Conectando
Mundos”, na sua 16ª edição, elegeu o dia 22 de abril — Dia Internacional da Mãe Terra — para a
realização de uma ação comum a todas os alunos e turmas participantes: a criação de Árvores da
Vida, visando, criativamente, a consciencialização para a proteção ambiental, em prol de um mundo
mais justo e sustentável.
Pressupunha eventos de comemoração e apresentação das Árvores nas/pelas turmas envolvidas,
podendo incluir dinâmicas comunitárias, nomeadamente encontros, exposições, palestras,
reivindicações frente aos centros nevrálgicos (Juntas de Freguesia, Câmaras, Conselhos Municipais,
…). As Árvores e as realizações deveriam ser fotografadas e partilhadas nas redes sociais, na
Plataforma e Blog do projeto.

Saber Mais ...

Formação de professores na Madeira sobre Cidadania Global
Oficina realizada no âmbito do projeto “Educar para Cooperar”
A Oficina “A articulação da Cidadania Global com o Currículo ‒ Estratégias para uma Educação
Transformadora”, iniciada no dia 22 de novembro, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira
(SPM), Funchal, tem a sua última sessão programada para dia 23 de maio.
Nos encontros anteriores, os formandos testaram e implementaram estratégias participativas de
aprendizagem a partir das quais se podem trabalhar temáticas relativas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Da prática à teoria, refletiu-se sobre Cidadania Global (conhecimentos,
capacidades, atitudes e valores), inclusão social, resiliência social e ambiental e respeito e valorização
pela diversidade étnica e cultural.

Saber Mais ...

AIDGLOBAL em Moçambique em tempos de Covid-19
A chegada da COVID 19 obrigou a equipa da AIDGLOBAL a repensar e adequar formas
de trabalhar, estar e atuar.
A chegada da COVID 19 obrigou a equipa da AIDGLOBAL a repensar e adequar formas de trabalhar,
estar e atuar. Em Moçambique, tal como um pouco por todo o mundo, a AIDGLOBAL não tem podido
continuar a exercer as suas atividades, com a normalidade habitual, tendo vindo a recorrer a
estratégias alternativas, sempre em parceria com as autoridades locais (Serviços Distritais), para que
os Projetos não parem por completo, respeitando sempre as normas de segurança estabelecidas pelo
Governo Moçambicano.

Saber Mais ...
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A AIDGLOBAL está em linha com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Caso não pretenda
receber as nossas comunicações ou alterar alguma informação poderá, a qualquer momento, solicitar essa alteração
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