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INTRODUÇÃO 

Este documento estratégico foi composto como parte do projeto EVER - European Values Education 

Resource for Schools, financiado pelo Programa Erasmus + da União Europeia. 

O projeto reuniu parceiros de 5 países diferentes da UE com o objetivo de criar uma metodologia de 

aprendizagem e ferramentas pedagógicas para estudantes do ensino secundário e secundário, a fim de 

fomentar e promover os valores comuns sobre os quais a UE está construída. 

Existem poucos dados abrangentes e atual izados sobre a medida em que a UE é ensinada nas escolas de 

todos os estados-membros da UE. 

O último grande estudo "Ensinar a UE na escola", realizado pela CE em 2012, mostrou que o conteúdo que 

cobre a UE é altamente fragmentado com pouca consistência e complementaridade entre diferentes níveis 

de ensino e diferentes disciplinas. 

O funcionamento das instituições da UE e o processo de tomada de decisões é fortemente negligenciado 

nos sistemas educativos europeus, em comparação com a construção e evolução da UE. 

Embora faltem dados agregados mais recentes da UE, relatórios recentes por país sugerem que, desde 

então, não foram feitas grandes alterações na maioria dos sistemas educativos da UE. A importante inter-

relação entre ocorrências históricas, valores fundamentais e a sua tradução através das instituições da UE 

é quase inexistente nos currículos escolares. 

Um extenso corpo de investigação em múltiplas disciplinas e a abordagem de vários desafios societais 

(políticos, sociais, económicos, ambientais e culturais) fez avançar a interligação entre valores, atitudes, 

aptidões, resultados individuais e coletivos, sublinhando assim a importância de implementar medidas 

para o ensino e promoção de valores e competências individuais conducentes à realização pessoal e 

profissional a nível individual, e consequentemente a uma maior coesão social e bem-estar coletivo . 

A CE (2001:9) concluiu que a aprendizagem ao longo da vida tem "quatro objetivos amplos e que se apoiam 

mutuamente":  

- A realização pessoal. 

-  Cidadania ativa. 

-  Inclusão social. 

-  Empregabilidade/adaptabilidade 

A este respeito, tem dimensões ao longo da vida que transcendem os estreitos aspectos instrumentais da 

educação. 
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 O projeto aborda principalmente os pilares "aprender a viver em conjunto" e "aprender a ser" da educação 

(UNESCO,1996), respondendo ao desafio de ensinar valores humanos e competências transversais mais 

necessários para que os aprendentes sejam "uma pessoa completa" e vivam numa sociedade cada vez mais 

pluralista e complexa. 

 O ensino de competências transversais, contudo, requer uma abordagem transversal, o que por sua vez 

exige, professores, não só que mudem a forma como tradicionalmente trabalham, mas também que 

aumentem a colaboração interdisciplinar e transcultural no desenvolvimento de metodologias de 

formação adequadas e no acordo sobre resultados de aprendizagem específicos. 

 Por conseguinte, a metodologia adotada neste projeto baseia-se numa visão holística do ensino e da 

aprendizagem, do crescimento pessoal e coletivo , ultrapassando os limites das disciplinas, com potencial 

para aplicação num vasto espectro de currículos e ambientes de aprendizagem. 

O projeto está estruturado em torno da representação simbólica do(s) "Muro(s)" e da sua (sua) ascensão, 

"vida", queda e "restos" como argumento visual para os processos e transformações políticas, sociais, 

culturais e sócio-psicológicas que as sociedades europeias sofreram no século XX e ainda hoje sofrem. 

Enquanto, historicamente, o Muro de Berlim foi construído com o objetivo de impor uma barreira física 

contra a emigração em massa da República Democrática Alemã para o Ocidente, o significado cultural e 

psicológico deste acto transformou-o num emblema de divisão, cujas implicações vão muito além da sua 

presença como uma pilha de tijolos e arame entre 1961 e 1989. 

Menos de duas décadas após a queda do "Muro", começaram a surgir de novo novos muros em toda a 

Europa. 

Através da abordagem do significado e implicações dos recentes "muros" num contexto histórico, 

geográfico, cultural e social mais amplo, desenvolvemos o debate sobre o futuro da Europa, prestando 

especial atenção ao papel dos cidadãos individuais, à importância da cidadania ativa e da participação nos 

processos democráticos a todos os níveis - do local ao europeu. 

Os valores e, consequentemente, as aptidões e competências sociais e cívicas abordados pelo projeto são 

aqueles, positivos à aplicação ativa da moralidade "generalizada" vs. moralidade "limitada". 

Conceptualmente, a distinção diz respeito ao âmbito de aplicação de valores e atitudes positivas tais como 

confiança, respeito, tolerância, adaptabilidade, flexibilidade, vontade de cooperar, honestidade, igualdade, 

responsabilidade social e não-violência ativa - seja em relação a todos ou apenas num grupo restrito com 

o qual o indivíduo se identifica (Tabellini 2007). 

A ligação positiva entre cultura, definida como valores e convicções individuais sobre o âmbito de aplicação 

das normas de boa conduta, e o bem-estar individual e social, foi estabelecida através de extensa pesquisa 

nas últimas décadas ((Myerson 1991, Greif 1994, Tabellini 2007, Kaplow e Shavell 2007, Zak, P.J. e Knacks 

S.2001, Woolcock, M. 2001etc.) 
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A aquisição de valores, que apoiam a moralidade generalizada (Tabellini 2007) são um fator imperativo no 

comportamento individual e, portanto, têm uma influência direta nos resultados políticos, sociais, 

económicos, ambientais e culturais a todos os níveis da sociedade (local, regional, nacional e europeu). 

O projeto centra-se na promoção de atitudes e comportamentos individuais específicos, tais como 

confiança, respeito pelos outros, confiança na relação causal do esforço individual - sucesso e realização 

pessoal - bem-estar social, dando assim poder aos jovens e promovendo a educação inclusiva e a motivação 

para o seguimento através da educação. 

Embora os alunos devam estar no centro dos processos educativos, os educadores e os jovens 

trabalhadores desempenham um papel importante como guias e facilitadores da aprendizagem. Assim, o 

reforço das competências dos professores, e a qualidade das abordagens educativas é da maior 

importância para responder às necessidades e desafios acima referidos. 

A atual proposta de projeto centra-se na melhoria do conteúdo e das dimensões do método na formação 

de educadores/trabalhadores jovens. Portanto, a nossa abordagem combina a produção de vários 

materiais de formação e sensibilização e uma série de formações para educadores, visando melhorar a sua 

competência no ensino de valores, e fornecer-lhes uma perspetiva mais ampla, flexível e interdisciplinar 

sobre a educação. 

O projeto irá ajudar os professores:  

- Ganhar consciência dos alicerces de uma sociedade pacífica e justa, incluindo as suas dimensões éticas 

e práticas. 

- Aumentar a sua compreensão dos valores que apoiam a inclusão e coesão, ou seja, o respeito pelos 

direitos humanos, a igualdade, a tolerância, a não-violência ativa, a cooperação e a responsabilidade 

social. 

- Praticar as competências individuais e interpessoais necessárias, tais como a resolução de conflitos, 

cooperação e trabalho em equipa, respeito pelos outros, etc. 

Esta abordagem permitir-lhes-á nutrir nos jovens as qualidades e valores necessários para viverem 

pacificamente num mundo diversificado. 

Ao englobar as 3 dimensões básicas da aprendizagem/ensino num ambiente cada vez mais diversificado, 

pluralista e evolutivo - Consciência, Conhecimento, Competências - o projeto propõe um conjunto de 

ferramentas, tanto para aprendentes como para professores, para responder às necessidades e desafios 

acima referidos (Sue et al. 1982, Pedersen & Connerley, 2005). 

As ferramentas e abordagens são concebidas para fornecer aos principais grupos-alvo - professores, uma 

metodologia coerente mas multifacetada de abordar questões e desafios importantes, diretamente ligados 

à exclusão social, discriminação, e consequentemente baixo desempenho académico e abandono escolar 

precoce. 
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A atual matriz de aprendizagem foi composta pelos parceiros com os seguintes objetivos:  

- Completar uma análise aprofundada do atual estado da arte nos países parceiros. 

- Consultar os pontos de vista de professores, peritos e alunos sobre as questões objecto do projeto. 

- Construir o quadro metodológico do programa educativo, abrangendo as dimensões de sensibilização 

- Conhecimento - competência, bem como o conteúdo, qualidade e combinação de abordagens, bem 

como os procedimentos de avaliação dos resultados da aprendizagem. 
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1 COMPETÊNCIAS, APTIDÕES E ATITUDES PARA A 

EDUCAÇÃO DE VALORES 

Os parceiros realizaram uma extensa investigação a nível europeu e nacional para recolher informações 

sobre as abordagens, quadros, ferramentas pedagógicas e programas de aprendizagem existentes. 

Infelizmente, como descobrimos que os quadros KSA/Vs que visam especificamente a educação de valores 

estão ausentes, tanto a nível da UE como a nível nacional, tivemos de chegar a acordo sobre um quadro a 

implementar no projeto, o que foi um processo moroso. 

Finalmente, decidimos basear o nosso trabalho no quadro de competências KSA/Vs da UNESCO para a 

educação para a paz, adaptando-o ao contexto da UE e aos nossos valores comuns. A Paz e o Respeito pela 

Diversidade são valores fundamentais da União Europeia. 

Os valores comuns de LIBERDADE, Tolerância, Respeito pela Diversidade e Direitos Humanos são 

fundamentais para o projeto europeu e para assegurar a coesão social e sustentar democracias funcionais. 

No contexto das recentes crises na União Europeia, assistimos ao aumento da popularidade dos 

movimentos eurocépticos e políticos extremistas em todo o continente. Os valores promovidos por estes 

últimos estão em forte contraste com os que a UE representa, e no entanto, mensagens políticas 

inflamadas foram facilmente adoptadas por um grande número de cidadãos europeus, partidos políticos 

de extrema-direita encontraram o seu caminho para os governos de vários países. Assistimos a um 

aumento do discurso do ódio, da intolerância, da xenofobia e da discriminação com base na raça, género, 

etnia, religião, etc. 

Paradoxalmente, o extremismo político que progressivamente ganha terreno coincide com o momento em 

que a Europa comemora os grandes acontecimentos da sua história do século XX, que moldaram em 

grande medida o contexto sócio-histórico em que vivemos hoje: 

2018:  

- 1918 – Fim da Primeira Guerra Mundial 

- 1938/1939 - Início da Segunda Guerra Mundial 

- 1948 - Ínicio da Guerra Fria 

- 1948 – Congresso de Haia e integração europeia 

- 1968 – Protestos e movimentos pelos direitos civis, invasão à Checoslováquia, protestos estudantis 

e campanha anti-Semita na Polónia; 

 

2019:  
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- 1979 - Eleições para o Parlamento Europeu (primeiro Parlamento Europeu eleito por sufrágio 

directo) 

- 1989 - Revoluções democráticas na Europa Central e Oriental e a queda do muro de Berlim 

- 2004 - 15 anos do alargamento da UE à Europa Central e Oriental. 

Repensar o passado turbulento da Europa é de grande importância no contexto da sociedade europeia 

contemporânea diversa. O desastre das guerras e da divisão trouxe a ideia europeia, juntamente com a 

realização da necessidade de assegurar a paz através do estabelecimento de uma cidadania supranacional, 

construída em torno de valores e ideais comuns. Assim, a reflexão sobre o que trouxe o conflito é parte 

integrante dos processos de pensamento e compreensão tanto da história violenta da Europa como da 

realização da nossa unidade atual . 

É também fundamental para educar cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de fazer escolhas 

políticas conscientes, construtivas e racionais para o futuro da Europa. 

A coincidência irónica de comemorar as crises passadas no meio dos nossos desafios atuais traz à luz 

inúmeras questões que tentamos responder, pelo menos parcialmente, com os estudos conduzidos como 

parte desta Produção Intelectual:  

- Terá o esforço da UE e dos Estados-Membros na educação da cidadania e dos valores fundamentais 

sido suficiente para construir resiliência nos cidadãos contra ideologias políticas populistas e 

divisionistas?  

- Quais são as políticas educativas da UE e dos Estados Membros nesta área?  

- A educação para a cidadania e os valores fundamentais tem um papel central nos sistemas educativos 

obrigatórios na Europa?  

- Quais são as abordagens educativas nas escolas europeias nos diferentes países?  

- Existem currículos formais, conhecimentos e quadro de competências, bem como os correspondentes 

sistemas de validação? 

- Qual é o seu conteúdo?  

- Quais são as abordagens de aprendizagem e ensino? 

- Existem ferramentas pedagógicas?  

- Em que disciplinas, e em que ciclos educativos são ensinados os valores fundamentais? 

- O conhecimento histórico é ensinado de forma a permitir aos aprendentes contextualizar, estabelecer 

as ligações necessárias entre o desastre do passado recente trazido pela divisão, e a estrutura e o 

funcionamento contemporâneo das nossas sociedades? 

- Será que permite aos estudantes compreender claramente a evolução das sociedades europeias, das 

nossas instituições democráticas e dos nossos valores fundamentais desde o início do século XX até 

aos nossos dias? 

- Esboça claramente as consequências de ideologias políticas extremas e o seu impacto na sociedade e 

nos cidadãos individuais? 
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- Que mudanças devem ser implementadas a nível europeu, nacional e escolar a fim de melhorar a 

qualidade da educação em valores fundamentais, conducentes à paz e ao respeito pela diversidade? 

CONHECIMENTOS, ATITUDES/VALORES E COMPETÊNCIAS QUE PROMOVEM A PAZ E A TOLERÂNCIA  

O principal objetivo do Projeto EVER Escolas é criar um recurso de aprendizagem completo sobre educação 

de valores fundamentais, a fim de fomentar nas crianças e jovens os valores, atitudes e competências que 

conduzam à paz, ao respeito pela diversidade e ao bem-estar social. 

De acordo com as Instituições da UE, os Conhecimentos, Aptidões e Competências são definidos da 

seguinte forma: 

• Conhecimento: O conjunto de factos, princípios, teorias e práticas relacionadas com um campo de 

trabalho ou de estudo. O conhecimento é descrito como teórico e/ou fatual e é o resultado da 

assimilação da informação através da aprendizagem. 

• Perícia: A capacidade de aplicar conhecimentos e utilizar o saber-fazer para completar tarefas e 

resolver problemas. As competências são descritas como cognitivas (envolvendo o uso de pensamento 

lógico, intuitivo e criativo) ou práticas (envolvendo destreza manual e o uso de métodos, materiais, 

ferramentas e instrumentos). 

• Competência: A capacidade comprovada de utilizar conhecimentos, aptidões e capacidades pessoais, 

sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou de estudo, e no desenvolvimento profissional 

e pessoal. 

Embora a ligação casual entre os valores/convicções individuais e o bem-estar individual e coletivo tenha 

sido estabelecida na investigação académica, a sua tradução prática através de sistemas educativos e 

currículos ainda está por fazer. 

Para que isso aconteça, duas questões precisam de ser respondidas: 

• Que valores, conhecimentos, competências e atitudes precisamos de ensinar para promover uma 

cultura de paz?  

• Que abordagens institucionais e pedagógicas devemos aplicar para promover uma cultura de paz e 

de respeito pela diversidade nas crianças e nos jovens adultos? 

A investigação realizada por Navarro-Castro &Nario-Galace, 2010 sobre Educação para a Paz como 

caminho para uma cultura de paz definiu o conjunto de atitudes, aptidões e conhecimentos que conduzem 

à promoção de uma cultura de paz. Estão representados no esquema que se segue. 

Tendo os KSA/Vs definidos, precisamos de estabelecer até que ponto são abrangidos pelos currículos 

escolares existentes. Para o efeito, foi concebido um Inquérito entre professores, líderes/administradores 

escolares e alunos, a fim de identificar as lacunas de Conhecimentos/Habilidades/Valores e de os abordar 

no currículo a ser concebido no IO2. 
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Com o objetivo de obter uma imagem completa da investigação documental, tal como também foi levada 

a cabo pelos parceiros. Permitir-nos-á identificar documentos políticos, estratégias, iniciativas, projetos e 

ferramentas a nível da UE, bem como a nível nacional, em todos os países participantes. 

 ARÉAS DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO  

Algumas das áreas de conhecimento ou conteúdo que são parte integrante da educação para a paz são:  

1.Conceito holístico de paz  

É importante que os estudantes compreendam que a paz não é apenas a ausência de violência direta/física, 

mas também a presença de condições de bem-estar, cooperação e relações justas nas esferas humana e 

ecológica. Esta perspetiva irá ajudá-los a analisar as questões de paz de uma forma integrada. 

2.Conflito e Violência  

Os conflitos são uma parte natural da vida social da pessoa, mas tornam-se problemas de violência, 

dependendo dos métodos de resolução de conflitos utilizados. Os estudantes podem estudar os problemas 

de violência a vários níveis, desde o pessoal ao global, incluindo a violência direta, estrutural, sociocultural 

e ecológica. Podem também examinar as raízes e as consequências da violência. 

3.Algumas alternativas pacíficas:  

• Desarmamento: Os aprendizes podem ser introduzidos ao objetivo de abolir a guerra e reduzir as 

forças armadas e armamentos globais. É bom para eles ver a loucura do excesso de armas e 

despesas militares e a lógica de reafectação de recursos para a satisfação das necessidades básicas 

das pessoas (por exemplo, alimentação, habitação, cuidados de saúde e educação). Isto é um 

trampolim para a exploração do significado de verdadeira segurança humana que decorre tanto 

da satisfação das necessidades básicas como das necessidades mais elevadas dos seres humanos 

(por exemplo, o exercício das liberdades fundamentais). 

• A não-violência: Os alunos podem estudar os fundamentos filosóficos e espirituais da não-

violência, bem como a sua eficácia como método para efetuar mudanças. Os casos de indivíduos e 

grupos que têm defendido a não-violência como filosofia e método podem ser examinados. Alguns 

destes são Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr., Aung San Suu Kyi, Thich Nhat Hanh, Desmond 

Tutu e Wangari Maathai. 

• Resolução, Transformação e Prevenção de Conflitos: Os estudantes podem estudar formas eficazes 

de resolver conflitos de forma não violenta (por exemplo, colaboração na resolução de problemas) 

e como estes podem ser aplicados nas suas vidas. Podem passar a examinar como um conflito que 

foi resolvido pode ser transformado numa situação que é mais desejável. As formas de prevenir 
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um conflito também podem ser exploradas porque, como disse Johan Galtung, tal como no campo 

médico, é melhor prevenir do que "remediar uma situação que tenha corrido mal". 

• Direitos Humanos: É importante que os alunos tenham uma compreensão integral dos direitos 

humanos e rejeitem todas as formas de repressão e discriminação baseadas em crenças, raça, 

etnia, género e classe social. Devem ser encorajados a respeitar a dignidade de todos, 

especialmente os fracos e os impotentes. 

• Solidariedade Humana: Muitos pontos em comum ligam grupos religiosos, culturais, locais e 

nacionais divergentes. Todos os seres humanos têm necessidades e aspirações básicas comuns e 

uma pertença comum a uma comunidade humana/global interdependente. Temos apenas um lar 

(planeta terra) e um futuro comum. As principais religiões mundiais também têm valores e 

princípios comuns. Os estudantes podem analisar como aumentar a confiança inter-religiosa, inter-

cultural e intergrupal, a empatia, o respeito e a cooperação, bem como desencorajar os 

estereótipos e os preconceitos. 

• Desenvolvimento baseado na Justiça: Os alunos podem ser sensibilizados de forma crítica para as 

realidades e consequências trágicas da violência estrutural e como uma filosofia de 

desenvolvimento baseada na justiça é uma alternativa preferida. Eles precisam de compreender 

que o desenvolvimento não é apenas o crescimento económico, mas também a partilha equitativa 

dos seus frutos. 

• Democratização: É importante que os aprendentes compreendam que a democracia proporciona 

o ambiente no qual os direitos, interesses e desejos fundamentais das pessoas são respeitados. 

• Desenvolvimento Sustentável: Os aprendentes precisam de compreender a relação 

interdependente entre os seres humanos e o ambiente natural e compreender as mudanças 

necessárias para assegurar o bem-estar dos ecossistemas da Terra, de modo que possa continuar 

a satisfazer as necessidades futuras e presentes. Eles precisam de redescobrir a sabedoria dos 

nossos povos indígenas que sempre respeitaram a natureza. 
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 ATITUDES/VALORES 

 

Sugere-se que sejam cultivadas as seguintes atitudes e valores:  

- Auto-respeito: Ter um sentido do seu próprio valor e um sentido de orgulho pela sua própria 

origem social, cultural e familiar, bem como um sentido do seu próprio poder e bondade que lhes 

permita contribuir para uma mudança positiva  

- Respeito pelos outros: Ter um sentido do valor e da dignidade inerente das outras pessoas, 

incluindo as que têm origens sociais, religiosas, culturais e familiares diferentes das suas  

- Respeito pela Vida/Não-Violência: Valorização da vida humana e recusa de responder a um 

adversário ou situação de conflito com violência; preferência por processos não violentos como a 

resolução colaborativa de problemas e outras técnicas positivas contra o uso de força física e armas  

- Igualdade de género: Valorização dos direitos das mulheres a desfrutar da igualdade de 

oportunidades com os homens e a estar livres de abuso, exploração e violência  

- Compaixão: Sensibilidade às difíceis condições e sofrimento de outras pessoas e agir com profunda 

empatia e bondade para com aqueles que são marginalizados/excluídos  

- Preocupação global: Cuidar de toda a comunidade humana, transcendendo ou indo além da 

preocupação que têm pela sua nação ou comunidade local/étnica  

- Preocupação Ecológica: Cuidar do ambiente natural, preferência por uma vida sustentável e um 

estilo de vida simples; Cooperação; Valorização dos processos cooperativos e o princípio de 

trabalhar em conjunto para a prossecução de objetivos comuns  

- Abertura/Tolerância: Abertura aos processos de crescimento e mudança, bem como vontade de 

abordar e receber as ideias, crenças e experiências de outras pessoas com uma mente crítica mas 

aberta; respeitando a rica diversidade das tradições espirituais, culturas e formas de expressão do 

nosso mundo  

- Justiça: Agir com um sentido de justiça para com os outros, defendendo o princípio da igualdade 

(em dignidade e direitos) e a rejeição de todas as formas de exploração e opressão. 

