
Co-construindo uma rede de ECG no meio escolar (2013-2015) 

Num mundo em grande transformação, com horizontes muito incertos, o que se sabe e sente é 
que as desigualdades, em várias escalas, do local ao continental, estão a aumentar e que o atual 
modelo de desenvolvimento não é justo, nem é sustentável. 

Na nossa experiência quotidiana, em Portugal, semelhante à de outros países, verificamos que há 
um número crescente de pessoas e organizações que querem contribuir para a mudança das 
nossas sociedades e do mundo. Entre elas estão muitos educadores e educadoras de todos os 
ramos e graus de ensino, interpelados pela responsabilidade do seu papel junto das novas 
gerações. 

A constituição de uma Rede de Educação para a Cidadania Global (ECG) surge como um meio de 
dar corpo a estas necessidades e desejos. Se for realizada de modo cooperativo entre vários 
atores. Daí o título do projeto: “Co-construindo uma rede de ECG no meio escolar”. E a 
formulação do seu objetivo geral: “Potenciar e congregar capacidades no meio escolar e 
motivar atores educativos para enfrentar os desafios do nosso tempo com base em valores 
e princípios de Educação para a Cidadania Global”.  

O processo começou em 2012 e estendeu-se por 2013. Neste percurso foi criada a Rede de 
Educação para a Cidadania Global, cujo Referencial pode ser visto aqui. 

Este projeto visa justamente “Fortalecer o processo de co-construção de uma rede de 
Educação para a Cidadania Global em meio escolar” (objetivo específico) durante os dois 
primeiros anos de vida da rede, ao mesmo tempo que pretende criar condições para impulsionar a 
sua posterior autonomia. 

No seguimento de uma colaboração que data já de 2007, o projeto é realizado em conjunto pelo 
CIDAC e pela Fundação Gonçalo da Silveira, assumindo o primeiro a sua coordenação, e nele 
estão implicados as e os educadoras/es que são participantes ativos da Rede de Educação para a 
Cidadania Global. O apoio financeiro é assegurado em parte pelo Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P.  

O projeto...  

aposta na informação e formação dos atores educativos para que possam, em condições muitas 
vezes adversas, promover a Educação para a Cidadania Global na escola 

propõe-se  

 organizar oficinas temáticas e metodológicas 

 apoiar grupos de trabalho temáticos 

 dinamizar o funcionamento do Banco de Recursos de ECG e da Biblioteca Básica do 
Desenvolvimento 

 dinamizar a comunicação da Rede ECG com o meio envolvente 

 
aposta na capacitação dos atores educativos para o trabalho colaborativo no âmbito da Educação 
para a Cidadania Global 

 
propõe-se 

 apoiar dinâmicas locais de ECG em escolas e agrupamentos escolares, a partir de 
necessidades sentidas e diagnosticadas pelos atores educativos 

 organizar oficinas de partilha de experiências educativas no âmbito da ECG 

 organizar um Encontro anual, nacional, de educadores ativos e interessados na ECG 

 
As atividades do projeto podem ser seguidas através do site do CIDAC e do endereço 
http://www.m-igual.org/ 

 

 

 

http://www.cidac.pt/files/6813/8920/1990/Referencial_REde_ECG_v.final.pdf
http://www.cidac.pt/index.php/o-que-fazemos/atividades-e-projetos/atividades-realizadas-2014
http://www.m-igual.org/