- Responsabilidade Social: Vontade de tomar medidas para contribuir para a formação de uma 

sociedade caracterizada pela justiça, não-violência e bem-estar; sentido de responsabilidade para 

com as gerações presentes e futuras. 

- Visão Positiva: Imaginando o tipo de futuro que preferem com um sentido de esperança e 

perseguindo a sua realização de formas que possam. 
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 HABILIDADES 

Algumas das competências que precisam de ser desenvolvidas são:  

- Reflexão: O uso do pensamento ou raciocínio reflexivo, através do qual aprofundam a sua 

compreensão de si próprios e a sua ligação com os outros e com a terra viva. 

- Reflexão e Análise Crítica: Capacidade de abordar questões com uma mente aberta mas crítica; 

saber investigar, questionar, avaliar e interpretar provas; capacidade de reconhecer e desafiar 

preconceitos e alegações injustificadas, bem como de mudar de opinião face a provas e 

argumentos racionais. 

- Tomada de decisões: Capacidade de analisar problemas, desenvolver soluções alternativas, 

analisar soluções alternativas considerando vantagens e desvantagens, e tendo chegado à decisão 

preferida, capacidade de preparar um plano para a implementação da decisão. 

- Imaginação: Criação e imaginação de novos paradigmas e novas formas preferidas de viver e de se 

relacionar. 

- Comunicação: Ouvir atentamente e com empatia, bem como a capacidade de expressar ideias e 

necessidades claramente e de forma não agressiva. 

- Resolução de Conflitos: Capacidade de analisar conflitos de uma forma objetiva e sistemática e de 

sugerir uma série de soluções não violentas. A capacidade de resolução de conflitos inclui 

assertividade adequada, diálogo, escuta ativa e colaboração na resolução de problemas. As 

capacidades de comunicação são competências fundacionais importantes na resolução de 

conflitos. 

- Empatia: A capacidade de seccionar a perspetiva de outra pessoa ou grupo e de sentir o que essa 

pessoa ou grupo sente. É uma habilidade que ajuda a alargar as próprias perspetivas dos alunos, 

especialmente na procura de alternativas justas e construtivas. 

- Construção de grupos: Trabalhar em cooperação uns com os outros a fim de alcançar objetivos 

comuns. A cooperação e a construção de grupos são facilitadas pela afirmação mútua e pelo 

encorajamento dos membros. O pressuposto é que todos têm algo a contribuir, todos são parte da 

solução. 
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2 RELATÓRIOS SOBRE O ESTADO DA ARTE NOS PAÍSES 

PARCEIROS 

3.1 Relatório sobre o Estado da Arte – BULGÁRIA 

3.2 Relatório sobre o Estado da Arte – POLÓNIA 

3.3 Relatório sobre o Estado da Arte – PORTUGAL 

3.4 Relatório sobre o Estado da Arte – ITÁLIA 

  



   
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 
 

17 

 RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DA ARTE – BULGÁRIA 

2.1.1 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

As primeiras escolas na Bulgária foram abertas no século IX pelo czar Simeão O Grande. Duas notáveis 

Universidades foram também estabelecidas nesse período em Ohrid e Preslav, tendo a de Ohrid mais de 

3000 estudantes num determinado ponto. 

As escolas modernas começaram a abrir no início do século XIX (durante o Renascimento Nacional), 

primeiro para rapazes e depois para raparigas. Essas escolas forneciam apenas educação básica, como 

leitura, escrita, e aritmética básica. Os estudantes que desejavam continuar a sua educação tinham de ir 

estudar para o estrangeiro. Depois de a Bulgária ter derrubado o domínio otomano em 1878, começou a 

lançar as bases do seu sistema educativo. Em 1878, o governo aprovou a Lei Temporária das Escolas 

Nacionais. Esta lei estimulou a criação de escolas em aldeias. No entanto, muitos camponeses não 

deixaram os seus filhos frequentar a escola porque pensavam que a educação não era relevante para a 

vida dos camponeses. Além disso, várias universidades foram criadas no período 1878 - 1918. O processo 

educativo na Bulgária foi interrompido durante as Guerras dos Balcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra 

Mundial. Em meados da década de 1920, o funcionamento normal das escolas tinha sido restaurado. 

Durante a era comunista, a União Soviética teve um grande impacto no sistema educativo búlgaro. Uma 

nova forma de educação foi introduzida. A ênfase nas artes liberais foi substituída por uma maior formação 

técnica. Em 1979 Zhivkov criou a Escola Politécnica Secundária Unificada, que era um programa de doze 

anos centrado principalmente em disciplinas técnicas. Após o fim da Era Zhivkov, o sistema educativo 

búlgaro foi completamente reconstruído. O governo procurou despolitizar o sistema e levar em 

consideração as opiniões de outros. 

A educação na Bulgária é supervisionada pelo Ministério da Educação e Ciência. 

2.1.1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA DE ENSINO 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR  

O ensino pré-escolar (pré-primário) na Bulgária compreende crianças dos 3 aos 6 ou 7 anos de idade. 

Dois anos de ensino pré-primário são obrigatórios. 

O principal objetivo da educação pré-escolar é preparar as crianças para o ambiente escolar numa fase 

posterior e proporcionar-lhes as competências e os valores necessários para esse ambiente. 
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A preparação obrigatória das crianças para a escola dois anos antes de se matricularem na primeira classe 

da escola primária é organizada em grupos preparatórios em jardins de infância ou aulas na escola, 

gratuitamente. 

 ENSINO ESCOLAR 

A educação escolar na Bulgária começa com a idade de 7 anos. 

As crianças de seis anos podem também entrar na escola, se o seu desenvolvimento físico e mental o 

permitir e após o consentimento explícito dos seus pais/guardiões. 

Consoante o nível, a educação escolar é primária e secundária. 

A formação para a obtenção de um Grau de Ensino Primário é ministrada desde o grau I até ao grau VII, 

inclusive, nas duas fases:  

• Elementar- graus I a IV inclusivo. 

- Pré-Gymnasium- graus V a VII inclusivo. 

A formação para a obtenção de um diploma de ensino secundário será ministrada do grau VIII ao grau XII, 

inclusive, também em duas fases: 

• Ginásio Inferior - graus VIII a X inclusivo. 

- Ginásio Alto - graus XI a XII inclusivo. 

Dependendo da instrução, a educação escolar será Educação Geral, Educação de Perfil Especial, e 

Formação Profissional. 

• O ensino geral é ministrado no curso de licenciatura primária através de formação para a obtenção 

do ensino geral e do ensino alargado. 

- A educação de perfil especial será dada no curso de grau secundário, através do ensino geral. 

- O ensino alargado durante a fase baixa do ginásio, e através do ensino geral e do ensino de perfil 

especial durante a fase alta do ginásio, onde pode ser ministrado também através do ensino 

alargado. 

- A formação profissional é ministrada no curso secundário durante a fase do ginásio inferior e 

superior, através do ensino geral e da formação profissional. Pode também ser complementada 

por um ensino alargado 

 

ENSINO SUPERIOR 

O sistema de ensino superior búlgaro é autónomo. 
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De acordo com a Lei do Ensino Superior, as escolas superiores gozam de autonomia académica que inclui 

liberdades académicas, autogestão académica e inviolabilidade do território das escolas superiores. 

As escolas superiores desempenham as suas atividades globais em conformidade com o princípio da 

autonomia académica e em conformidade com as leis búlgaras. 

O sistema de ensino superior oferece formação académica após a conclusão do nível secundário. 

APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO DE ADULTOS (ALE) 

A Educação e Aprendizagem de Adultos (ALE) está a ser reconhecida como um instrumento para o 

desenvolvimento de recursos humanos em vários documentos de estratégia e planos nacionais na Bulgária. 

O principal objetivo da ALE é melhorar o nível de qualificação dos desempregados e das pessoas 

empregadas e permitir-lhes a adaptação ao ambiente de trabalho e de vida em rápida mudança. 

EDUCAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Desde 2012, o ensino obrigatório inclui dois anos de educação pré-escolar (geralmente a partir dos 5 anos 

de idade), antes das crianças iniciarem a escola primária. A escolaridade é obrigatória até aos 16 anos de 

idade. O ensino nas escolas públicas é gratuito, exceto para as escolas superiores, colégios e universidades. 

LIBERDADE DAS ESCOLAS PARA IMPLEMENTAR ABORDAGENS DISTINTAS CONSIDERANDO O SEU 

PRÓPRIO AMBIENTE E NECESSIDADES 

Uma das principais questões do sistema educativo búlgaro é a autonomia das escolas. Historicamente, a 

escola búlgara tem uma longa tradição de ser completamente autónoma, apoiada pelas comunidades 

locais. Esta tradição perdeu-se sob o comunismo. Atualmente, enquanto a maioria das escolas na Bulgária 

são escolas municipais, o seu enquadramento geral e financiamento provém do governo central. Assim, 

continua a acontecer que a figura mais importante nas escolas búlgaras não é o professor nem o diretor, 

mas o respetivo ministro no gabinete. 

Contudo, durante os anos posteriores a 1989, foram dados alguns passos no sentido da descentralização. 

Por exemplo, em 2008, as escolas búlgaras receberam o seu próprio orçamento (o "orçamento delegado"), 

que dependia do número de alunos de uma determinada escola. Embora as escolas ainda dependam do 

governo para receberem financiamento, pelo menos têm controlo sobre estes recursos uma vez que os 

recebem. Desde então, a situação financeira das escolas búlgaras melhorou significativamente. 

A nova Lei da Educação Pré-Escolar e Escolar, em vigor a partir de 01/08/2016, dá também mais liberdade 

como e o que ensinar. De acordo com o Artigo 3 da Lei, a educação é uma prioridade nacional baseada em 

vários princípios, incluindo também: 

• Autonomia na prossecução de políticas educativas, autogoverno e descentralização. 
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- Compromisso do Estado, governos locais e entidades jurídicas sem fins lucrativos, 

empregadores, pais e outras partes interessadas e diálogo entre eles sobre questões 

educacionais. 

Por outras palavras, a escola tem a liberdade formal de ter as suas prioridades e políticas educativas, além 

disso, o sistema está aberto à cooperação a este respeito. A lei especifica ainda como é aplicado o princípio 

da autonomia das instituições de ensino - nomeadamente, as mesmas devem ser aplicadas:  

-  Definir as suas políticas de desenvolvimento de acordo com as leis existentes no país. 

- Decidem sobre a sua estrutura e atividades em regras que cumpram os requisitos estabelecidos na 

presente lei e no direito derivado conexo. 

- Escolher a organização, métodos e meios de instrução para assegurar uma educação de alta 

qualidade. 

- Determinar os seus símbolos e rituais de acordo com os princípios da identidade e cultura 

nacionais, bem como as suas fardas e outras insígnias. 

- Participar em programas e projetos nacionais e internacionais de apoio às atividades educativas. 

A autonomia escolar inclui também o direito de determinar os seus perfis e profissões, e de escolher e 

elaborar independentemente o seu currículo, de atribuir o currículo de acordo com as necessidades dos 

alunos, de especificar as suas disciplinas, e de elaborar os currículos nos casos prescritos pela Lei da 

Educação Pré-Escolar e Escolar. Estes casos são especificados para cada tipo de instrução escolar: ensino 

geral, ensino alargado, ensino de perfil especial, formação profissional, e formação adicional. Como regra 

geral, podemos dizer que quanto mais especializada é a educação, maior é a capacidade da escola para 

influenciar o currículo aplicado. Além disso, as chamadas "Escolas Inovadoras" têm ainda maiores 

possibilidades de soluções independentes. No entanto, estes direitos não devem ir além da Norma 

Educacional Estatal (SES) estabelecida. 

2.1.1.2 QUESTÕES MAIS COMPLEXAS COM QUE O SISTEMA LIDA A FIM DE ALCANÇAR OS 

SEUS RESULTADOS/PRINCIPAIS DIFICULDADES 

COMPETÊNCIAS PRÁTICAS 

Um dos outros problemas profundamente enraizados na educação búlgara é a desconexão entre a 

educação e as empresas. Há um elevado nível de empresas (um terço) que querem contratar um 

especialista, mas não conseguem encontrar um. Atualmente, a Bulgária está prestes a introduzir um 

sistema de ensino profissional completo que dá alguma esperança de mudança. As escolas profissionais 

desempenham um papel importante na Bulgária, uma vez que não só envolvem muitas crianças, mas 

também estas são geralmente as crianças que não são do centro da cidade (portanto, principalmente 

membros de famílias pobres e de classe média). Muitas crianças perturbadas, provenientes de famílias 

com sérias dificuldades económicas, frequentam de facto escolas profissionais, o que as torna 
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extremamente importantes de um ponto de vista social. Embora o ensino profissional vá criar maiores 

oportunidades para estas escolas profissionais (pelo menos devido aos instrumentos financeiros 

disponíveis e à melhoria do enquadramento), subsistem alguns desafios. Ainda vemos as comunidades 

locais lutarem para encontrar a melhor forma de se reunirem no planeamento do tipo de aulas que serão 

necessárias nos próximos anos. Há muitos exemplos de iniciativas para abrir novas ou desenvolver classes 

profissionais de alta tecnologia já existentes que falham porque os habitantes locais não conseguiram 

encontrar crianças que quisessem juntar-se a elas. Mais uma vez, esta não é uma simples questão técnica 

que apenas necessita de uma solução adequada de cima para baixo. É muito mais complicado do que isso, 

uma vez que a demografia e os desafios regionais também devem ser considerados. Ainda assim, vemos 

que aqueles que estão a tentar juntar empresas e gestão escolar estão a ter um melhor desempenho - 

ainda que no final acabem por falhar por vezes. Há muitos casos em que são as escolas que não estão 

dispostas a cooperar 

INTEGRAÇÃO NA EDUCAÇÃO DOS GRUPOS MINORITÁRIOS 

Vários estudos realizados através de inquéritos sociológicos representativos e de amostra, observações de 

organizações civis especializadas, bem como avaliações de peritos do Ministério da Educação e Ciência 

indicam que na educação búlgara surgem alguns problemas comuns a todos os grupos étnicos e específicos 

para cada um deles que dificultam a educação de qualidade, a integração igualitária e o desenvolvimento 

da identidade cultural das crianças e dos estudantes. A este respeito, a etnia cigana parece ser a mais 

afetada, o que, segundo várias estimativas, varia entre 4-6% da população. Eis algumas das questões 

identificadas relacionadas com a educação cigana que uma Estratégia do Ministério da Educação para a 

integração educacional das crianças e dos estudantes de minorias étnicas está a tentar resolver:  

• O isolamento de crianças e estudantes ciganos nos jardins de infância e escolas dos bairros ciganos e 

nos grupos e turmas separados em jardins de infância e escolas mistas. 

• Adaptação difícil das crianças ciganas no jardim-de-infância e na escola primária. 

• Sinais de discriminação nos jardins-de-infância e escolas. 

• Aquisição insatisfatória do material escolar ensinado, devido ao conhecimento insuficiente da língua 

búlgara. 

• Não existem professores qualificados suficientes que conheçam a cultura e língua cigana. 

• Baixo nível de alfabetização e qualificação dos ciganos idosos. 

• A pobreza como fator de visitas irregulares e o aumento progressivo do número de estudantes 

abandonados. 

• A falta de mecanismos para prevenir o risco de abandono, etc. 

ABANDONO ESCOLAR PRECOCE 
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O abandono escolar precoce na Bulgária está relacionado com várias razões complexas, que são 

principalmente de natureza socioeconómica. No período de abandono escolar do ensino básico ou o seu 

abandono escolar em grande medida estão relacionados com razões familiares e comunitárias. Nos níveis 

superiores de ensino, além dos fatores acima mencionados, o ambiente em que os jovens se encontram, a 

falta de pedagogos bem formados para trabalhar com eles, a ausência de qualificação adicional para os 

professores para lidar com os jovens desmotivados de participar no processo educativo, também têm 

impacto. Juntamente com estes fatores, a grave influência exerce as más notas na escola como 

consequência do conhecimento não muito proficiente da língua oficial e dos programas educativos 

ultrapassados que não têm em consideração, na medida necessária, as capacidades dos estudantes para 

lidar com a matéria de aprendizagem. Esta última é válida não só para as minorias ciganas e turcas, mas 

também para as crianças de famílias com baixo nível de rendimento e baixo grau de educação. 

A Bulgária foi um dos primeiros países da UE que, para além de reconhecer a existência do problema do 

abandono escolar precoce, desenvolveu políticas especiais para reduzir a percentagem de alunos que 

abandonam a escola precocemente e planeia conseguir uma redução desta percentagem para 11% a partir 

do ano 2020. Em 2013, foram adotadas uma Estratégia para reduzir a percentagem de abandono escolar 

precoce (2013 - 2020) e um Plano de Ação, que é parte indelével do mesmo. O Plano de Ação inclui medidas 

para a prevenção, intervenção e compensação do problema com o abandono escolar precoce e todos os 

anos é atualizado e complementado. Um marco importante na Estratégia é o estabelecimento de um 

mecanismo de Coordenação para a implementação e controlo do desempenho do plano de Acão, uma vez 

que o problema está relacionado com as operações de vários ministérios e outras partes interessadas. 

INVOLVIMENTO 

Há vários exemplos dos últimos anos que mostram como atores não públicos (por exemplo, organizações 

sem fins lucrativos e indivíduos privados) podem ajudar as escolas. Parece não ser predominantemente 

uma questão de financiamento, mas mais de energia dos cidadãos e de abertura do sistema educativo para 

tais soluções. 
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2.1.2 AVALIAÇÃO DO KSA/V PARA UMA INTEGRAÇÃO PACÍFICA A NÍVEL DE 

EDUCAÇÃO NACIONAL 

2.1.2.1 REFERENCIAL NACIONAL PARA OS VALORES FUNDAMENTAIS NA EDUCAÇÃO PARA 

A PAZ 

QUAIS SÃO OS CONCEITOS/SUBJECTOS TRANSMITIDOS AOS JOVENS, ATRAVÉS DAS ESCOLAS? 

A educação para a paz é o processo de aquisição dos valores, dos conhecimentos e do desenvolvimento de 

atitudes, competências e comportamentos para viver em harmonia consigo próprio, com os outros e com 

o ambiente natural. De acordo com a lei búlgara, a educação é um processo de instrução, educação e 

socialização. A educação para a paz é parte integrante deste processo, que reflete um dos seus principais 

princípios declarados - humanismo e tolerância (Artigo 3 da Lei de Educação Pré-Escolar e Escolar). Os 

objetivos oficiais da educação pré-escolar e escolar parecem mais concretos: aquisição de competências 

para a compreensão e aplicação dos princípios da democracia e do Estado de direito, direitos humanos e 

liberdades, e participação ativa e responsável dos cidadãos; formação de tolerância e respeito pela 

identidade étnica, nacional, cultural, linguística e religiosa de cada cidadão; formação de tolerância e 

respeito pelos direitos das crianças, alunos e pessoas com deficiência. Isto mostra que a necessidade de 

educação para a paz é reconhecida pelo Estado e é uma das prioridades na educação das crianças e dos 

jovens. 

EXISTE UM CURRÍCULO FORMAL PARA AS ESCOLAS SEGUIREM E IMPLEMENTAREM, OU APENAS 

REFERÊNCIAS E SUGESTÕES? 

De acordo com a legislação, na maioria dos casos, os currículos e programas são tratados pelo Estado, 

neste caso o Ministério da Educação. Como acima mencionado, em alguns casos as escolas têm a liberdade 

de intervir no processo, mas dentro dos padrões educacionais estabelecidos pelo Estado (SES). As normas 

estatais de educação são um conjunto de requisitos obrigatórios para os resultados no sistema educativo 

pré-escolar e escolar, bem como para as condições e processos da sua obtenção. Existem 19 normas deste 

tipo, uma das quais é para a educação cívica, de saúde, ambiental e intercultural. Esta norma será adotada 

com portarias do Ministro da Educação e Ciência em consulta com os ministros e chefes de instituições 

relevantes. A norma foi adotada pela Portaria nº 13 de 21.09.2016 sobre educação civil, saúde, ambiente 

e educação intercultural. De acordo com a Norma, os objetivos da educação civil, de saúde, ambiental e 

intercultural são a construção de uma pessoa autónoma e ativa que: 

• compreende e defende os valores universais, os valores da democracia e dos direitos humanos, 

participa na vida civil, política e social numa vida responsável, criativa e eficaz para si e para a 

sociedade. 
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- estar familiarizado com as instituições, estrutura e procedimentos da sociedade democrática, 

realidades económicas e políticas de um mundo globalizado. 

- respeitar a importância de cada pessoa humana na diversidade das suas identidades, reconhecer 

a lei e o valor da diferença, aceitar a igualdade de todos no espaço social comum. 

- está consciente e aprecia a sua identidade cultural. 

- interage com os membros da família, a comunidade e outras pessoas de uma forma construtiva e 

respeitosa. 

- expressa a posição dos seus cidadãos de forma razoável e crítica. 

- toma decisões independentes sobre o seu desenvolvimento, demonstra iniciativa e capacidade de 

estabelecer objetivos, planear e justificar as suas acções. 

- ser responsável pelo seu comportamento e avaliar o impacto das suas acções na sua vida e na dos 

outros. 

- selecionar informação, produtos e serviços adequados para melhorar a saúde e manter um estilo 

de vida saudável para nós e para os outros. 

- estar consciente e cumprir a cultura ambiental e as normas de comportamento; visão da 

conservação da natureza e da criação de um ambiente sustentável. 

- estar familiarizado com os mecanismos das instituições públicas e da sociedade civil para a 

implementação da responsabilidade partilhada para a conservação do ambiente e vontade de 

participar neles. 

- é capaz de estabelecer ligações entre diferentes esferas da vida pública e compreender as causas 

das desigualdades sociais, os desafios ambientais e globais. 

A educação cívica, sanitária, ambiental e intercultural no processo de aquisição de educação geral é 

realizada numa disciplina integrada e independente "educação cívica", que será estudada nas XI e XII 

turmas do ano académico de 2020/2021. Os currículos de 36 horas letivas por turma foram desenvolvidos 

pelo Ministério e são obrigatórios para as escolas. No entanto, é notável que, ao contrário de outras 

disciplinas escolares, são mais diretrizes metodológicas do que conteúdos educacionais estruturados em 

profundidade e dão liberdade suficiente aos professores. 

A nova disciplina "Educação Cívica" visa formar uma cultura política e na orientação prática dos alunos para 

o estado democrático moderno, a separação de poderes e estruturas e a sua compreensão. A educação 

cívica procurará também um maior desenvolvimento do ambiente cívico na escola, que será um fator ativo 

no desenvolvimento global da sociedade civil búlgara através da inclusão no conteúdo de tópicos sobre 

política e democracia, direitos e responsabilidades, identidade e diferenças na sociedade, poder e Estado, 

economia e problemas globais. A literacia mediática e o Provedor de Justiça foram acrescentados como 

novos conceitos, em resultado das discussões do programa. 



   
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 
 

25 

A educação cívica ainda não é ensinada nos graus XI e XII. No ano letivo de 2019/2020, os alunos que 

estarão no grau XI são ensinados no antigo currículo e estudarão a disciplina Filosofia - 36 horas letivas por 

ano, e no grau XII, a disciplina Mundo e Personalidade - 62 horas letivas por ano 

AS ESCOLAS TÊM LIBERDADE PARA AJUSTAR OS CONTEÚDOS ÀS SUAS CAPACIDADES, REALIDADE E 

AMBIENTE? 

No sistema educativo búlgaro, é dada relativa liberdade à escola em relação especialmente à educação 

cívica (incluindo a educação para a paz). A lei estabelece que, ao contrário de outras disciplinas, o diretor 

da escola tem o poder de aprovar os seus programas. Esta possibilidade é especificada no padrão 

educacional estatal em caso de formação alargada e de perfil. Por exemplo, em extensão, é mesmo possível 

criar cursos autónomos que adquiram competências em educação civil, sanitária, ambiental e intercultural 

que se enquadrem na documentação escolar, tais como educação cívica, educação sanitária, educação 

ambiental, educação intercultural ou com outro nome. Na formação perfilada, podem ser desenvolvidos 

módulos autónomos dentro de disciplinas para alargar os conhecimentos e competências dos alunos em 

questões cívicas, de saúde, ambientais e interculturais. Mais uma vez, deve recordar-se que esta liberdade 

escolar é o quadro do padrão estatal para a educação civil, de saúde, ambiental e intercultural. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES ABORDADAS PELO SISTEMA ESCOLAR A FIM DE PROMOVER O 

ENSINO DESTES VALORES? 

Os principais problemas para o pleno ensino e aprendizagem destes conhecimentos e competências 

decorrem do facto de a educação cívica ser um tema relativamente novo para a escola búlgara, que ainda 

está a ser transformada de autoritária para democrática. Isto está também relacionado com a mentalidade 

e valores dos professores que, na sua maioria, completaram a sua educação universitária sob outro sistema 

social, e se sentem eles próprios despreparados e hesitantes em relação a estes temas. Deve também 

notar-se que, ao contrário de outras disciplinas, onde as bases das ciências relevantes são ensinadas na 

universidade, não é este o caso da educação cívica. De facto, no rescaldo das mudanças, graças em grande 

parte ao sector não governamental, muitos professores completaram cursos diferentes, mas ainda se sente 

a falta de qualificações. Outro problema são os manuais escolares e as ajudas pedagógicas, que são 

abundantes por um lado, mas isto é um problema, porque a informação necessária é fragmentada e 

dispersa sem ser sistematizada de uma forma que seja conveniente para ensinar. Há também algo a desejar 

nos instrumentos de ensino, uma vez que a nova geração não se sente claramente à vontade com os 

métodos tradicionais. 

Curiosamente, nem todos os professores aprovam que se faça da educação cívica uma disciplina separada, 

bem como a avaliação de conhecimentos e competências, como noutras disciplinas. 
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O REFERENCIAL DE BASE QUE INTEGRA OS CONCEITOS DE KSA/V PARA A EDUCAÇÃO PARA A PAZ NAS 

DIRECTIVAS EDUCATIVAS. 

Existe algum referencial da UE que seja utilizado como base para o currículo nacional? Como é aplicado? 

A Resolução 2250 do Conselho de Segurança da ONU sobre Juventude, Paz e Segurança reconhece que os 

jovens desempenham um papel importante na promoção da paz. O artigo 12 enfatiza a necessidade de 

apoiar uma educação de qualidade para a paz que dote a juventude da capacidade de se envolver 

construtivamente em estruturas cívicas e processos políticos inclusivos. O primeiro objetivo declarado da 

União Europeia é a promoção da paz, dos seus valores e do bem-estar dos seus cidadãos. Como é sabido, 

no campo da educação, a UE prefere utilizar abordagens brandas em vez de directivas obrigatórias para 

estabelecer os seus objetivos. Neste sentido, o meio de influência é o método aberto de coordenação, 

onde as boas práticas são disseminadas através da partilha de experiências entre os países. A este respeito, 

programas comunitários como o Erasmus+ dão um contributo significativo. 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS E DOCUMENTOS QUE PROMOVEM O ENSINO DA EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ ATRAVÉS DO SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL? COMO É QUE O SISTEMA É IMPLEMENTADO? 

ORIENTAÇÃO DADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

Como esperamos que se tenha tornado claro a partir desta exposição, na Bulgária a educação para a paz 

não é concebida como um assunto à parte, mas entra na educação cívica geral. É por isso que utilizaremos 

frequentemente este termo quando não se afirma especificamente que se trata de educação para a paz. 

Os principais documentos que regem a educação cívica são:  

- Lei da Educação Pré-Escolar e Escolar, em vigor a partir de 1.08.2016. Esta lei estabelece primeiro 

os princípios e objetivos da educação na Bulgária, onde é evidente que a educação para a paz, entre 

outras competências cívicas e sociais, é uma prioridade. A lei também descreve o ensino escolar - 

essência e conteúdo, por exemplo: "Temas no domínio da educação global, cívica, sanitária e 

intercultural, empreendedorismo, gestão e programação das finanças pessoais, defesa da pátria, 

proteção civil, proteção do ambiente, e disciplinas que moldam a consciência nacional, o espírito 

patriótico, e o amor pela pátria nas crianças e nos alunos, podendo também ser estudados no 

decurso do processo educativo escolar, alargando e complementando os conteúdos integrados 

noutras disciplinas". (Artigo 75);  

- Estratégias do Ministério da Educação - Embora não exista uma estratégia especificamente 

destinada a desenvolver a educação cívica, incluindo a educação para a paz, existem alguns 

elementos nas atuais estratégias do Ministério. Um exemplo é a Estratégia para a Integração 

Educativa de Crianças e Estudantes de Minorias Étnicas (2015 - 2020) e a Estratégia Nacional para 

a Aprendizagem ao Longo da Vida para o período 2014-2020. Um dos quatro principais objetivos 

da primeira estratégia é: Promover a educação intercultural como parte integrante do processo de 

modernização do sistema educativo búlgaro. Este objetivo será alcançado através de várias 
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medidas, incluindo: Apoiar uma variedade de desempenhos conjuntos de crianças de diferentes 

comunidades étnicas para preservar e desenvolver tradições locais comuns e específicas; Inclusão 

de questões de educação intercultural com o objetivo de aprender conhecimentos sobre a 

diversidade cultural e a aquisição de competências para trabalhar em ambiente multicultural como 

componentes de currículos e currículos (obrigatórios, eletivos, opcionais) para todas as maiores 

que formam especialistas pedagógicos; Enriquecer o conteúdo educacional com elementos de 

história e cultura das minorias étnicas com ênfase nas suas realizações culturais e contribuir para 

uma cultura e desenvolvimento comunitário à escala nacional, etc. Na estratégia de aprendizagem 

ao longo da vida, duas das nove competências-chave são focalizadas e incluem elementos de 

educação para a paz - tais como: competências sociais e cívicas; aptidões para apoiar o 

desenvolvimento sustentável e um estilo de vida saudável. 

- Normas estatais de educação n.º 8 para educação cívica, de saúde, ambiental e intercultural 

(Portaria n.º 13 de 21.09.2016). As normas estatais de educação são um conjunto de requisitos 

obrigatórios para os resultados no sistema educativo pré-escolar e escolar, bem como para as 

condições e processos da sua consecução. As normas estatais de educação definem: a natureza e 

os objetivos da educação civil, sanitária, ambiental e intercultural; as formas e formas de 

implementação da educação civil, sanitária, ambiental e intercultural; os requisitos de 

enquadramento para os resultados da aprendizagem da educação cívica, sanitária, ambiental e 

intercultural; políticas institucionais de apoio ao envolvimento cívico, sanitária, ambiental e 

intercultural. 

- Currículo de Educação Cívica para as XI e XII séries. O primeiro entra em vigor a partir do ano 

académico 2020/2021 e o segundo - a partir do ano seguinte, o ano académico 2021/2022. Os 

programas destinam-se à educação geral e cada um inclui: objetivos; resultados esperados - 

conhecimentos, aptidões e atitudes; conteúdo educativo (tópicos); percentagem recomendada de 

horas de ensino obrigatório para o ano; métodos e formas específicas para avaliar os "resultados" 

dos alunos; atividades para aquisição de competências-chave associadas a ligações 

COMO SÃO AJUSTADOS AOS DIFERENTES NÍVEIS CURRICULARES? 

A maioria das medidas previstas nas diferentes estratégias do EEM não são específicas aos níveis de ensino, 

mas dizem respeito a todos os aprendentes em geral. Outros documentos, incluindo a nova Lei da Educação 

Pré-Escolar e Escolar, têm essa diferenciação, decorrente principalmente da idade dos estudantes e do seu 

desenvolvimento. Naturalmente, a educação cívica dos estudantes mais jovens está integrada em 

diferentes disciplinas escolares, e apenas para os mais velhos aparece uma disciplina especial chamada 

"Educação Cívica" (últimos dois anos do ensino secundário) no quadro da educação geral. Quando os 

estudantes escolhem formas de aprendizagem perfilada, dependendo do perfil, as oportunidades de 

diferenciação aumentam, e podem ser concebidos cursos específicos. O conteúdo e métodos de ensino 

são limitados apenas pela norma nacional relevante - neste caso do SES 8. Como o padrão é um quadro 
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muito amplo, permite uma grande criatividade por parte da escola e a geração de uma grande variedade 

de módulos educativos relevantes para diferentes partes da aprendizagem em competências sociais e 

cívicas, incluindo também tópicos de educação para a paz. 

COMO SÃO AVALIADOS? ESTA AVALIAÇÃO CONTA PARA A NOTA FINAL DA ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA? 

A avaliação no sistema educativo búlgaro é interna e externa. O professor é aquele que faz a avaliação 

interna. O diretor da escola, o conselho escolar, e funcionários administrativos do Ministério da Educação, 

Juventude e Ciência, as Inspeções Regionais de Educação, Conselhos Nacionais de Avaliação de Exames de 

Matrícula do Estado, Conselhos de Avaliação de Exames de Qualificação Profissional conduzem a avaliação 

externa. 

A avaliação dos alunos é feita em diferentes formatos: Avaliação contínua - através de exames orais, 

exames escritos, exames práticos; Exames - exames corretivos no final da 12ª classe, exames de 

matriculação do Estado após a conclusão da 12ª classe, exames para aquisição de qualificação profissional 

após a conclusão do ensino profissional; Avaliação para o estabelecimento do nível de aproveitamento dos 

requisitos educacionais do Estado para o conteúdo dos estudos - para uma determinada classe, fase ou 

nível de ensino. 

A avaliação dos resultados da educação cívica é feita na forma como os estudantes são avaliados noutras 

disciplinas. Já foi dito que alguns professores não concordam com esta avaliação. O Ministério da Educação 

e Ciência, nos seus currículos sobre educação cívica, faz as seguintes recomendações de avaliação 

específicas: Recomenda-se estabelecer um nível de entrada (estudo de atitudes e expectativas sem 

avaliação) com um teste ou inquérito e uma avaliação do nível de saída no final do ano letivo; São feitas 

avaliações contínuas sobre os resultados do trabalho prático dos alunos na conclusão de cada tópico; É 

avaliado o nível de conhecimentos teóricos e fatuais, competências cognitivas e práticas, bem como a 

criatividade, iniciativa, empreendedorismo e expressão e realizações criativas; É avaliada a capacidade de 

comunicação oral e escrita usando terminologia precisa; São avaliadas as competências práticas para a 

criação de projetos. 

O ensino secundário na Bulgária é dividido em duas fases, cada uma de dois anos. Na segunda, os currículos 

consistem (a partir do ano académico 2020/2021) em disciplinas perfiladas ou profissionais (dependendo 

do tipo de escola), e apenas matemática, língua e literatura búlgaras, língua estrangeira, educação física e 

educação cívica são ensinadas a partir de disciplinas de educação geral. No final da segunda fase, os alunos 

passam dois exames obrigatórios (matriculados), um em língua e literatura búlgaras e outro dependendo 

do perfil / especialidade (que é a escolha do aluno). Não há limite para incluir educação cívica como exame. 

Outro aspecto importante a salientar é que ao calcular o sucesso total de um diploma de licenciatura, são 
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tidas em conta as notas das matérias exigidas durante os últimos dois anos, bem como o resultado dos 

exames de matriculação. 

2.1.2.2 TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

O conceito de educação para a paz, como já foi mencionado, é ensinado na escola búlgara de duas formas 

principais:  

-  Integrado em muitas outras disciplinas. Isto é verdade para quase todo o curso de estudo, exceto 

nos últimos anos. 

-  Independentemente, no âmbito da educação cívica, que é uma disciplina de educação geral 

separada na segunda fase do ensino secundário e, como tal, é obrigatória para todos os estudantes. 

Em alternativa, pode ser estudada como um módulo separado incluído na preparação perfilada, 

dependendo do perfil escolhido pelo aluno. 

Os métodos de ensino dependem da escola e do professor em particular, mas devem estar em 

conformidade com a norma estatal. Este último recomenda que as políticas institucionais de apoio à 

educação cívica, sanitária, ambiental e intercultural incluam o apoio à iniciativa e participação de crianças 

e estudantes através de práticas democráticas adequadas à idade, tais como: participação em várias 

formas de autogoverno e representação dos estudantes; organização de atividades voluntárias dentro e 

fora da escola; manutenção dos meios de comunicação escolares com a participação ativa dos estudantes 

(jornais, rádio, televisão, revistas, websites, etc.); organização de campanhas escolares de promoção da 

saúde, tolerância, sensibilidade social, direitos humanos, proteção ambiental, etc. ; organização de férias 

e eventos escolares de acordo com o calendário mundial, internacional, europeu, nacional, municipal, 

local, profissional e cultural; organização de educação pelos pares; desenvolvimento da liderança juvenil; 

participação em clubes e grupos de interesse informais; implementação de formas de mediação, resolução 

de conflitos, prevenção de agressões; introdução da prática de orientação dos alunos para a prevenção de 

conflitos, abandono escolar, etc.; exame das opiniões, atitudes e expectativas dos alunos sobre o processo 

e conteúdo da educação escolar e sugestões para a vida escolar; promoção da aprendizagem informal em 

toda a escola através da aprendizagem fora das aulas de educação formal e não formal. 

Nos currículos de educação cívica, o Ministério da Educação e Ciência especifica especificamente as 

atividades para a aquisição de competências-chave, incluindo as ligações inter-curriculares, que incluem: 

• Ambiente educativo. Recomenda-se a utilização de um escritório equipado com equipamento 

informático e da Internet para pesquisar e processar informação. Parte do programa pode ser 

realizado fora da escola - trabalho de projeto, investigação, visitas a instituições, investigação, etc. 

- Ligações integrativas. Os temas das ciências sociais e humanas desempenham um papel 

preponderante na implementação da educação cívica. Na formação de línguas nativas e 

estrangeiras são abordadas competências comunicativas, sociais e cívicas através de textos, 
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estudos de casos e estudos civis. Através dela, os estudantes refletem sobre os interesses dos seus 

próprios cidadãos. Outros cursos são também importantes para a educação cívica através da 

aplicação dos seus princípios curriculares fundamentais (pluralismo e tolerância, respeito pela 

dignidade humana e igualdade de direitos humanos inalienáveis, orientação prática, atitude 

pessoal, raciocínio e convicção, pensamento criativo e crítico, acessibilidade às principais 

realizações da cultura mundial, interdisciplinaridade), bem como através da utilização dos seus 

conteúdos educativos. 

- Trabalho em projetos. Proporcionar uma oportunidade para o desenvolvimento independente e 

em equipa de projetos socialmente significativos que visem uma mudança qualitativa nos tópicos 

curriculares sociais. Encorajar a criatividade e competências para explorar, processar e comparar 

informação, síntese e análise, e proteger a posição de cada um. 

- Iniciativas e atividades extracurriculares. Para expandir as competências cognitivas e práticas dos 

estudantes, recomenda-se: participação em iniciativas comunitárias locais, regionais e nacionais; 

desenvolvimento de competências para cooperação com autoridades locais, meios de 

comunicação social e ONGs; participação nos Jogos Olímpicos em educação cívica; participação em 

competições regionais, nacionais e internacionais e competições em temas de educação cívica: 

educação para a cidadania democrática, direitos humanos, educação sanitária, ecologia, educação 

intercultural e questões de humanidade global. 

- Em caso de ausência de exigência no Programa Nacional de Educação que promova o ensino destes 

valores. Podem ser descritas as formas que a sociedade, em geral, utiliza para promover estes 

valores, com base ou não em trajes tradicionais ou religiosos. 
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2.1.4 ANEXO 1 – MATRIZ DOS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ A NÍVEL NACIONAL 

Conteúdo das Áreas que precisam de ser 
desenvolvidas na educação para a paz 

Sistema de Educação Nacional  

Designation  
National Concept 

Designation  
National concept description  Source document  obs  

1.Holistic Concept of Peace  
        

2.Conflict and Violence  
        

3.Some Peaceful Alternatives          

a. Disarmament  
Разоръжаване       

b. Nonviolence  
Ненасилие 

Ненасилието е както философия, така и 

стратегия за действие, която отхвърля 

физическото насилие като форма на конфликт 

и решаване на проблеми.  

Curriculum:  

World and Personality – 12 grade 

History and civilization - profiled 

training  

  

c. Conflict Resolution, Transformation 
and Prevention  

Решаване на 

конфликти 
 

Curriculum:  

Philosophy - 8 grade and profiled 

training  
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d. Human Rights  
Човешки права 

Правата на човека “са етични принципи или 

социални норми, които определят определени 

стандарти на поведение на човека и са 

защитени като законни права от местното и 

международното право  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 

History and Civilization – 11 grade and 

profiled training 

World and Personality – 12 grade 

Civic education – 11 grade 

  

e. Human Solidarity  
Човешка солидарност 

Солидарността е взаимна подкрепа и 

разбиране в обществото, както между 

отделните хора, така и в по-големите 

общности. Тя отразява степента на близост в 

социалните отношения  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 
  

f. Development Based on Justice  

Развитие, основано на 

справедливостта 
  

Curriculum:  

World and personality - 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

g. Democratization  Демократизация 

Процесът на развитие на демокрацията като 

форма на управление  

Curriculum:  

Geography and Economics – 7 grade 

History and Civilization– 7, 9, 10, 11 

grades, profiled training  
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Civic education - 11 grade  

h. Sustainable Development  Устойчиво развитие  

Устойчивото развитие постига баланс между 

социални и екологични принципи, като 

социално обосновано и екологосъобразно 

икономическо развитие  

Curriculum:  

Geography and Economics – 5, 8, 9, 12 

grades, profiled training 

Biology and health education– 7, 12 

grades 

Philosophy (profiled training) – 11 

grade 

World and personality – 12 grade  
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Aptidões que precisam de ser desenvolvidas na 
educação para a paz 

Sistema de Educação Nacional  

Designation  
National Concept 

Designation  
National concept description  Source document  obs  

Reflection  
Размисъл        

Critical Thinking and Analysis  
Критично мислене    

Curriculum:  

Human and society – 4 grade 

Human and nature – 4, 6 grades 

Bulgarian language - 7 grade 

Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Philosophy - 10 grade 

Chemistry and environment protection – 10 

grade 

History and Civilization- 11 grade  

  

Decision making  
Вземане на решение  

Вземането на решения в психологията е 

познавателен процес, който води до избор или 

начин на действие от няколко алтернативи.  

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and society – 4 grade 
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Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Chemistry and environment protection – 10 

grade  

Imagination  
Въображение  

Въображението е познавателен психически 

процес, при който реалността се отразява в 

съзнанието под формата на нови, необичайни 

и дори невъзможни образи, представи или 

идеи.  

Curriculum:  

Art – whole cource 

Literature – shole cource  

  

Communication  
Общуване  

Комуникацията е процесът, чрез който хората, 

както и други живи организми и 

информационни системи, обменят 

информация. Споделянето на информация 

включва създаване, редактиране и изпращане 

на съобщения или информация.  

Curriculum:  

Bulgarian language and literature – whole course 

Foreign language– whole course 

Art – 5, 6 grades 

Biology and health education – 8 grade 

Philosophy – 8 grade, profiled training 

Civic education - 11 grade  

  

Conflict Resolution  

Решаване на 

конфликти  
  

Curriculum:  

Philosophy – 8 grade, profiled training  
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Empathy  
Съпричастие    

Curriculum:  

Art – 3, 5 grades 

Philosophy – 8 grade, profiled training  

  

Group Building  
Групово изграждане    

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and nature – 3, 4 grades 

Art – 6, 8 grades 

Foreign language – 7 grade 

Geography and Economics – 9 grade 

Chemistry and environment protection – 8, 9, 10 

grades  
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Atitudes/Competências Sistema Nacional de Educação 

Designation  National Concept Designation  National concept description  Source document  obs  

Self respect  
Самоуважение  Самоуважението е качеството на човек по отношение 

на цялостната оценка или оценяване на собствената 
му стойност като човек.  

Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Literature – 5 grade 

Philosophy – 8, 9 grades  

  

Respect for Others  
Уважение към другите  

  Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Geography and Economics – 7 grade 

Philosophy – 9 grade 

  

Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие  Ненасилието е както философия, така и стратегия за 
действие, която отхвърля физическото насилие като 
форма на конфликт и решаване на проблеми.  

    

Gender Equality  
Равенството между половете  

  Curriculum:  

Bulgarian language – 7 grade 

History and Civilization - profiled training  

  

Compassion  
Съчувствие  

  Curriculum:  

Religion (optional) – 2, 4 grade  
  

Global Concern  
Глобална загриженост  

  Curriculum:  

Art – 7, 10 grades 

Geography and Economics – 8, 9, 11 grades, profiled trainingирана  

History and Civilization– 10, 11 grades 

World and personality – 12 grade 

Philosophy – profiled training 

Civic education - 12 grade  

  

Ecological Concern  
Екологичен загриженост  

  Curriculum:  

Environment – 2 grade 

Human and society – 3, 4 grade 

Art – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grade 

Human and nature – 3, 4, 5, 6 grade 

Bulgarian language and literature - 4 grade  

Technology and entrepreneurship – 4 grade 

Art – 5 grade 

  



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 39 

Geography and Economics – 6, 7, 8, 9, 10 grades 

Chemistry and environment protection – 7, 8, 9 grades, profiled training 

Biology and health education – 12 grade 

Civic education - 12 grade  

Openness/Tolerance  
Толерантност  Зачитането на различията, независимо дали са 

социални, културни, сексуална или религиозни.  
Curriculum:  

Bulgarian language and literature – 1, 7 grades 

Environment – 1 grade 

Art – 3, 6, 7, 8 grades 

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Geography and Economics – 5, 6, 7 grades 

Human and nature – 6 grade 

Biology and health education– 8, 9 grades 

Chemistry and environment protection – 8 grade 

Philosophy – 10 grade  

  

Justice  Правосъдие  
  Curriculum:  

Philosophy – 10 grade 

World and personality – 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

Social Responsibility  
Социална отговорност  

  Curriculum:  

Art – 5, 9 grades  
  

Positive Vision  
Положителна визия  
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2.1.5 ANEXO 2 - FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DISPONÍVEIS PARA APOIAR A TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS DE 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE PRECISAM DE SER DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

CONCEPT DESIGNATION 

NATIONAL 
CONCEPT 

DESIGNATION 

PEDAGOGICAL TOOL 
TITLE 

DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 
EDUCATION 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of Peace                    

2.Conflict and Violence                    

3.Some Peaceful Alternatives                    

b. Disarmament  
Разоръжаване 

                

c. Nonviolence  

Ненасилие 

Учебник История и 
цивилизация  

The topics, 45 in number, are grouped into four parts - "The 
Interwar World," "The New War," "The Nuclear Era," and 
"Towards the Third Millennium." The publication is part of a 
comprehensive curriculum and, with its precise 
methodological development, enriches the students' 
historical culture on contemporary issues. The approach of 
the author's collective has influenced the Bulgarian in the 
world history through authentic materials published in the 
periodical. Illustrations, photographs, diagrams and a diverse 
palette of personality and event images enrich the topics 
covered, control questions and tasks help to directly monitor 
the level of knowledge gained, while discussion topics 
influence the development of self-expression skills and the 
assertion of self-esteem. opinion.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

c.  Conflict Resolution, 
Transformation and 
Prevention  

Решаване на 
конфликти 

Учебник Философия  Each lesson in new knowledge begins with an introductory 
situation and research questions. The presentation is concise, 
clear and in a language understandable to the eighth graders. 
The text is divided into small pieces of information by 
subheadings or appropriate tasks. The new concepts are well 
illustrated graphically and explained clearly and clearly. 
Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test 
tasks and a vocabulary of some unknown words. 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    
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Exercise lessons also begin with an introductory situation and 
exercise questions. The following tasks are different in type 
and difficulty, which develop the following cognitive 
competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

d. Human Rights  

Човешки права Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of 
major philosophical problems is combined with a variety of 
opportunities for students to explore philosophical 
knowledge, public life, and personal experience on their own. 
The teacher is their partner, facilitating the process of study 
and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty of the tasks is 
indicated by one, two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

e. Human Solidarity  

Човешка 
солидарност 

Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of 
major philosophical problems is combined with a variety of 
opportunities for students to explore philosophical 
knowledge, public life, and personal experience on their own. 
The teacher is their partner, facilitating the process of study 
and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty of the tasks is 
indicated by one, two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

f. Development Based on 
Justice  

Развитие, 
основано на 
справедливостта 

Свят и личност  The textbook synthesizes the knowledge of the humanities 
and social sciences acquired during high school education. 
The textbook contains materials that help the student to 
perceive and make sense of the world in all its contradictions 
and ambiguities. Because the world, in which processes of 
globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly 
defined limits and cannot be interpreted through completed 
thought patterns. The content is in line with the changes in 
the European Union, which occurred after Bulgaria became a 
member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

g. Democratization  
Демократизация История и цивилизация  The history and civilization textbook for the 11th grade for 

profiled preparation was updated in 2012 and provides an 
opportunity for students to supplement and deepen their 

printed 
edition 
with 

Teachers, 
Educators 
and other 

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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competences acquired in compulsory preparation classes. 
The main problems inherent in the curriculum are related to 
art and culture, to the church history and everyday life of the 
Bulgarians in the past eras. Important issues such as "Creating 
and Disseminating Slavic Literature and Culture", "The 
Turning Eighteenth Century", "The Eastern Question Under 
the Influence of German Unification" and "The Monarchy in 
Political Life in Bulgaria" are backed with thematic 
documents, maps and illustrative material. The Sources and 
Documents section offers authentic epoch-proofs that build 
the skills for analysing and interpreting source material, and 
the Q&A helps to test and control the knowledge and skills 
acquired during the learning process. The publication has 
opportunities to search for additional sources of information 
through modern information technologies, with questions for 
project development, teamwork, participation in discussions. 
The edition is suitable for preparation for matriculation and 
candidate examinations.  

electronic 
version  

education 
professionals  

h. Sustainable 
Development  

Устойчиво 
развитие  

Учебник География и 
икономика  

The study aid is the only edition on the Bulgarian market, in 
compliance with the State Educational Requirements and 
with the new curriculum in Geography and Economics for the 
12th grade for specialized preparation. The content was 
updated in 2013 with changed facts and new statistical 
information. 

The topics elaborated clarify the interaction between nature 
and society, demographic problems and the regional 
structure of the world. The publication provides up-to-date 
information about Bulgaria's place in the modern world, 
population geography, settlements, economy and statistical 
regions of Bulgaria. 

Includes lessons for new knowledge, practical lessons and 
exercises, summaries. Develops and consolidates various 
skills.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for 
the 12th grade high school - profiled preparation. It provides 
the natural continuation of the 9th, 10th and 11th grade 
education - I and II level. The lessons provided in the course 
material are in accordance with the 12th grade curriculum. 
Some of them represent a thematic extension of the content 
of grades 9, 10 and 11, where this material is considered but 
at a lower level. The whole Environmental Protection section 
is new, according to the 12th grade curriculum. The latest 
data and opinions on a number of important issues of the 
evolution of the organismal world, ecology and 
environmental protection have been presented. All study 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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material is presented in an easily accessible language and is 
richly illustrated with figures and diagrams.  

Учебник Философия  This textbook aims to promote philosophy in its role of 
personal knowledge - a wise guide to comprehending the 
essential human problems associated with our common life 
positions in the world. In addition to the questions that one 
asks themselves, there are those for which the answer is 
received from the sciences, others for the experience of daily 
experience, and others for which the faith answers. But there 
are also fundamental problems that we ourselves have to find 
a solution to, because they guide us in choosing the most 
important ways of life, in formulating and achieving our 
strategic goals and perspectives. These are questions about 
the place of man in the world, the meaning of history and his 
own life. In these and other similar nutrition, philosophy is a 
valuable helper not with ready-made template answers, but 
with the original ways in which it has posed these questions, 
even with the efforts of great philosophers, to find convincing 
solutions. 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Свят и личност  The textbook synthesizes the knowledge of the humanities 
and social sciences acquired during high school education. 
The textbook contains materials that help the student to 
perceive and make sense of the world in all its contradictions 
and ambiguities. Because the world, in which processes of 
globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly 
defined limits and cannot be interpreted through completed 
thought patterns. The content is in line with the changes in 
the European Union, which occurred after Bulgaria became a 
member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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COMPETÊNCIAS QUE PRECISAM DE SER DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Concept Designation  
National 
Concept 

Designation  

Pedagogical 
tool title  

Description support  Type  Public  
Education 

Grade  
Format  Availability  Link  

1. Reflection  Размисъл                  

2. Critical Thinking and 
Analysis  

Критично 
мислене  

Учебник 
Философия  

In the textbook, an accessible and 
interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a 
variety of opportunities for students to 
explore philosophical knowledge, public life, 
and personal experience on their own. The 
teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the 
most appropriate learning activities for each 
class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty 
of the tasks is indicated by one, two, or 
three stars.  

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, pdf  Not for free    

3. Decision making  
Вземане на 
решение                  

4. Imagination  Въображение                  

5. Communication  Общуване  

Учебник 
Философия  

Each lesson in new knowledge begins with 
an introductory situation and research 
questions. The presentation is concise, clear 
and in a language understandable to the 
eighth graders. The text is divided into small 
pieces of information by subheadings or 
appropriate tasks. The new concepts are 
well illustrated graphically and explained 
clearly and clearly. Finally, there is a brief 
summary, practical tasks, self-test tasks and 
a vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an 
introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different 
in type and difficulty, which develop the 
following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

8 Paper, pdf Not for free   

6. Conflict Resolution  
Решаване на 
конфликти  

7. Empathy  Съпричастие  
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- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

8. Group Building  
Групово 
изграждане                  
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ATITUDES/VALORES QUE PRECISAM DE SER DESENVOLVIDOS NA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

Concept Designation  
National Concept 

Designation  
Pedagogical tool 

title  
Description support  type  public  

Education 
Grade  

format  availability  link  

1. Self-respect  Самоуважение  
Учебник Философия  

Each lesson in new knowledge begins with an introductory situation 
and research questions. The presentation is concise, clear and in a 
language understandable to the eighth graders. The text is divided into 
small pieces of information by subheadings or appropriate tasks. The 
new concepts are well illustrated graphically and explained clearly and 
clearly. Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test tasks 
and a vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different in type and difficulty, which 
develop the following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Философия  The textbook is fully in line with the new 9th grade philosophy 
curriculum. It is distinguished by a clear and consistently structured 
unit structure, built on the principle of headings, and accessible to 
students by the language and style through which the content is 
synthesized and interestingly presented. 

The suggested topics provide an opportunity for students to meet 
authentic philosophical texts. Practical lessons and exercises build on 
the content of the curriculum, supplementing, illustrating, and 
explaining it. They involve a variety of tasks that are engaging in 
dialogue, encouraging young people to take a personal position and 
expose what they have learned and learned.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

 

9  
Paper, 
pdf Not for free   

2. Respect for Others  
Уважение към 
другите  Учебник Философия 

3. Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие                  

4. Gender Equality  
Равенството между 
половете  

Учебник История и 
цивилизация  

A textbook with proven qualifications for the preparation of 
matriculation and candidate students. Contains a complete native 
history course from Antiquity to the beginning of the 21st century in 34 
topics. It combines in an organic unity an analytical author's text with 
controversial issues in science and their interpretations; key historical 
sources; the heading "Encyclopaedia" to clarify the context of history; 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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analysis questions and topics and discussion topics. The structure of 
the topics in the form of a detailed outline facilitates preparation. 
Offers application maps, chronology, ruler lists and governments.  

5. Compassion  Съчувствие                 

6. Global Concern  
Глобална 
загриженост  

Учебник Философия  

This textbook aims to promote philosophy in its role of personal 
knowledge - a wise guide to comprehending the essential human 
problems associated with our common life positions in the world. In 
addition to the questions that one asks themselves, there are those for 
which the answer is received from the sciences, others for the 
experience of daily experience, and others for which the faith answers. 
But there are also fundamental problems that we ourselves have to 
find a solution to, because they guide us in choosing the most 
important ways of life, in formulating and achieving our strategic goals 
and perspectives. These are questions about the place of man in the 
world, the meaning of history and his own life. In these and other 
similar nutrition, philosophy is a valuable helper not with ready-made 
template answers, but with the original ways in which it has posed 
these questions, even with the efforts of great philosophers, to find 
convincing solutions.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

7. Ecological Concern  
Екологичен 
загриженост  

Учебник Химия и 
опазване на природата  

The textbook is written in accordance with the 12th grade curriculum 
approved by the Ministry of Education, Youth and Science. The main 
sections discussed in it are: organic chemistry, chemistry of natural 
substances, drugs, fuels, polymers, analysis of substances, 
physicochemical systems, problems of environmental protection. The 
contents of the tool allow students to acquire the knowledge necessary 
for successfully passing the chemistry applications for higher education 
institutions. It is written at a modern scientific level, with a large 
number of illustrations, practical exercises, various tasks and tests.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for the 12th 
grade high school - profiled preparation. It provides the natural 
continuation of the 9th, 10th and 11th grade education - I and II level. 
The lessons provided in the course material are in accordance with the 
12th grade curriculum. Some of them represent a thematic extension 
of the content of grades 9, 10 and 11, where this material is considered 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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but at a lower level. The whole Environmental Protection section is 
new, according to the 12th grade curriculum. The most recent data and 
opinions have been presented on a number of important issues in the 
evolution of the organismal world, ecology and environmental 
protection. All study material is presented in an easily accessible 
language and is richly illustrated with figures and diagrams.  

8. Openness/Tolerance  Толерантност  Учебник Философия  

In the textbook, an accessible and interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a variety of opportunities for 
students to explore philosophical knowledge, public life, and personal 
experience on their own. The teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the authors. 
For ease of reference, the difficulty of the tasks is indicated by one, 
two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

9. Justice  Правосъдие  Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

10. Social Responsibility  
Социална 
отговорност                  

11. Positive Vision  Положителна визия                  
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 RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DA ARTE– POLÓNIA 

2.2.1  ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Ao longo dos anos, o ensino obrigatório na Polónia tem sido moldado. O tema da introdução das reformas 

necessárias no sistema educativo polaco foi discutido pela primeira vez durante a Mesa Redonda. O mais 

importante foi a criação, para além das instituições educativas não públicas, de uma nova forma de escolas 

a serem financiadas pelo orçamento do Estado, ou seja, as atuais escolas públicas. Os leitmotivses das 

mudanças locais centraram-se na descentralização, desmonopolização e desestatização. A falta de 

investimento adequado na educação resultou na falta dos efeitos pretendidos. A fim de reconstruir o 

caminho de mudança anteriormente pavimentado, foram estabelecidos objetivos que foram depois 

consistentemente atingidos. O sistema de ensino centralizado, o programa sobrecarregado e o 

conhecimento da enciclopédia tiveram de ser alterados. 

A obrigação de aprender foi introduzida pela Constituição da República da Polónia, adotada em 1997. Até 

aos anos 90, o ensino obrigatório incluía 8 turmas da escola primária. Em Setembro de 1999, a reforma do 

sistema educativo resultou na extensão deste período por um ano, 8 formas de ensino primário foram 

substituídas por 6 anos de ensino primário e 3 formas de ensino secundário inferior. Em Setembro de 2004, 

o ano obrigatório de preparação pré-escolar teve de ser de 6 anos. Em Setembro de 2011, a idade dos pré-

escolares, que eram obrigados a frequentar a escola, foi reduzida para 5 anos de idade. Durante este 

período, a idade das crianças que começavam a frequentar a escola foi também alterada 

(temporariamente, deveria ser aplicada a crianças de 6 anos), e finalmente, em Dezembro de 2015, 

voltaram a ter 7 anos de idade. 

A 1 de Setembro de 2017, entrou em vigor a Lei da Educação, que regulamenta as disposições relativas ao 

ensino obrigatório, o que o trouxe de volta à escola primária com 8 anos de idade. A obrigação de estudar 

é cumprida através da frequência de uma escola pública ou não pública, mas também através da 

preparação para uma profissão com um empregador. Através da implementação da reforma do sistema 

de ensino, o ensino nas escolas secundárias será concluído em 31 de Agosto de 2019. 

Em resumo, o ensino obrigatório está atualmente dividido em: um ano de preparação de crianças de 5 ou 

6 anos (o chamado jardim-de-infância), ensino obrigatório a partir dos 7 anos de idade com duração 

mínima de 8 anos até à conclusão da escola primária (o mais tardar até à conclusão dos 18 anos de idade) 

e ensino obrigatório até aos 18 anos de idade. 
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Os alunos decidem então qual a escola secundária a escolher, após a reforma, deverão ser escolas 

secundárias gerais de 4 anos, escolas secundárias técnicas de 5 anos e escolas secundárias profissionais de 

2 anos, que substituirão as escolas profissionais básicas anteriores. 

As formas obrigatórias de ensino podem também ser fornecidas através da frequência de um jardim-de-

infância ou escola no estrangeiro, incluindo representação diplomática. 

2.2.1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO NACIONAL 

A estrutura do sistema educativo é regulada pela Lei de 7 de Setembro de 1991 sobre o Sistema Educativo 

(tal como alterada). O sistema consiste em jardins de infância e outras formas de ensino pré-escolar, 

escolas primárias, escolas secundárias (até 31 de Agosto de 2019), escolas secundárias superiores (até 

serem transformadas em escolas secundárias superiores), também escolas de arte. As universidades 

(públicas e não públicas) constituem um sistema separado de ensino superior. 

Através da reforma do ensino, foi iniciado um processo de longo prazo, que leva à transformação do 

sistema educativo para que este possa funcionar de acordo com as necessidades atuais da sociedade 

contemporânea. O objetivo da educação é desenvolver a criatividade das pessoas, ou a liberdade de 

expressão dos seus próprios pontos de vista, e ao mesmo tempo competências que ajudem a resolver 

problemas complexos e permitam organizar o trabalho de grupo. Estas competências, nomeadas em 1996 

em Berna como competências-chave, são essenciais entre as pessoas que constituem a Europa Comum, 

bem como as requeridas tanto pelo mercado de trabalho polaco como pelo europeu. 

Os currículos escolares introduzidos até agora não cumpriam estas normas e não afetavam a educação 

destas competências. Limitavam-se apenas a testar os conhecimentos necessários apenas com o objetivo 

de passar à fase seguinte do ensino, tais como testes, exames, testes. A investigação nesta área foi 

realizada, entre outros, pela Universidade Jagielloniana, e mostrou que apenas 8% dos conhecimentos 

ensinados como programa eram recordados pelo estudante. Grandes progressos levaram a uma situação 

em que não há possibilidade de ensinar nada que possa ser útil aos alunos no futuro. Como consequência, 

existe uma discrepância visível entre os efeitos esperados do currículo e a informação assimilada pelos 

alunos. 

A atual reforma, para além de abolir o sistema escolar em duas fases, visa principalmente a alteração do 

currículo existente. Neste momento, ainda não é possível dizer sobre as desvantagens ou vantagens reais 

das alterações introduzidas, porque o trabalho sobre a liquidação completa do sistema existente ainda está 

em curso e tudo se resolverá num futuro próximo. 

O sistema de ensino nas escolas primárias e secundárias é baseado em dois turnos. Algumas crianças 

começam as aulas pela manhã e outras pela tarde. Esta situação é condicionada por restrições na área das 

escolas e por um número insuficiente de salas de aula. O dia médio do aluno consiste em 4-5 horas de 
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aulas, aumentadas no ensino secundário para 6-7. Para além das disciplinas obrigatórias, muitos alunos 

participam em atividades extracurriculares oferecidas pelas escolas ou por conta própria. Uma grande 

parte utiliza também a tutoria para melhorar o seu nível de conhecimentos com os seus pares, mas 

também para aprofundar os seus conhecimentos. 

Uma enorme desvantagem nas escolas é a incapacidade das crianças em manter livros escolares, que têm 

de carregar em demasia todos os dias. Isto continua a causar problemas de saúde. Devemos também 

prestar atenção ao transporte para as escolas, ou para as refeições, que não são subsidiadas e só pessoas 

em circunstâncias financeiras difíceis podem candidatar-se a tais subsídios. 

O ano letivo dura 10 meses e começa em 1 de Setembro. Durante o ano letivo há também uma pausa de 

Inverno, ou seja, as chamadas férias com a duração de 2 semanas e outras pausas relacionadas com férias. 

No final do ano letivo , os alunos têm 2 meses de férias até ao início do ano letivo seguinte. 

2.2.2 AVALIAÇÃO DE KSA/V PARA UMA INTEGRAÇÃO PACÍFICA EVALUATION 

OF THE KSA/V FOR PEACE EDUCATION INTEGRATION AT NATIONAL 

EDUCATIONAL 

2.2.2.1 REFERENCIAL NACIONAL PARA OS VALORES FUNDAMENTAIS NA EDUCAÇÃO PARA 

A PAZ 

O currículo principal é o material de aprendizagem dos estudantes, onde se distinguem os valores que 

precisam de ser dominados, é um conjunto de informação igualmente importante. A ênfase é colocada na 

transferência dos conhecimentos curriculares contidos nos manuais escolares, para que os estudantes não 

sejam estimulados a agir. Em grande medida, a qualidade da aprendizagem depende dos professores que 

devem estabelecer objetivos de aprendizagem, mas na realidade são apenas obrigados a preparar o 

horário e o conteúdo da aula. Os conhecimentos fornecidos, que são desprovidos de pensamento criativo, 

podem ser inúteis na vida adulta. Além disso, a relação do professor com os alunos é um problema visível, 

uma vez que o cancro de uma boa relação causa, em grande medida, uma aprendizagem ineficaz. Os 

resultados da sua aprendizagem são apresentados pelos estudantes através de exames, que lhes exigem 

que transmitam os conhecimentos adquiridos a partir do livro didático do currículo. O currículo é 

determinado pelo professor que conduz as aulas e aprovado pelo diretor. Contudo, o ensino é limitado por 

esquemas, proibições e ordens, o que dificulta a transmissão de valores importantes às crianças. A seleção 

de disciplinas específicas na Polónia é decidida pelo Ministério da Educação. A lei educativa na Polónia 

indica que o currículo principal deve incluir elementos de educação adaptados a uma fase específica da 

educação, o que permite o estabelecimento de requisitos de exames. Na primeira fase, que consiste em 
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oito aulas, o horário é de cerca de 20 horas por semana. Esta fase inclui educação nos campos da filologia 

polaca, matemática, tecnologia, arte e música. A divisão em disciplinas é utilizada a partir da classe 4. Os 

alunos de oito anos de idade concluem a escola com um exame para verificar os conhecimentos adquiridos 

na fase anterior do ensino. Na escola secundária, que inclui liceu geral, escolas secundárias técnicas ou 

escolas profissionais, os alunos têm maior liberdade na escolha das matérias que são implementadas como 

extensões. Esta fase do ensino termina com o exame de conclusão do ensino secundário, que determina o 

futuro dos jovens nas instituições de ensino superior. 

2.2.2.2 O REFERENCIAL DE BASE QUE INTEGRA OS CONCEITOS DE KSA/V PARA A 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ NAS DIRETIVAS EDUCATIVAS. 

O Regulamento do Ministro da Educação Nacional de 14 de Fevereiro de 2017, que entrou em vigor em 1 

de Setembro de 2017, também contém o currículo principal para a dimensão internacional. No ensino pré-

escolar, as crianças devem mencionar o nome do país, a capital e reconhecer os símbolos nacionais, e estar 

conscientes de que a Polónia é um membro da União Europeia. No ano letivo 2014/15, foi introduzida a 

obrigação de aprender uma língua estrangeira como parte do currículo de base. No ensino primário, tanto 

na idade escolar precoce como tardia, existem atividades educativas de dimensão internacional. Nos graus 

I-III, as crianças conhecem as culturas de outras nações, incluindo os países da União Europeia. No final 

desta fase da educação, as crianças também conhecem os grupos sociais criados por acordos e convenções, 

bem como os costumes e tradições neles existentes, e são capazes de os comparar. Nas classes IV-VI, a 

dimensão internacional já está presente em temas individuais. Dentro da língua polaca, os alunos 

aprendem sobre as tradições e culturas dos países europeus através da literatura de diferentes períodos. 

No âmbito da história, também se familiarizam com a história da Europa em diferentes épocas e com a 

adesão da Polónia à União Europeia. O conhecimento da sociedade inclui questões relativas a "direitos 

humanos", "comunidades nacionais/étnicas e pátria" e "assuntos internacionais". No âmbito dos "direitos 

humanos", os estudantes tomam conhecimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da 

Convenção sobre os Direitos da Criança, do funcionamento do Provedor dos Direitos da Criança e do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância. No âmbito das "comunidades nacionais/étnicas e da pátria", os 

estudantes tomam conhecimento da identidade social e cultural, xenofobia, racismo, chauvinismo, 

antissemitismo e sabem como se opor a eles. No quadro dos "assuntos internacionais" conhece o 

funcionamento e a atividade da Polónia nas Nações Unidas e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, 

conhece os objetivos da União Europeia e os benefícios da presença da Polónia na União Europeia, aprende 

as biografias políticas dos Padres da Europa, pode exprimir opiniões sobre questões relativas aos 

problemas do mundo moderno, está interessada em melhorar as condições de vida de outras pessoas em 

todo o mundo. No ensino secundário, o âmbito do conteúdo pedagógico é definido no Regulamento do 

Ministro da Educação Nacional de 30 de Janeiro de 2018 sobre o currículo principal do ensino geral para 

escolas secundárias gerais, escolas secundárias técnicas e escolas secundárias profissionais. O 
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Regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de 2018. As línguas estrangeiras são ensinadas tanto no 

ensino básico como no ensino alargado. O currículo de base a nível internacional é tão notável aqui como 

no nível primário. Em cada uma das disciplinas, os estudantes aprofundam os seus conhecimentos de 

outros países, especialmente no campo contemporâneo. O ensino escolar é apoiado, entre outros, pelo 

programa Erasmus+, que oferece bolsas de estudo a jardins-de-infância, escolas e outras instituições de 

ensino. Os projetos envolvem parceiros de pelo menos três países ou de pelo menos dois países no que 

respeita a projetos exclusivamente para escolas. 

A Lei de 20 de Fevereiro de 2015 que altera a Lei sobre o Sistema Educativo e alguns outros actos, Capítulo 

3a "Avaliação, classificação e promoção dos alunos nas escolas públicas", acrescentada pela Lei de 20 de 

Fevereiro de 2015, entrou em vigor a 1 de Setembro de 2015. Os princípios de classificação nas escolas 

públicas não mudaram muito desde a reforma, estão contidos no Regulamento do Ministro da Educação 

Nacional de 3 de Agosto de 2017 sobre a classificação, classificação e promoção dos alunos nas escolas 

públicas (Journal of Laws de 2017, item 1534). O sistema de classificação existente foi alterado no que diz 

respeito a fornecer aos estudantes e aos seus pais trabalhos escritos verificados e avaliados. Foi também 

introduzida a possibilidade de estabelecer avaliações descritivas. A avaliação contínua foi concebida para 

monitorizar o desempenho dos estudantes para fornecer informações sobre o seu desempenho escolar, a 

fim de facilitar a sua aprendizagem. Isto é feito fornecendo orientação sobre o que está a correr bem e o 

que precisa de ser melhorado e como o estudante deve continuar a aprender a fim de alcançar os 

resultados pretendidos. 

2.2.2.3 TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

A Educação para a Paz faz parte do currículo e visa promover um leque de competências para uma 

interação eficaz e construtiva entre as pessoas, promovendo a paz, a empatia, a responsabilidade para com 

outros indivíduos e a sociedade como um todo e a solidariedade entre as pessoas entre as crianças e os 

jovens. É importante a este respeito construir a comunicação e promover a cooperação interpessoal sem 

conflitos. Através de cada uma das fases de aprendizagem, os alunos devem adquirir a capacidade de 

avaliar corretamente a situação. A nível primário, a ênfase é colocada na construção de tolerância e 

respeito por outras culturas e tradições, e nas escolas secundárias na capacidade de prevenir conflitos e 

violência. A educação para a paz na Polónia está integrada com disciplinas obrigatórias e outras áreas do 

ensino. Através da existência de conselhos de estudantes, os estudantes desenvolvem capacidades de 

cooperação, coresponsabilidade e aprendem vários métodos de resolução de problemas. Desta forma, são 

delineadas as experiências práticas dos estudantes no campo da democracia. Também, no campo da 

avaliação estudantil, a educação para a paz é promovida através da avaliação por pares ou da revisão por 

pares. Na Polónia, a fim de desenvolver a educação para a paz nas escolas, os professores são habilitados 

a especializar-se neste campo juntamente com outras disciplinas. Para este fim, as autoridades educativas 

desenvolvem conjuntos de competências que são cruciais em relação a este espectro. São fornecidos 
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materiais de apoio e orientações a todos os níveis de ensino, incluindo orientações pedagógicas, manuais 

escolares para ajudar na implementação do currículo, decretos ministeriais e competências de 

enquadramento. Os diretores das escolas são também formados profissionalmente nesta área, que depois 

apoiam a educação nas escolas. Para além dos métodos curriculares típicos, a educação em direitos 

humanos é também promovida através de projetos e discursos adicionais relacionados com o combate à 

violência e a todas as formas de agressão. Recentemente, em particular, numerosas iniciativas envolvendo 

jovens na luta contra o discurso do ódio, encorajando-os a respeitar a igualdade e a falar sobre assuntos 

que são importantes para todos, tornaram-se muito populares. 
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2.2.4 ANEXO 1– MATRIZ DOS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DA PAZ A NÍVEL NACIONAL 

2.2.5 ANEXO 2- FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DISPONÍVEIS PARA APOIAR A TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS DE 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

KNOWLEDGE CONTENT 
AREAS THAT NEED TO 

BE DEVELOPED IN 
PEACE EDUCATION 

NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION 
NATIONAL CONCEPT 

DESIGNATION 
NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION SOURCE DOCUMENT SOURCE DOCUMENT 

Holistic Concept of Peace  

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły i stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

Pedagogika holistyczna jak podaje Encyklopedia Pedagogiczna XXI 
wieku jest współczesnym, nowatorskim kierunkiem pedagogicznym o 
charakterze multidyscyplinarnym, wykreowanym przez Andrzeja 
Szyszko-Bohusza w latach 90. XXw. Dotyczy dogłębnego, 
wszechstronnego rozwoju człowieka, uwzględniając całokształt 
oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Uwzględnia 
zarówno uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, instytucjonalne, 
jak i własną aktywność wychowanka wraz ze swoistością jego 
osobowości.  
Głównym założeniem tej pedagogiki jest dokonywanie wszelkich 
zabiegów dydaktyczno-wychowawczych w ścisłej relacji do całokształtu 
przemian humanistycznych, rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i 
kulturowej zarówno ziemi ojczystej, jak i całego globu przy 
wykorzystaniu badań o charakterze multidyscyplinarnym. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl
oad.xsp/WDU20170000356/O/D2017
0356.pdf  

file:///C:/Users/acer/Downloads/628-1200-1-
PB.pdf  

Conflict and Violence  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  

Agresja to wszelkie działanie fizyczne lub słowne, których celem jest 
wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej. Przemoc to 
wykorzystanie własnej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, 
emocjonalnej, społecznej, duchowej).Problematyka przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zagrożeń ze strony innych ludzi zawarta jest w 
edukacji społecznej na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej 
(np. uczeń wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje 
między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich; zna 
zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19910950425/U/D1
9910425Lj.pdf  

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senato
pracowania/34/plik/ot-613_2.pdf  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
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zwrócić o pomoc) oraz w treściach nauczania etyki (np. identyfikuje się 
ze swoją rodziną i jej tradycjami).  

Some Peaceful Alternatives          

Disarmament          

Nonviolence  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   

Przemoc w rodzinie rozumie się jako jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20051801493/U/D2
0051493Lj.pdf  

http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-
Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122  

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach  

Konflikt oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, 

wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo 
pracamilub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów; wartości 
lub postrzeżeń. 

Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich 
sprawa  

lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia 
innych.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20102281487/O/D2
0101487.pdf  

  

Human Rights  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając 
ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Podkreśla 
się wyraźnie, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Zabrania 
się dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), także ze względu na płeć (art. 33). 
Zapewnia się poszanowanie odrębności obywateli należących 
do mniejszości narodowych (art. 35). 

Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste (ochrona 
życia, wolność i nietykalność osobista, zakaz tortur, nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 
40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, 
ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność 
sumienia i religii, prawa dziecka i instytucja Rzecznika Praw Dziecka, 
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, wolność myśli, zakaz cenzury prewencyjnej i 
koncesjonowania prasy), polityczne (wolność zgromadzeń, wolność 
zrzeszania się, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, 
decydowaniu o składzie instytucji władzy państwowej poprzez 
uczestnictwo w wyborach, prawo do składania petycji, skarg na 
działanie przedstawicieli władzy), a także ekonomiczne, socjalne i 
kulturalne (wśród nich prawo do własności, dziedziczenia, pracy, 
rodziny, godnego poziomu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, prawo do nauki i obowiązek szkolny, autonomia szkół 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-
wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-
w-praktyce-juz-w-dystrybucji/  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo_polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_zgromadze%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
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wyższych, prawo dostępu do dóbr kultury, wolność badań naukowych i 
twórczości artystycznej, prawa konsumenta i lokatora). 

Human Solidarity    

Solidarność to silna więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, oparta 
najczęściej na wspólnocie przekonań lub zbieżności interesów, jednośc i 
celów lub zgodności działań. Może mieć charakter racjonalny 
i obiektywny lub pozaracjonalny (uczuciowy) i subiektywny (ideowy).  

  
https://etyka.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c
5%84ska.pdf  

Development Based on Justice          

Democratization  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Proces przeobrażania systemu politycznego celem rozszerzenia uczestn
ictwa politycznego obywateli państwa, wprowadzanie zasad rządzenia 
opartych na współdecydowaniu wszystkich obywateli  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek
_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-
t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160.pdf  

Sustainable Development  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska  

Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20010620627/U/D2
0010627Lj.pdf  

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/ha
ndle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazoneg
o%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pd
f?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

 

https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://pl.wiktionary.org/wiki/proces#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=przeobra%C5%BCanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/system#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/celem#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rozszerzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/pa%C5%84stwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wprowadzanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zasada#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rz%C4%85dzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/oprze%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=wsp%C3%B3%C5%82decydowanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wszyscy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
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  ESTUDO DO ESTADO DA ARTE– PORTUGAL 

2.3.1 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

2.3.1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

A Lei Global do Sistema Educativo, aprovada em 1986 pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (posteriormente 

alterada pelas Leis n.ºs 46/86, de 14 de Outubro) 115/97, 19 de Setembro, 49/2005, 30 de Agosto, e 

85/2009, 27 de Agosto), estabelece o quadro geral do sistema educativo. 

De acordo com esta Lei, o sistema educativo funciona através de estruturas e acções de iniciativa e 

responsabilidade de diferentes instituições e organizações públicas, privadas e cooperativas e, 

compreende todos os meios utilizados para proporcionar o direito à educação, expresso pela garantia de 

uma formação contínua orientada para fomentar o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade. 

O sistema educativo é aplicado a todo Portugal, continente e regiões autónomas (arquipélagos da Madeira 

e Açores), mas deve ter uma natureza suficientemente flexível e diversificada para incluir todos os países 

e lugares onde as comunidades portuguesas vivem ou nos quais há um interesse pronunciado no 

desenvolvimento e divulgação da cultura portuguesa. 

A Coordenação da política de educação é da responsabilidade do Ministério da Educação, para o Ensino 

Básico e Secundário Superior, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para o Ensino 

Superior. 

O acesso à educação e à cultura é um direito legal, previsto na Constituição da República Portuguesa 

(artigos 43º e 73º) e na Lei Global do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro). 

Igualmente consagrado na lei é o dever do Estado de promover a democratização da educação, de 

contribuir para a igualdade de oportunidades, para a redução das desigualdades económicas, sociais e 

culturais, para o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, compreensão mútua, 

solidariedade e responsabilidade, para o progresso social e o envolvimento democrático na vida pública. 

A educação obrigatória, que se estende dos 6 aos 18 anos (Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto), é universal, 

obrigatória e gratuita. A liberdade de ensinar e aprender é assegurada, e o Estado não pode planear a 

educação e a cultura de acordo com quaisquer ditames filosóficos, estéticos, políticos, ideológicos ou 

religiosos. A educação do Estado é não-denominacional. 
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A rede escolar está organizada em agregados escolares que são constituídos por escolas que oferecem 

todos os níveis de ensino, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário. 

A lei relativa à autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos pré-escolares e do ensino 

básico e secundário superior foi revista em 2008. Cumpre três objetivos principais: 

a. encorajar as famílias e as comunidades a participarem mais ativamente nas estratégias de 

liderança escolar, garantindo assim não só o direito dos agentes, nomeadamente do pessoal 

docente, a participar no processo educativo, mas também permitir a todos os que têm um 

interesse legal na atividade e na vida de cada escola uma capacidade de intervenção mais eficaz;  

b. reforçar a liderança escolar para que em cada escola seja dada a alguém no topo a autoridade 

necessária para desenvolver o projeto educativo da escola e levar a cabo medidas de política educativa 

no local;  

c.  reforçar a autonomia da escola, conferindo ao diretor da escola uma maior capacidade de reAção e 

instituir um sistema de avaliação e de responsabilização. 

Em 2012, o sistema de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos pré-escolares e 

das escolas básicas e secundárias foi alterado, a fim de consolidar gradualmente a autonomia e uma maior 

flexibilidade organizacional e pedagógica das escolas, o que é essencial para melhorar o sistema de ensino 

público. Este objetivo foi definido para ajudar à reestruturação da rede escolar, à consolidação e expansão 

da rede escolar com contratos de autonomia, à classificação das posições de gestão, à integração de 

instrumentos de gestão e à consolidação de uma cultura de avaliação e de uma melhor abertura à 

comunidade. 

2.3.1.2 FASES DO SISTEMA EDUCATIVO 

O sistema educativo português está dividido em: 

• Educação Pré-Escolar (até ao início do ensino básico)  

- Educação básica, 9 anos (6 a 15 anos de idade)  

- Ensino secundário superior, 3 anos (15 a 18 anos de idade). 

O ensino obrigatório dura 12 anos, começando aos 6 e terminando aos 18 anos de idade ou com a 

conclusão do ensino secundário superior (ISCED 3). 

A frequência do ensino pré-escolar é opcional, reconhecendo a importância do papel das famílias na 

educação das crianças. Contudo, é universal para as crianças a partir do ano em que celebram o seu 4º 

aniversário (Lei n.º 85/2009, 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º 65/2015, 3 de Julho). 

 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
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O ensino pré-escolar abrange crianças dos 3 anos até à idade da escolaridade obrigatória. Existe uma rede 

pública e uma rede privada de instituições de ensino pré-escolar, que são complementares. 

A rede pública é constituída por instituições de ensino sob a tutela do Ministério da Educação e do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

A rede privada é composta por instituições de ensino com fins lucrativos e sem fins lucrativos. 

A tutela pedagógica é da responsabilidade do Ministério da Educação, que é responsável por assegurar a 

qualidade pedagógica do ensino na rede de instituições de ensino pré-escolar. 

ENSINO BÁSICO 

O ensino básico dura nove anos e está dividido em três ciclos sequenciais. Cada ciclo deve completar-se e 

desenvolver-se sobre o anterior, dentro de uma perspetiva global:  

-  O PRIMEIRO CICLO corresponde aos primeiros quatro anos de escolaridade (Graus 1 a 4);  

-  O SEGUNDO CICLO corresponde aos dois anos seguintes (estes dois ciclos juntos formam o ensino 

primário) (5ª e 6ª classes);  

-  O TERCEIRO CICLO tem a duração de três anos e corresponde ao ensino secundário inferior (Graus 

7 a 9). 

Com base na Lei Global sobre o Sistema Educativo, os principais objetivos do nível de ensino básico são os 

seguintes  

-  proporcionar uma educação de base geral e comum a todos os estudantes;  

-  assegurar que os conhecimentos teóricos e práticos, a escolaridade e a vida quotidiana estejam 

interligados;  

-  proporcionar o desenvolvimento físico e motor;  

-  encorajar atividades manuais e promover a educação artística;  

-  ensinar uma primeira língua estrangeira e iniciar uma segunda;  

-  fornecer os conhecimentos básicos que permitirão aos estudantes prosseguir os seus estudos ou 

ser admitidos em cursos de formação profissional;  

-  desenvolver conhecimentos e apreciação de valores específicos da identidade, língua, história e 

cultura portuguesas;  

-  desenvolver atitudes autónomas;  

-  proporcionar às crianças com necessidades educativas especiais condições adequadas para o seu 

desenvolvimento;  

-  criar condições que promovam o sucesso escolar e educacional de todos os estudantes. 

Os princípios orientadores da organização e gestão curricular visam assegurar uma educação geral comum 

para todos os cidadãos, através da aquisição de conhecimentos e competências fundamentais que 

permitam um estudo mais aprofundado. 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

No ensino básico, para além do ensino básico geral, os alunos podem frequentar cursos artísticos 

especializados nas áreas da música e da dança. 

O ensino básico também pode ser concluído e certificado através de diferentes percursos adaptados ao 

perfil e características específicas dos alunos, como por exemplo: 

• Cursos de Educação e Formação: uma oportunidade de concluir a escolaridade obrigatória através 

de um percurso flexível ajustado aos interesses de cada indivíduo, quer para prosseguir estudos 

ou tornar-se qualificado para o mercado de trabalho. 

- Percursos Curriculares Alternativos: uma medida excepcional (criada em 2006) a ser utilizada 

quando os estudantes não mostram progressos em termos de resultados escolares, mesmo 

após a adopção de medidas de promoção do sucesso, cujos objetivos são a reorientação 

escolar. 

- Programa Integrado de Educação e Formação: incentiva competências para a cidadania e 

atividades sociais, comunitárias e de solidariedade, com base numa metodologia de trabalho 

prática e diferenciada, a fim de promover a educação e o desenvolvimento profissional. 

ENSINO SECUNDÁRIO 

O ensino secundário tem a duração de três anos e corresponde ao ensino secundário superior. 

A Lei Global sobre o Sistema Educativo define os seguintes objetivos para o Ensino Secundário Superior: 

• assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica, bem como um 
melhor conhecimento dos elementos-chave de uma cultura humanista, artística, científica e 
tecnológica, que formará a base cognitiva e metodológica apropriada para estudos futuros e para 
a entrada na vida profissional;  

• proporcionar aos jovens os conhecimentos necessários para compreender as manifestações 

estéticas e culturais, permitindo a melhoria da sua expressão artística;  

• promover a aquisição e aplicação de conhecimentos, com base no estudo, reflexão crítica, 

observação e experimentação;  

• educar os jovens interessados na resolução dos problemas do país e na sensibilização para as 

questões da comunidade internacional, com base nas realidades da vida regional e nacional e na 

realidade concreta da vida regional e nacional e na apreciação dos valores permanentes da 

sociedade em geral e da cultura portuguesa em particular;  

• promover contactos e experiências, reforçando os mecanismos de convergência entre a escola, a 

vida profissional e a comunidade, e impulsionando o papel inovador e participativo da escola;  

• promover a orientação e formação profissional dos jovens através de apoio técnico e tecnológico, 

tendo em vista a sua entrada na vida ativa;  

• criar hábitos de trabalho individuais e de grupo, favorecendo o desenvolvimento de atitudes de 

reflexão metódica, abertura de espírito, sensibilidade, abertura e adaptação à mudança. 
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O Ensino Secundário Superior compreende diferentes tipos de cursos (Decreto-lei nº 139/2012, 5 de 
Junho). 

 

EDUCATION AND TRAINING PATHWAYS  AGE  GRADES  

Science-Humanities courses  

15-18  
10-11-12  

Vocational Courses  

Specialised Artistic Courses  

Programme-Specific Courses (Science-Technology courses)  

Education and Training Courses  

Apprenticeship Courses  

Recurrent Secondary Education  Adults 

 

Os diferentes tipos de oferta do ensino secundário superior têm objetivos e vocações diferentes:  

-  Os cursos de ciências-humanas são orientados para a continuação dos estudos no ensino superior;  

-  Os cursos vocacionais são orientados para a qualificação profissional dos estudantes, a fim de 

entrar na vida profissional. Estes cursos oferecem dupla certificação e dão acesso ao ensino pós-

secundário ou ao ensino superior. 

- Os Cursos Artísticos Especializados são orientados para a continuação dos estudos (música) ou 

orientados tanto para a entrada na vida profissional como para a continuação dos estudos (artes 

visuais e audiovisuais e dança). 

- Os cursos específicos do programa (cursos de ciência e tecnologia) são cursos de certificação dupla 

com programas específicos fornecidos por algumas escolas privadas. Oferecem educação científica 

e cultural básica, bem como formação técnica que ensina competências profissionais;  

- Os cursos de educação e formação são uma oportunidade de completar a escolaridade obrigatória 

através de um curso flexível e adaptado que vai ao encontro dos interesses dos estudantes, quer 

para prosseguir os estudos ou para obter formação específica para se qualificar para a vida 

profissional;  

- Os Cursos de Aprendizagem permitem aos estudantes obter uma certificação escolar e profissional, 

orientada para o mercado de trabalho e prosseguir estudos no ensino superior;  

- O Ensino Secundário Superior Recorrente está orientado para adultos que não beneficiaram de 

educação na idade habitual ou que não completaram os seus estudos. 

 

ENSINO SUPERIOR 

O ensino superior é da responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - MCTES), que é também responsável pela definição e 

implementação de políticas que afetam o sistema de ciência e tecnologia. 
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O ensino superior está estruturado de acordo com os princípios de Bolonha para assegurar uma sólida 

preparação científica e cultural, mais formação técnica que qualifica os estudantes para a vida profissional 

e cultural, ao mesmo tempo que desenvolve a sua capacidade de inovar e aplicar análises críticas. 

O sistema de ensino superior português é um sistema binário que inclui a Universidade e os sistemas 

politécnicos. As Universidades estão orientadas para oferecer uma sólida formação científica, reunindo os 

esforços e competências das unidades de ensino e investigação, enquanto que as Politécnicas se 

concentram na formação profissional e técnica avançada para o mundo do trabalho. 

Os estudos universitários são ensinados em universidades, institutos universitários, e todas as outras 

instituições dentro do ensino universitário, e os estudos politécnicos são ensinados em institutos 

politécnicos, e outras instituições dentro do ensino politécnico, e ambos são oferecidos por instituições 

públicas, privadas e cooperativas. 

Apesar desta divisão binária, existem algumas instituições politécnicas que fazem parte das universidades 

ENSINO PARA ADULTOS E FORMAÇÃO 

A educação e formação de adultos são da responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e do 

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

2.3.2 AVALIAÇÃO DO KSA/V PARA UM INTEGRAÇÃO PACÍFICA NO ENSINO A 

NÍVEL NACIONAL 

2.3.2.1 O REFERENCIAL NACIONAL PARA OS VALORES FUNDAMENTAIS NA EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ 

Durante as últimas décadas, o curso em ziguezague do Estatuto da Educação para a Cidadania no currículo 

escolar, não permitiu a apropriação da visão e das boas práticas na cultura escolar, nem o envolvimento 

de alunos e estudantes e outros parceiros em atividades com a comunidade educativa local e na sociedade 

em geral. 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) foi produzida no âmbito das prioridades 

estabelecidas no Programa de Educação do XXI Governo Constitucional, e resultou da proposta elaborada 

e apresentada pelo Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania. 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania foi constituída como documento de referência a ser 

implementado no ano letivo de 2017/2018, nas escolas públicas e privadas integrando o Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular (Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular - PACF), e em 

convergência com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e da aprendizagem essencial. 
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Os princípios, áreas de competência e valores definidos no perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória convergem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho do 

exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as aprendizagens essenciais suscitam os 

conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver por todos os estudantes, levando ao 

desenvolvimento das competências inseridas no perfil dos estudantes, no contexto de um processo de 

promoção da autonomia e da flexibilidade curricular. 

A presença mais pronunciada da cidadania na educação configura assim a intenção de assegurar "um 

conjunto de direitos e deveres que devem ser transmitidos na formação das crianças e jovens portugueses 

para que no futuro sejam adultos com uma conduta cívica que privilegia a igualdade nas relações 

interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos direitos humanos e a valorização dos valores e 

conceitos de cidadania nacional" (cf. preâmbulo à ordem n. º 6173/2016 de 10 de Maio). 

Visando a construção sólida da formação humanista do aluno, a fim de assumir a sua cidadania, garantindo 

o respeito pelos valores democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como 

social, a educação constitui um instrumento fundamental. Assim, na componente do Currículo de 

Cidadania e Desenvolvimento, os professores têm como missão preparar os estudantes para a vida, para 

serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de crescente diversidade social e 

cultural, para promover a tolerância e a não discriminação, bem como para suprimir os radicalismos 

violentos. 

Alguns factos básicos são importantes a serem referenciados de modo a compreender o estado atual da 

Educação para a Cidadania e Democracia, e a orientação dada à integração da educação para a Cidadania 

e Democracia na educação obrigatória: 

• A existência de um capital acumulado de experiências e projetos de escolas, em todo o país, 

nomeadamente em parcerias com ONGOS, municípios, instituições de ensino superior (mas com 

assimetrias regionais e não universalidade de oportunidades de educação para a Cidadania). 

- O facto de a escola dever estar atenta aos problemas da sociedade, preparando as novas gerações 

para uma coexistência plural e democrática. 

- O respeito pela autonomia das escolas na definição das prioridades e objetivos a incluir no seu 

projeto educativo, tendo em conta a diversidade dos contextos socioeconómicos e geográficos. 

- A existência de um conjunto de recursos educativos, instrumentos e estudos de investigação para 

apoiar a educação para a cidadania e o desenvolvimento sustentável, mas que carece de 

sistematização e divulgação nas escolas para apoiar o trabalho docente e a implementação de 

estratégias a cada nível. 

- A apreciação das especificidades e realidades locais em detrimento de abordagens temáticas 

abstractas e descontextualizadas da real importância da vida - importância do diagnóstico local. 
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- A constatação de que a cidadania não é simplesmente aprendida pelo processo de processos 

retóricos, pelo ensino transmissivo, mas por processos experimentais. 

- A cidadania deve ser incorporada na própria cultura escolar - com base numa lógica de participação 

e co-responsabilidade. 

- A valorização da Cidadania e do desenvolvimento sustentável no currículo ao longo da escolaridade 

obrigatória. 

- A necessidade de investir e integrar a educação para a cidadania na formação inicial e na formação 

contínua dos professores. 

2.3.2.2 O REFERENCIAL DE BASE QUE INTEGRA OS CONCEITOS DE KSA/V PARA A 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ NAS DIRECTIVAS EDUCATIVAS. 

A prática da cidadania constitui um processo de participação, individual e colectiva, que apela à reflexão e 

à Ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, da 

parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma consciência, cuja evolução acompanha as 

dinâmicas de intervenção e transformação social. A cidadania traduz-se numa atitude e num 

comportamento, numa forma de estar na sociedade que tem como referência os direitos humanos, 

nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. 

Como processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e 

respeito pelos outros, com um espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

A escola constitui um contexto importante para a aprendizagem e exercício da cidadania, e reflecte 

preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania, 

como por exemplo: 

• Educação para os direitos humanos. 

- Educação ambiental/desenvolvimento sustentável. 

- Educação para a segurança rodoviária. 

- Educação financeira. 

- Educação do consumidor. 

- Educação para o empreendedorismo. 

- Educação para a igualdade de género. 

- Educação intercultural. 

- Educação para o desenvolvimento. 

- Educação para a defesa, segurança e paz. 

- Educação para o voluntariado para os meios de comunicação social. 

- Dimensão europeia da educação. 

- Educação para a saúde e a sexualidade. 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem 

transversal, tanto nas áreas e disciplinas disciplinares como nas atividades e projetos, desde o ensino pré-

escolar ao ensino secundário, de acordo com os princípios definidos no Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de 

Julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de Julho. 

Subjacente a esta concepção educativa, está uma visão integradora das várias áreas do conhecimento que 

atravessa todas as práticas educativas e assume, para além de uma dinâmica curricular, também uma 

experiência escolar coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. 

A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir diferentes formas, em função das 

dinâmicas adoptadas pelas escolas no contexto da sua autonomia, nomeadamente através do 

desenvolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as Famílias e entidades que 

intervêm no quadro da relação entre a escola e a comunidade. 

Não sendo imposta como disciplina obrigatória, é dada às escolas a possibilidade de decidirem a sua oferta 

como disciplina autónoma nos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. Assim, a educação para a cidadania pode 

ser desenvolvida de acordo com as necessidades e problemas específicos da comunidade educativa, em 

articulação e em resposta aos objetivos definidos em cada projeto educativo de um grupo de escolas ou 

de escolas não agrupadas. 

Dada a importância que o Ministério da Educação e Ciência reconhece nesta área curricular, foram 

produzidos, em colaboração com outros organismos e instituições públicas e com vários parceiros da 

Sociedade Civil, documentos que podem ser utilizados como referencial para abordar as diferentes 

dimensões da cidadania. 

É importante mencionar que estes documentos referenciais e outros documentos orientadores não 

constituem guias ou programas de base, mas sim instrumentos de apoio que, no âmbito da autonomia de 

cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e adaptados de acordo com as opções a definir em 

cada contexto, enquadrando as práticas a desenvolver. 

As dimensões para as quais já existem ou estão a ser produzidos materiais de orientação são as seguintes:  

- Educação em Segurança Rodoviária: Assumida como um processo de aprendizagem ao longo da 

vida que envolve toda a sociedade para promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais, 

a fim de reduzir os acidentes rodoviários e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das populações. 

- A Educação para o Desenvolvimento: Procura sensibilizar e compreender as causas dos problemas 

e desigualdades de desenvolvimento a nível local e global, num contexto de interdependência e 

globalização, com o objetivo de promover o direito e o dever de todas as pessoas e de todos os 

povos de participar e contribuir para um desenvolvimento abrangente e sustentável. 
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- Educação para a Igualdade de Género: Que procura promover a igualdade de direitos e deveres 

para estudantes e alunos, através de uma educação livre de preconceitos e estereótipos de género, 

para assegurar as mesmas oportunidades e opções educacionais a nível profissional e social. Este 

processo baseia-se numa consciência progressiva da realidade vivida pelos estudantes e alunos, 

tendo em conta a sua evolução histórica, na perspetiva de uma mudança de atitudes e 

comportamentos. 

- Educação para os direitos humanos: Está intimamente ligada à educação para a cidadania 

democrática, centrando-se especialmente no amplo espectro dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, em todos os aspectos da vida das pessoas, enquanto a Educação para a 

Cidadania Democrática se concentra essencialmente nos direitos e responsabilidades 

democráticos e na participação ativa nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e 

cultural da sociedade. 

- Educação financeira: Que permite aos jovens adquirir e desenvolver conhecimentos e 

competências fundamentais para as decisões que terão de tomar sobre as suas finanças pessoais 

no futuro, permitindo-lhes como consumidores, e concretamente como consumidores de produtos 

e serviços financeiros, lidar com a crescente complexidade dos contextos e instrumentos 

financeiros, gerando um efeito multiplicador de informação e formação entre as famílias. 

- Educação para a segurança e defesa nacional: Pretende destacar a contribuição específica dos 

órgãos e estruturas de defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, bem 

como a natureza e objetivos da sua atividade em tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa 

da identidade nacional e para o reforço da matriz histórica de Portugal, nomeadamente como 

forma de sensibilização para a importância do património cultural, no quadro da tradição universal 

de interdependência e solidariedade entre os povos do mundo. 

- Promoção do voluntariado: Procura o envolvimento de crianças e jovens em atividades desta 

natureza, permitindo, de forma ativa e o mais cedo possível, a compreensão de que a defesa de 

valores fundamentais como a solidariedade, a assistência mútua e o trabalho, contribui para 

aumentar a qualidade de vida e para impulsionar o desenvolvimento harmonioso da sociedade. A 

criação de uma cultura educativa baseada na defesa destes mesmos valores reforça a importância 

do voluntariado como meio de promover a coesão social. 

- Educação ambiental/desenvolvimento sustentável: Define como objetivo a promoção da 

consciência ambiental, promoção de valores, mudança de atitudes e comportamentos face ao 

ambiente, a fim de preparar os estudantes para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica 

e informada face aos problemas ambientais atuais. Neste contexto, é importante que os 

estudantes aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a realidade circundante, 

formular e debater argumentos, sustentar posições e opções, capacidades fundamentais para a 

participação ativa na tomada de decisões baseadas no mundo atual . 

- A dimensão europeia da educação: Contribui para a formação e envolvimento dos estudantes no 

projeto de construção europeia, aumentando a sua participação, reforçando a proteção dos seus 
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direitos e deveres, reforçando assim a identidade e os valores europeus. O objetivo é promover 

uma melhor compreensão da Europa e das suas instituições, nomeadamente da União Europeia e 

do Conselho da Europa, do património cultural e natural da Europa e dos problemas que a Europa 

contemporânea enfrenta. 

- Educação para os meios de comunicação social: Visa encorajar os estudantes a utilizar e decifrar 

os media, incluindo o acesso e a utilização das tecnologias de informação e comunicação, com vista 

à adopção de comportamentos e atitudes adequadas à utilização de Internet e redes sociais críticas 

e seguras. 

• Educação para a saúde e a sexualidade: Pretende proporcionar às crianças e jovens 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer escolhas e a tomar decisões adequadas 

à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. A escola deve fornecer informação rigorosa 

relacionada com a proteção da saúde e a prevenção de riscos, particularmente na área da 

sexualidade, violência, comportamento alimentar, uso de substâncias, sedentarismo e acidentes 

no contexto Escola e casa  

- Educação para o empreendedorismo: Visa promover a aquisição de conhecimentos, capacidades e 

atitudes que encorajem e proporcionem o desenvolvimento de ideias, iniciativas e projetos, a fim 

de criar, inovar ou mudar na área de Ação Para os desafios que a sociedade coloca. 

- À educação do consumidor: Pretende fornecer informações que apoiem escolhas individuais de 

escolha mais criteriosa, contribuindo para a solidariedade do estudante e comportamentos 

responsáveis enquanto consumidor, no contexto do sistema socioeconómico onde os direitos do 

indivíduo e as suas responsabilidades se articulam face ao desenvolvimento sustentável e ao bem 

comum. 

- Educação Intercultural: Pretende promover o reconhecimento e apreciação da diversidade como 

uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, respeitando o multiculturalismo das 

sociedades atuais. Pretende desenvolver a capacidade de comunicar e encorajar a interAção social, 

criadora de identidades e sentido de pertença comum à humanidade. 

2.3.2.3 TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

A disciplina de cidadania e desenvolvimento integra as matrizes curriculares do ensino primário e 
secundário de acordo com a Ordem n.º 5908/2017, de 5 de Julho, inscrita na área das ciências sociais e 
humanidades. 

A sua implementação está definida para acontecer ao nível das escolas, mas também considera os 

intervenientes existentes a nível Local e Nacional que possam ser relevantes para uma maior integração 

da Educação para a Cidadania no sistema educativo. 

Tendo isto em conta, é possível assumir a implementação da Educação para a Cidadania a dois níveis:  

1. A nível escolar, ocorriam a nível de Turma e a nível global a nível escolar  
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2. No local, com a participação dos intervenientes locais. 

A NÍVEL DA SALA DE AULA  

Educação pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico: A sua integração no currículo, a responsabilidade do 

professor titular da turma e o resultado da decisão sobre as áreas de trabalho e as competências a 

desenvolver ao longo do ano, definidas na Sede do Conselho da Faculdade, e enquadradas na educação 

estratégica para a cidadania na escola. 

2º e 3º ciclos do ensino básico: É integrada como Disciplina autónoma - Cidadania e Desenvolvimento - 

sob a responsabilidade de um professor e decorrente da decisão sobre as áreas a trabalhar e as 

competências a desenvolver ao longo do ano, definida no Conselho de Classe e enquadrada na educação 

estratégica para a cidadania da escola;  

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, como disciplina autónoma, constitui um espaço que potencia 

a valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Classe, sempre que se estabelece 

a interligação curricular com outras Disciplinas, ao nível da aprendizagem. 

A disciplina cidadania e desenvolvimento pode funcionar numa organização semestral, anual ou de outro 

calendário, salvaguardando a possibilidade de a escola poder gerir a sua distribuição ao longo do ano com 

flexibilidade, permitindo a realização de projetos interdisciplinares. 

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e reflectir as competências 

de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno e aluno 

através de provas. 

A avaliação das aprendizagens na disciplina de cidadania e desenvolvimento é enquadrada pelas normas 

legais em vigor para cada nível de ensino. 

NÍVEL GLOBAL NA ESCOLA 

Toda a escola deve basear-se nas suas práticas diárias em valores e princípios de cidadania, de modo a criar 

um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos os membros da 

comunidade escolar. 

A diversidade de metodologias e práticas pedagógicas adoptadas na escola deve ser indutiva à aplicação 

em experiências reais de participação e experiência de cidadania, de uma forma adequada a cada nível de 

educação e ensino. 

Em cada escola, a estratégia de educação para a cidadania forma a cultura escolar que se expressa através 

de atitudes, valores, regras, práticas quotidianas, princípios e procedimentos adoptados tanto ao nível 

global da escola como ao nível da sala de aula. 
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O sucesso da implementação desta estratégia está intrinsecamente ligado à cultura de cada escola e às 

oportunidades dadas aos alunos para se envolverem na tomada de decisões, particularmente as que os 

afectam. 

Os projetos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, e outros projetos realizados na 

escola, devem ser articulados com a Estratégia de Educação para a Cidadania Escolar e ser desenvolvidos 

preferencialmente em parceria com entidades da Comunidade, podendo mesmo estender-se a outras 

escolas, numa perspetiva de trabalho em rede. 

A concepção e desenvolvimento de projetos com base nas necessidades, recursos e potencialidades da 

comunidade corporiza situações reais de experiência de cidadania. 

As aprendizagens na disciplina de cidadania e desenvolvimento baseiam-se no desenvolvimento de 

competências cognitivas, pessoais, sociais e emocionais, ancoradas no currículo, desenvolvidas num ciclo 

contínuo e em progressão de "Reflexão-Antecipação-Acção", em que os alunos aprendem através dos 

desafios da vida real, indo para além da sala de aula e da escola, e tendo em conta as implicações das suas 

decisões e acções, tanto para o seu futuro individual como coletivo . 

A escola, dentro da sua autonomia, é responsável pelo acompanhamento e avaliação da sua estratégia de 

educação para a cidadania, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de impacto, nomeadamente 

na cultura escolar, na governação escolar, na relação com a Comunidade. 

A avaliação da estratégia em cada escola deve ser articulada com o respetivo processo de auto-avaliação. 

O Grupo de Trabalho recomendou que o desenvolvimento em cada escola da Estratégia de Educação para 

a Cidadania fosse um dos aspectos da sua avaliação externa, produzindo conhecimentos que potenciem a 

realização de estudos e projetos de investigação de Recomendações ao nível macro do sistema educativo. 

ARTICULAÇÃO COM STAKEHOLDERS 

É desejável que as escolas, para o desenvolvimento da sua Estratégia de Educação para a Cidadania, 

estabeleçam parcerias com entidades externas à escola. 

A título de exemplo, os seguintes tipos de entidades são identificados e recomendados pelos Ministérios 

da Educação:  

-  Instituições do ensino superior e centros e redes de investigação. 

- Associações juvenis. 

- ONG  

- Municípios e os seus órgãos. 

- Serviços públicos locais, regionais e nacionais. 

- Grupos de cidadãos/pessoas organizados, tais como grupos de voluntários. 

- Meios de comunicação social. 
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- Empresas dos sectores público e privado. 

A articulação com as autoridades locais e os municípios, através do Conselho Municipal de Educação e do 

respetivo Plano Estratégico Municipal de Educação, surge como uma prática que privilegia as escolas, 

reforçando soluções de complementaridade e Convergência capazes de gerar sinergias locais e regionais 

que, de forma contextualizada, contribuem para o desenvolvimento de experiências reais de participação 

e experiência de cidadania. 
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2.3.4 ANEXO 1 – MATRIZ DOS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DA PAZ A NÍVEL NACIONAL 

Knowledge Content Areas 
that need to be developed 

in peace education 

National educational system 

Designation 

National 
Concept 

Designation 

National concept description Source document obs 

1.Holistic Concept of Peace  Cultura da paz  

Uma Cultura da Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados: 

a) No respeito pela vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, 
do diálogo e da cooperação;b) No pleno respeito dos princípios de soberania, integridade territorial e 
independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição 
interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional; 

c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 

d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; 

e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as 
gerações presente e futuras; 

f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; 

g) No respeito e fomento da igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens; 

h) No respeito e fomento do direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação; 

i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 
diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; 

j) e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

DE ACORDO COM: Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, 1999. Declaração e 
Programa de Acção sobre uma Cultura 
da Paz (Resolução A/ RES/53/243, 
aprovada em 6 de outubro).,  

2.Conflict and Violence  Conflito e 
violência  

Conflito - uma situação em que duas ou mais pessoas com perspetivas e interesses diferentes, aparentemente opostos e 
mutuamente exclusivos, podem desenvolver atitudes de hostilidade. 

Violência - A violência tem como objetivo ferir ou coagir o outro, física ou psicologicamente, a fim de lhe causar prejuízo. 
Pode assumir a forma de discriminação quando tem por base estereótipos (culturais, físicos, etários, étnicos, de 
género...), ou seja, representações negativas e deturpadas das diferenças.  

Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)    

3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  Desarmamento  A colecta, controlo e eliminac ̧ão das armas de pequeno porte, munic ̧ões, explosivos e armas ligeiras no seio 

dos combatentes e muitas vezes da populac ̧ão civil (UNDPKO, 1999).  

Marisa Borges; 

Programa de 
Doutoramento 

Política Internacional 

e Resolução de 
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Conflitos; Bolseira de 
doutoramento da 
Fundac ̧ão para a 
Ciência e Tecnologia,  

2009  

Nonviolence  Não Violência  

(do sânscrito: ; transl.: ahimṣā , "não violência", "ausência de desejo de ferir ou matar") é a prática pessoal de não causar 
sofrimento a si próprio ou a outros seres sob qualquer circunstância. Ela surgiu da crença de que ferir pessoas, animais ou 
o meio ambiente não é necessário para se conseguir vantagens. Se refere a uma filosofia geral de abstenção da violência, 
tendo, como base, princípios religiosos, espirituais e morais.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In Wikipedia Portugal 

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Resolução, 
transformação e 
prevenção de 
conflitos  

See observations  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ  

Also appears in Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)  

Human Rights  Direitos humanos  
Nações Unidas, 1948. Carta dos Direitos Humanos: Declaração Universal dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 217A (III), de 10 de dezembro de 1948.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In: Nações Unidas, 1948. Carta dos 
Direitos Humanos: Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas na 
sua Resolução 217A (III), de 10 de 
dezembro de 1948.  

Human Solidarity  Solidariedade 
humana  See observations  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

Does not appear individualized but in 
conjuction of the subjects presented at 
the REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ  

Development Based on Justice  
Desenvolvimento 
baseado na 
justiça  

Not identified      

Democratization  Democratização  See observations    

OBS: Does not appear specifically but its 
referenced in REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A 
DEFESA E A PAZ (MNE, 2017)  

Sustainable Development  Desenvolvimento 
sustentável  

“É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” 

—Relatório Brundtland  

Relatório Brundtland, “o 
Nosso Futuro Comum”, 
ONU, 1987 

Referencial de Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade (MNE, 
Abril 2018)  

  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o%22%20/o%20%22Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
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Skills that need to be developed in 
peace education 

National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obsservations 

Reflection  Reflexão  Refletir é pensar, abordar um tema, que nos intriga, por vezes  Wikipedia    

Critical Thinking and Analysis  

Pensamento critico e análise  

Pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o 
que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal ou escrita, 
ou argumentos. Pensamento crítico pode envolver determinar o significado e 
significância do que está sendo observado ou expresso, ou, em relação a uma dada 
inferência ou argumento, determinar se há justificativa adequada para aceitar a 
conclusão como sendo verdadeira.  

Wikipedia    

Decision making  Tomada de decisão  processo cognitivo que resulta na selecção de uma opção entre várias alternativas.  Wikipedia    

Imagination  
Imaginação  Imaginação é uma capacidade mental que permite a representação de objetos segundo 

aquelas qualidades dos mesmos que são dadas à mente através dos sentidos  Wikipedia    

Communication  

Comunicação  

Do latim communicatio.onis, que significa "ação de participar"É um processo que 
envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e 
regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, 
que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.  

wikipedia    

Conflict Resolution  Resolução de conflitos  Without direct definition found      

Empathy  

empatia  

A empatia envolve três componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O 
componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de 
outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados 
mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas 
empáticas.[1] Empatia parte da perspetiva referencial que é pessoal a ela, ciente das 
próprias limitações em acurácia, sem confundir a si mesmo com o outro. Em outras 
palavras, seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação 
sendo vivida por outra pessoa (em primeira pessoa do singular), além da própria 
situação.  

wikipedia    

Group Building  
Sem tradução direta; Construção de grupo.  

Ou group Building, termo coletivo para vários tipos de atividades utilizadas para 
aprimorar as relações sociais e definir funções dentro das equipes, muitas vezes 
envolvendo tarefas colaborativas.  

Adaptado de wikipedia 
(Em)    

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Observa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interpessoal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argumento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_mental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia#cite_note-Eres,_R._2013-1
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ATTITUDE/SKILLS NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION 

NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION 
SOURCE 

DOCUMENT 
OBSERVATIONS 

Self respect  Respeito próprio  Without direct definition found  
    

Respect for Others  Respeito por terceiros  Without direct definition found  
    

Respect for Life/Nonviolence  Respeito pela vida/não violência  Without direct definition found  
    

Gender Equality  Igualdade de género  (também chamada de igualdade entre os sexos ou igualdade sexual) é um conceito que define a busca 
da igualdade entre os membros dos dois géneros humanos, homens e mulheres,  derivado de uma crença numa 
injustiça, existente em diversas formas, de desigualdade entre os sexos. Em suma, é a equivalência social entre os 
vários gêneros. Enquanto o conceito pode referir-se às diferenças sociais entre homens e mulheres, estende-se a 
todo o espectro da identidade de gênero.  

wikipedia  
  

Compassion  compaixão  (do termo latino compassione). 

Pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida 
com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro 
ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem.  

wikipedia  
  

Global Concern  Preocupação Global  Without direct definition found  
    

Ecological Concern  Preocupação ecológica  Without direct definition found  
    

Openness/Tolerance  Abertura/tolerância  Without direct definition found  
    

Justice  Justiça  Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio, que 
por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas 
em determinado grupo social 

Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de 
terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser 
reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos 
tribunais, através do Poder Judiciário.  

wikipedia  
  

Social Responsibility  Responsabilidade social  Diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral.  Wikipedia  
  

Positive Vision  VIsão Positiva  Without direct definition found  
    

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interesse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
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2.3.5 ANEXO 2 - FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DISPONÍVEIS PARA APOIAR A TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS DE 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

KNOWLEDGE 

CONCEPT 
DESIGNATION 

PEDAGOGICAL 
TOOL TITLE 

DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATI
ON 

GRADE 

FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of 
Peace  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as it 
refers to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  http://aidglobal.org/files/2018_01_19_GU

IA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

2.Conflict and 
Violence  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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3.Some Peaceful 
Alternatives                  

- Disarmament                  

- Nonviolence  
Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  

pdf  Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

- Conflict 
Resolution, 
Transformation 
and Prevention  

                

- Human Rights  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  

pdf  Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 
Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

- Human Solidarity                  

- Development 
Based on Justice  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

  digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  

- Democratization                  

- Sustainable 
Development  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
ciclo  

pdf  Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 

Digital 
book  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 
Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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SKILLS 

CONCEPT 

DESIGNATION 
PEDAGOGICAL TOOL TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATION 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

Reflection                  

Critical Thinking 
and Analysis  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Decision making  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Imagination  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Communication                  

Conflict 
Resolution  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Empathy                  

Group Building  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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ATTITUDES/VALUES 

Concept 
Designation 

Pedagogical tool 
title 

Description support Type Public 
Education 

Grade 
Format Availability Link 

Self-respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for Others  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for 
Life/Nonviolence  

      
  

        

Gender Equality  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  PDF  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Compassion                  

Global Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º and 3º ciclo  PDF  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 

DIGITAL  
professores, 
educadores e 
outros 

1º e 2º CEB  
PDF  Free to use  http://www.aidglobal.org/userfiles/f

ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

profissionais de 
educação 

Ecological Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

PDF  

Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Openness/Tolerance  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Justice  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

profissionais de 
educação  

Social Responsibility  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Self respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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  ESTADO DO ESTUDO DA ARTE – ITÁLIA 

2.4.1ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NACIONAL 

2.4.1.1 ESTRUTURA DO ENSINO NACIONAL 

O sistema educativo italiano está organizado da seguinte forma:  

- Escola pré-primária (scuola dell'infanzia) para crianças entre os 3 e 6 anos de idade;  

- Primeiro ciclo de educação com a duração de 8 anos, composto por: - ensino primário (scuola 

primaria), com a duração de 5 anos, para crianças entre os 6 e 11 anos de idade; - escola secundária 

(scuola secondaria di I grado), com a duração de 3 anos, para crianças entre os 11 e 14 anos de 

idade;  

- Segundo ciclo de ensino que oferece dois percursos diferentes: - escola secundária estatal (scuola 

secondaria di II grado), com duração de 5 anos, para alunos dos 14 aos 19 anos de idade. É 

oferecido por licei, institutos técnicos e institutos profissionais; - cursos de formação profissional 

de três e quatro anos (IFP). É organizado pelas Regiões;  

- Ensino superior oferecido pelas universidades, incluindo os institutos politécnicos, institutos do 

sistema de Ensino Superior em Arte e Música (Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM) e 

Institutos Técnicos Superiores (Istituti Tecnici Superiori, ITS). 

O ensino é obrigatório durante dez anos entre os 6 e 16 anos de idade. Isto abrange todo o primeiro ciclo 

de ensino, que dura oito anos (cinco anos do ensino primário e três anos do ensino secundário inferior), e 

os dois primeiros anos do segundo ciclo. Após a conclusão do primeiro ciclo de estudos, os dois últimos 

anos do ensino obrigatório (dos 14 aos 16 anos de idade) podem ser efectuados numa escola secundária 

do ensino secundário (liceu, instituto técnico ou instituto profissional), ou num curso de formação 

profissional de três ou quatro anos que se encontra dentro da jurisdição das Regiões. 

Além disso, todos têm o direito e o dever (diritto/dovere) de receber educação e formação durante pelo 

menos 12 anos no sistema educativo ou até terem obtido uma qualificação profissional de três anos aos 

18 anos de idade. 

Finalmente, os jovens de 15 anos podem também passar o último ano de escolaridade obrigatória numa 

aprendizagem, mediante um acordo específico entre as Regiões, o Ministério do Trabalho, o Ministério da 

Educação e os sindicatos. O ensino obrigatório refere-se tanto à matrícula como à frequência. Pode ser 

realizado numa escola pública ou numa escola não estatal, subsidiada pelo Estado (scuola paritaria) ou 

mesmo, sob certas condições, através do ensino doméstico ou de escolas privadas. 
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Os cursos regionais de formação profissional de três anos são oferecidos pelas agências de formação 

relevantes. 

Os pais ou tutores são responsáveis por assegurar que as crianças completem o ensino obrigatório, 

enquanto que as autoridades locais onde os alunos residem e os gestores das escolas que frequentam têm 

a responsabilidade de supervisionar a sua conclusão do ensino obrigatório. Uma vez atingida a idade de 

abandono escolar, os jovens que não prosseguem os seus estudos recebem um certificado de conclusão 

da escolaridade obrigatória e as competências adquiridas. Estas competências contribuem para os créditos 

de formação para qualquer qualificação profissional. 

O acesso ao ensino superior (universidade, AFAM e ITS) destina-se exclusivamente aos estudantes que 

tenham passado no exame estatal no final do ensino secundário superior. No entanto, as condições 

específicas de admissão são decididas pelo Ministério da Educação, Universidade e Investigação (MIUR) ou 

por universidades individuais e institutos AFAM. 

A qualificação profissional de três anos e o diploma profissional de quatro anos, ambos emitidos após a 

conclusão com êxito dos cursos regionais de formação profissional, permitem a entrada na formação 

profissional regional de segundo nível. 

Os titulares do certificado de conclusão do ensino secundário superior são também elegíveis para cursos 

de formação profissional de segundo nível. 

Educação Privada:  

O artigo 33 da Constituição Italiana estabelece dois princípios básicos: o Estado é obrigado a proporcionar 

um sistema de ensino público acessível a todos os jovens; as organizações e os particulares têm o direito 

de criar escolas e colégios de ensino sem custos para o Estado. Além disso, as escolas subsidiadas 

publicamente (scuole paritarie) podem emitir certificados com o mesmo valor legal que as qualificações 

das escolas estatais do mesmo tipo e nível. Tais escolas são livres de escolher a sua própria orientação 

cultural e abordagem pedagógico-pedagógica. As escolas sem fins lucrativos beneficiam de reduções fiscais 

especiais. 

ADMINISTRAÇÃO E GOVERNAÇÃO A NÍVEL CENTRAL E/OU REGIONAL ADMINISTRAÇÃO A NÍVEL 

CENTRAL: 

O Ministério da Educação, Universidade e Investigação (MIUR) é responsável pela administração geral a 

nível nacional. O ensino escolar é organizado a nível descentralizado pelo MIUR através dos gabinetes 

escolares regionais (Uffici Scolastici Regionali, USR), que operam a nível provincial nos gabinetes locais. 

Não existem gabinetes descentralizados do MIUR a nível municipal, nem gabinetes descentralizados do 

MIUR para o ensino superior. Além disso, o MIUR tem vários organismos e agências a operar a nível 

nacional com funções representativas, consultivas, de monitorização e avaliação para escolas e para 
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universidades e institutos de Ensino Superior em Arte e Música (AFAM). O Ministério da Educação, 

Universidade e Investigação (MIUR)O Ministério da Educação, Universidade e Investigação (MIUR) tem a 

sua sede em Roma. O Ministro é responsável por determinar a política com a ajuda de um vice-ministro, 

subsecretários e com os gabinetes de colaboração direta, incluindo o Gabinete do Ministro, que coordena 

as atividades dos gabinetes dos consultores especiais, o gabinete legislativo, o gabinete administrativo do 

Ministério, o gabinete técnico e o gabinete de imprensa. O MIUR está organizado em três Departamentos. 

O 'Departamento para o Sistema de Educação e Formação' é responsável pela organização geral do sistema 

escolar, pela definição dos objetivos educativos e de formação e pelo estatuto jurídico e económico do 

pessoal escolar. O 'Departamento de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos, Financeiros e de 

Capital' é responsável pela política financeira, aprovisionamento, recursos humanos administrativos nas 

escolas, e gestão dos sistemas de informação. O 'Departamento para o Ensino Superior e Investigação' é 

responsável pelo ensino superior, especificamente pela orientação, regulamentação geral e financiamento 

das universidades; monitorização e avaliação das universidades e institutos de Ensino Superior em Arte e 

Música (AFAM); estatuto de estudante; implementação da legislação da UE e internacional; apoio, 

planeamento e coordenação de atividades de investigação a nível nacional, internacional e da UE. Os 

Escritórios Escolares Regionais (USR) O Escritório Escolar Regional (Ufficio Scolastico Regionale, USR) é um 

ramo do Ministério da Educação, Universidade e Investigação (MIUR). Normalmente, está dividido em 

Gabinetes Locais, dependendo das suas funções e requisitos locais. A USR supervisiona a observância das 

disposições gerais em matéria de educação e requisitos mínimos de desempenho, a eficácia das acções de 

formação e a observância de normas. 

Os gabinetes locais, que operam a nível provincial, são uma divisão interna da Secretaria Escolar Regional 

e não têm autonomia. Os Gabinetes Locais apoiam e aconselham as escolas em procedimentos 

administrativos e contabilísticos e no planeamento e inovação da oferta educativa. Monitorizam a 

implementação de disposições sobre edifícios escolares e segurança e tratam da integração de alunos 

imigrantes e alunos com necessidades especiais, da promoção da participação dos alunos nas escolas e, 

em colaboração com os municípios, monitorizam o cumprimento da escolaridade obrigatória. Realizam 

igualmente quaisquer atividades que lhes sejam delegadas pelo chefe da Secretaria Escolar Regional. 

Outros Órgãos e Agências 

O Ministério da Educação, Universidade e Investigação (MIUR) tem vários organismos e agências que 

operam a nível nacional:  

- O Conselho Nacional de Educação (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), um órgão 

consultivo que assiste o Ministro no planeamento e supervisão da política de educação,  

- Instituto Nacional de Avaliação do Sistema de Educação (Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema di istruzione, INVALSI)  
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- O Instituto Nacional de Documentação, Inovação e Investigação Educativa (Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE). 

Para cursos de formação profissional de três anos, o Instituto para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional dos Trabalhadores (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ISFOL) 

é o organismo de referência para a investigação e monitorização, política e orientação para as Regiões. 

A nível do ensino superior, o Conselho Universitário Nacional (Consiglio Universitario Nazionale, CUN) e o 

Conselho Nacional para o Ensino Superior nas Artes e na Música (Consiglio nazionale per l'Alta formazione 

artistica e musicale, CNAM), para as universidades e os sistemas AFAM respectivamente, estão 

encarregados de formular pareceres e propostas sobre questões de interesse geral e, em particular, de 

planear, aprovar regulamentos de ensino universitário e a nomeação de professores e investigadores. 

O Conselho Nacional dos Estudantes Universitários (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU) 

é o órgão representativo dos estudantes a nível nacional, com um papel de consulta e recomendação para 

questões de interesse geral para o sector universitário. 

A garantia de qualidade é garantida através da Agência Nacional de Avaliação do Sistema Universitário e 

de Investigação (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca - Anvur), um 

organismo público sob a jurisdição do Ministério da Educação, Universidade e Investigação. Finalmente, a 

Conferência dos Reitores das Universidades italianas (Conferenza dei Rettori delle Università italiane - 

CRUI) dá o seu parecer sobre o plano trienal elaborado pelo Ministério sobre os objetivos do sistema 

universitário e a atribuição de recursos financeiros. Faz também recomendações em áreas destinadas a 

optimizar a gestão do ensino e a regulamentação científica. As escolas dos níveis pré-primário, primário, 

secundário e pós-secundário a nível pré-primário, primário e secundário têm autonomia de ensino, 

organização e investigação. 

Foi concedida autonomia e estatuto jurídico às escolas em 2000. 

Desde o ano letivo 1995/1996, tem sido possível criar os chamados institutos abrangentes. 

Estes são agrupamentos de escolas primárias, secundárias e pré-primárias geridos por um único gestor 

escolar. 

O Ministério da Educação (MIUR) estabelece um quadro geral de autonomia escolar para assegurar a 

uniformidade no sistema educativo italiano. De facto, o Ministério da Educação estabelece os objetivos 

gerais do processo educativo, os "objetivos específicos de aprendizagem" para as competências dos 

alunos, as disciplinas do currículo nacional mínimo e o número anual de horas de ensino que lhes são 

dedicadas, o horário total anual obrigatório para os currículos, os padrões de qualidade dos serviços 

educativos, os critérios gerais de avaliação dos alunos, os critérios gerais para a organização dos percursos 

de estudo da educação de adultos. Cada escola elabora a sua própria Oferta Educativa. 
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A organização do Estado a nível provincial foi recentemente revista. Assim, as responsabilidades das 

províncias em matéria de educação podem mudar no futuro. 

“Plan” (Piano dell'offerta formativa, POF) que é o documento básico que estabelece a identidade cultural 

e de planeamento da escola. Deve ser coerente com os objetivos gerais e educacionais dos vários tipos de 

estudo e especializações estabelecidos a nível nacional e, ao mesmo tempo, deve reflectir as exigências 

culturais, sociais e económicas a nível local. 

O POF é elaborado pelo Conselho de Professores (Collegio dei docenti) com base nos objetivos gerais 

definidos pelo Conselho Distrital/Conselho Escolar e tendo em conta as propostas e conselhos das 

organizações e associações de pais e, apenas no nível secundário superior, das associações de estudantes. 

O POF deve ser aprovado pelo Conselho Distrital/Escolar e entregue aos alunos e seus pais aquando da 

inscrição. 

As escolas são administradas e geridas pelos diferentes organismos a seguir descritos  

O Diretor da Escola (Dirigente scolastico) - O diretor da escola é o representante legal da instituição e é 

responsável pela sua gestão global, pela gestão dos recursos financeiros e materiais e pela qualidade do 

serviço prestado. Fora das funções dos comités e conselhos da escola, o diretor da escola actua 

autonomamente nas suas funções de direcção, coordenação e afectação de recursos humanos, a fim de 

organizar as atividades escolares de forma eficiente e eficaz. Ele ou ela também promove as acções 

necessárias para salvaguardar a qualidade do processo educativo e assegurar a colaboração de recursos 

culturais, profissionais, sociais e económicos na comunidade. No desempenho das suas funções de gestão 

e administrativas, o diretor da escola pode delegar tarefas específicas aos professores. Ele ou ela é também 

assistido pelo Diretor dos Serviços Gerais e Administrativos. O Diretor de Serviços Gerais e Administrativos 

(DSGA)O diretor administrativo das escolas às quais foi concedida autonomia é chamado Diretor de 

Serviços Gerais e Administrativos (Direttore dei servizi generali e amministrativi - DSGA). O Diretor dos 

Serviços Gerais e Administrativos (DSGA) tem autonomia operacional dentro das instruções gerais do 

diretor da escola e dos objetivos atribuídos, para supervisionar os serviços administrativos e gerais da 

escola e coordena o pessoal relevante. Organiza a emissão dos certificados que não requerem uma 

avaliação discricionária, formula projetos e propostas para melhorar os serviços sob a sua responsabilidade 

e reúne informações e organiza a celebração de contratos, acordos e convenções. Ele ou ela é 

automaticamente membro do Conselho Executivo e do Conselho Distrital/Escolar. 

As Universidades e instituições de Ensino Superior em Arte e Música AFAM) têm autonomia regulamentar 

e organizacional. A autonomia significa que estas instituições podem emitir as suas próprias cartas e 

regulamentos de ensino. Os diretores dos institutos da AFAM são responsáveis pelo ensino, organização 

científica e artística e são também legalmente responsáveis pela sua área de responsabilidade. Os diretores 

são eleitos pelo pessoal docente do instituto. O presidente é o representante legal das instituições (com 
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excepção das responsabilidades do diretor). A direcção e gestão das universidades é conduzida a dois 

níveis: a nível universitário e a nível de departamento. As estruturas intermédias, geralmente as 

Faculdades, podem também coordenar a oferta educacional. Nível universitário (Ateneo) O Reitor é o 

representante legal da universidade e as suas funções incluem a política, iniciativa e coordenação de 

atividades científicas e docentes. É responsável pelo cumprimento dos objetivos de qualidade da 

universidade e pela garantia dos princípios de eficácia, eficiência, transparência e promoção do mérito. 

Emite o documento de planeamento trienal da universidade e os orçamentos e demonstrações financeiras 

anuais e trienais. O Senado Académico submete propostas e dá instruções obrigatórias sobre questões de 

ensino e investigação e sobre serviços para estudantes. Aprova os regulamentos e o código de ética da 

universidade e pode criar, modificar ou encerrar cursos, departamentos ou outras instalações e pode 

também apresentar uma moção de desconfiança ao Reitor. O Conselho de Administração é responsável 

pela gestão administrativa, financeira e económica da universidade, bem como pela gestão do pessoal 

técnico e administrativo. Aprova o orçamento e as contas finais da universidade. O Diretor-Geral é o 

membro mais alto da administração. É o responsável pela gestão e organização geral dos serviços, recursos 

e pessoal. A equipa de Avaliação é composta por profissionais de alto nível escolhidos principalmente de 

fora da universidade. Assegura a qualidade e a eficácia do ensino e da investigação levada a cabo pelos 

Departamentos. 
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2.4.2 AVALIAÇÃO DO KSA/V PARA UMA INTEGRAÇÃO PACÍFICA NO ENSINO 

NACIONAL 

2.4.2.1 O REFERENCIAL NACIONAL PARA OS VALORES FUNDAMENTAIS NA EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ 

O programa nacional sobre educação para a paz está focalizado em alguns temas como: Geohistória, 

educação cívica e Religião que aborda a necessidade social crítica de promover a resolução de conflitos, o 

diálogo intercultural, e inter-religioso. A missão destes temas é educar futuros profissionais, académicos e 

activistas que poderão contribuir para iniciativas de construção da paz e gestão de conflitos. 

Em algumas escolas, os professores realizam programas específicos de forma autónoma sobre estas 

importantes questões:  

- O que causa conflitos e o que contribui para a paz?  

- Como podemos compreender o panorama em constante mudança das crises e tensões globais?  

- Como é que a investigação e o estudo de tradições religiosas particulares e de ideias e instituições 

sociais e políticas contribuem para a resolução de conflitos, promoção da paz, diversidade religiosa 

e cultural, diálogo transcultural, compreensão e cooperação no nosso mundo cada vez mais 

interligado? 

Tensões, conflitos e crises são uma realidade sempre presente no mundo atual , ameaçando em alguns 

casos tanto as sociedades locais como globais. Tentar inverter o curso destes processos não é uma tarefa 

simples. Estudiosos e profissionais que compreendem as fontes e o significado dos complexos processos 

envolvidos são vitais para ajudar a enfrentar estes desafios. 

A missão da escola é educar os estudantes pós-graduados tanto na teoria como na prática da compreensão 

e resolução de conflitos. 

O currículo oferece aos estudantes uma perspetiva distinta face aos conflitos internacionais e à construção 

da paz, promovendo uma compreensão profunda da religião e das instituições religiosas em relação aos 

conflitos mundiais. 

Este curso de estudo também promove a sensibilidade cultural e permite aos estudantes compreender 

diversas perspetivas e narrativas como elementos importantes nas causas de conflito e nas várias 

abordagens empregadas na busca da paz. 

Porquê estudos específicos sobre a paz na Sicília? 

O Mediterrâneo, com o seu significado histórico e proeminência nos assuntos internacionais 

contemporâneos e na questão dos conflitos e migração ( Lampedusa) são centrais para a Educação para a 
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Paz. A proximidade de outros centros e áreas relevantes para os assuntos globais contemporâneos em paz 

e conflito - o Médio Oriente, Norte de África, Europa de Leste - é uma vantagem adicional à nossa 

localização. 

Além disso, a Sicília alberga um leque diversificado de instituições multinacionais políticas, humanitárias, 

religiosas e de investigação. A Sicília não é apenas o centro do catolicismo romano: tem uma paisagem 

religiosa vibrante, com comunidades judaicas, protestantes e islâmicas historicamente importantes. Como 

tal, os estudantes têm a oportunidade de se envolverem com os tópicos a que esta disciplina os expõe na 

sala de aula na sua vida quotidiana na Sicília. Muitas casas de migração estão cheias de refugiados e uma 

verdadeira cultura de integração tem sido ensinada todos os dias. 

2.4.2.2 O REFERENCIAL DE BASE QUE INTEGRA OS CONCEITOS DE KSA/V PARA A 

EDUCAÇÃO PARA A PAZ NAS DIRECTIVAS EDUCATIVAS 

As intervenções mais recentes das Nações Unidas apresentam algumas características substancialmente 

novas em relação ao passado: os mandatos estabelecidos pelo Conselho de Segurança já não cobrem 

apenas aspectos militares e de segurança, mas incluem um conjunto de esforços destinados a sustentar a 

paz. Estes vão desde a ordem pública à administração civil, do Estado de direito aos controlos fronteiriços. 

Dada a estreita ligação existente entre a manutenção da paz, a construção da paz e a construção da nação, 

a Itália está convencida no seu apoio às atividades da ONU, incluindo elementos de carácter administrativo 

e de reabilitação civil e institucional, para além dos estritamente relacionados com a segurança. Neste 

sentido, a Itália apela a uma coordenação mais funcional entre os programas de construção da paz 

promovidos pelos fundos, programas e agências especializadas da ONU, bem como pelo Banco Mundial e 

outras instituições financeiras internacionais. 

A Itália é capaz de contribuir para este processo através do envolvimento crescente de uma vasta gama de 

gabinetes governamentais centrais e locais, bem como de especialistas e peritos da sociedade civil. 

A educação para a paz é globalmente reconhecida como uma forma de contribuir para a paz e o 

desenvolvimento e está incluída nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A União Europeia 

- um actor-chave na política social, desenvolvimento e resolução de conflitos - está numa posição ideal 

para apoiar e promover a utilização da educação para a paz em todo o mundo. 

No que diz respeito à Educação para a Paz na Europa: O Programa de Paz da QCEA defende uma abordagem 

a vários níveis da educação para a paz por parte da UE, com uma estratégia coesa e coordenada de 

educação para a paz como instrumento de construção da paz e de prevenção de conflitos através de 

políticas e programas relevantes da UE - tanto dentro das suas fronteiras como em todo o mundo. Com 

uma exploração da história da educação para a paz, bem como estudos de casos e análise institucional, o 
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novo relatório incentiva a UE a reconhecer o que os Quakers compreenderam durante séculos - que a paz 

é construída na sala de aula, bem como em torno de uma mesa de negociações. 

Historicamente, a UE tem promovido a educação através de financiamento e programas como o Erasmus+. 

Mas após os ataques terroristas de 2015 em Paris e Copenhaga, a UE renovou o seu interesse na educação 

e procurou promover valores comuns e a inclusão social. Que instituições, agências e políticas seriam mais 

adequadas para a integração da educação para a paz? O nosso relatório inclui uma exploração exaustiva 

de como a UE poderia agir como um todo coeso ao fazer a ponte entre a educação e a construção da paz. 

Uma história de educação para a paz 

O relatório inclui uma história de como a educação tem sido utilizada para prevenir a violência, resolver 

conflitos e estabelecer uma paz duradoura. Mostra como a educação para a paz tem respondido a 

contextos políticos difíceis ao longo das décadas, proporcionando alternativas pacíficas ao conflito - 

demonstrando a contínua relevância da educação para a paz hoje em dia como resposta a questões globais, 

tais como conflitos sectários e alterações climáticas. A abordagem Quaker à educação formal inclui a paz 

como um valor a viver, e está centrada no desenvolvimento holístico dos aprendentes. Como tal, os 

Quakers foram pioneiros em muitos programas não formais de educação para a paz, e isto torna a QCEA 

numa posição única para se pronunciar a favor de tais estratégias a nível europeu. 

Estudo de caso: Bosnia-Herzegovina 

O relatório inclui um estudo de caso sobre os benefícios da educação para a paz a vários níveis na Bósnia-

Herzegovina (BIH). Como é que a UE já está a utilizar a política educacional para ajudar a construir uma paz 

sustentável na BIH? Que mais poderia e deveria fazer para apoiar os esforços da sociedade civil? 

Seguir a Educação para a Paz: A defesa da paz 

A abordagem Quaker à educação formal inclui a paz como um valor a viver e está centrada no 

desenvolvimento holístico dos alunos. Como tal, os Quakers foram pioneiros em muitos programas não 

formais de educação para a paz, e isto torna a QCEA numa posição única para se pronunciar a favor de tais 

estratégias a nível europeu. A educação será inserida neste programa com a política nacional de paz nas 

escolas. 

Ainda este mês (Agosto de 2019) o Ministério da Educação italiano e o Governo italiano têm vindo a 

introduzir a Educação Cívica como disciplina obrigatória a ser ensinada por todos os professores. 

Será avaliado por testes nacionais e, no final, em exames estatais após o Ensino Secundário antes da 

Universidade. 

A Educação Cívica incluirá a educação para a paz, inclusão e integração. Durante este novo ano escolar, o 

nosso Ministério irá formar professores sobre o ensino da educação cívica e da paz na escola. 
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2.4.2.3 TRANSMISSÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

No que diz respeito à implementação da abordagem nacional da transmissão destes conceitos, existem 

duas disciplinas que reúnem estes conceitos e os apresentam aos estudantes: Geo história e Religião. 

Mas a Paz e a educação cívica serão discutidas transversalmente pelas diferentes disciplinas curriculares 

obrigatórias, como a que acaba de ser promovida pelo governo italiano, é também ensinada livremente 

pelas escolas também na nossa escola, e os principais métodos que seguem para transmitir este 

conhecimento aos alunos são a abordagem comunicativa, o debate, o trabalho de pares, a aprendizagem 

cooperativa de trabalho em grupo. 

Além disso, a sociedade contribui em geral, para promover estes valores, com base em trajes tradicionais 

e religiosos. 

"Se queres alcançar a paz, ensina a paz" Papa João Paulo II Nos últimos tempos, temos notado pelo menos 

quatro convites convincentes para participar no poder transformador da não-violência no nosso planeta. 

Papa Francisco na Não-Violência: um Estilo de Política pela Paz, a sua mensagem para o 50º Dia Mundial 

da Paz, 1 de Janeiro de 2017 A Iniciativa Internacional Católica de Não-Violência, apelando à afirmação da 

visão e prática da não-violência ativa no coração da Igreja. O Conselho Mundial das Igrejas, apelando ao 

envolvimento ecuménico na promoção da paz justa e no combate à violência a muitos níveis. 

A Campanha Global de Educação para a Paz, procurando fomentar uma cultura de paz nas comunidades 

em todo o mundo. A Itália também está a interessar-se pelas comunidades e escolas das igrejas. 
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2.4.4 ANEXO 1 – MATRIZ DOS CONCEITOS DE EDUCAÇÃO DA PAZ A NÍVEL NACIONAL 

Knowledge Content 
Areas  

National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document observations 

1. Holistic Concept of Peace  

There are diverse principles and concepts 
associated with holistic education of peace such as 
students finding their own meaning and identity 
through linking education to life, communities, 
nature, and humanistic values; reverence for life; 
concern for social justice and peace; and a passion 
for learning.  

Peace education is essentially transformative.  It cultivates the 
knowledge base, skills, attitudes and values that seek to transform 
people’ s mindsets, attitudes and behaviours that, in the first place, 
have either created or exacerbated violent conflicts. It seeks this 
transformation by building awareness and understanding, 
developing concern and challenging personal and social  action  that  
will enable people to create conditions and systems that atual ize 
nonviolence, justice, environmental care and other peace values.  

Peace education: A pathway to a culture 
of peace Loreta Navarro-Castro 

https://core.ac.uk/download/pdf/41886
673.pdf  

If qualitative inquiry in education is about 
anything, it is about trying to understand what 
teachers and children do in the settings in 
which they work.  

2.Conflict and Violence  

Countries need strong education systems that 
promote learning, life skills, and social cohesion. 
However, systems struggle to deliver education 
services in adverse contexts such as armed conflict, 
natural disasters, political crises, health epidemics, 
and pervasive violence.  

Education can help mitigate the risks associated with such adversity 
and help children and youth to succeed despite severe challenges. 
Countries with fragility, conflict, or violence contexts represent the 
biggest challenges to achieving the United Nations Sustainable 
Development Goals of ensuring inclusive and equitable quality 
education and promoting lifelong learning for all.  

https://psycnet.apa.org/record/2002-
17740-000 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/1
0.1080/1740020032000178276  

Peace education is fundamentally a process for 
engaging people in developing awareness of 
the 

causes of conflicts and ways to resolve these in 
daily life. Education is one of the essential 
factors that will aid in stopping violence and 
establishing soc emerged as the consequence 
of various approaches regarding peace from an 
educational perspective, is a component of 
teaching tolerance, 

sharing and honesty to adults and children.  

3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  
Disarmament is the act of reducing the number of 
weapons, especially nuclear weapons, that a 
country has.  

Before World War I at the Hague Peace Conferences in 1899 and 
1907 government delegations debated about disarmament and the 
creation of an international court with binding powers. The court was 
considered necessary because it was understood that nation-states 
could not disarm into a vacuum.  

The United Nations Disarmament 
Yearbook 

http://unrcpd.org/peace-and-
disarmament-education/  

Education is a critically important element of 
sustainable peace. Disarmament and non-
proliferation education focuses on reducing, 
controlling, and eliminating the conflicts.  

Nonviolence  

Nonviolence is the personal practice of being 
harmless to self and others under every condition. 
It comes from the belief that hurting people, 
animals or the environment is unnecessary to 
achieve an outcome and refers to a general 
philosophy of abstention from violence. This may 

In order to promote the development of active engagement toward a 
democratic citizenry, including the moral imperative to transform 
violence, students must be helped toward a holistic understanding of 
the structural roots of injustice and oppression in their myriad forms. 
This will go beyond teaching about nonviolence and dissent to 

Michael Nagler The Nonviolence 
Handbook: A Guide for Practical Action; 

Peterson, B. A. (2014). Nonviolent action 
as a necessary component in educating 
for democracy. Democracy & Education, 
22(1), Article 2. Available at: 

Education for peace, human rights and 
democracy is inseparable from a style of 
teaching that imparts to the young, and the not 
so young, attitudes of dialogue and non-
violence - in other words, the values of 
tolerance, openness to others and sharing.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/20433527_Loreta_Navarro-Castro
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be based on moral, religious or spiritual principles, 
or it may be for purely strategic or pragmatic 
reasons  

include the teaching of the concepts of peace and, by corollary, peace 
learning.  

http://democracyeducationjournal.org/
home/vol22/iss1/2; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000127218  

Conflict Resolution, 
Transformation and 
Prevention  

Conflict can be most simply defined as 
disagreement between people. To expand on this a 
little more, “Conflict is an expressed struggle 
between at least two interdependent parties who 
perceive incompatible goals, scarce resources, and 
interference from others in achieving their goals. 
While it naturally occurs due to our interaction 
with others and as a result of our human 
subjectivity, what is important is how we deal with 
the conflict that arises.  

There have been a number of approaches to conflict, three of which 
are Conflict Management, Conflict Resolution and Conflict 
Transformation. Conflict Management is generally discussed with 
regard to intractable conflicts, and has to do with the way people 
handle, or manage wrongs done to them. Conflict Management 
refers to a process that will be undertaken for an indefinite period of 
time (and may not result in a resolution) and is primarily concerned 
with containing and limiting the conflict. Conflict Resolution, on the 
other hand, refers to resolving a conflict in such a way that both 
parties are satisfied, encouraging them to move from a zero-sum 
mentality to a win-win situation. It includes a number of methods for 
improving a situation of conflict or removing conflict altogether. 
Under the umbrella of Conflict Resolution, we find negotiation, 
mediation and diplomacy as Conflict Resolution is often dependent 
on outside parties coming in to aid in the resolution process. Finally, 
Conflict Transformation attempts to change the positions and 
perceptions of the disagreeing parties while improving their 
communication, dealing with the reasons for the conflict, and 
ultimately, transforming conflict peacefully  

http://www.musalaha.org/articles/2017
/2/10/conflict-management-conflict-
resolution-conflict-transformation-1  

Conflict resolution education is focused more 
on the development of important life skills, and 
especially communication skills, that help 
students find nonviolent ways to handle their 
problems and, thereby, may decrease violent 
behaviour.  

Human Rights  

Human rights are moral principles or norms that 
describe certain standards of human behaviour and 
are regularly protected as natural and legal rights 
in municipal and international law.  

Global education emerged as an attempt by secondary education to 
accommodate global concerns spurred by the growing awareness of 
the commonality of problems and interdependence of all inhabitants 
of our planet vis-a-vis environment, resources, energy, population, 
development and other aspects related to human survival. 
Prevention of war, particularly nuclear war, has often been included 
in the list of global issues.  

International practical guide on the 
implementation of the Recommendation 
concerning education for international 
understanding, co-operation and peace 
and education relating to human rights 
and fundamental freedoms 

Edited by Brigitte Reich and Valeri 
Pivovarov  

Preliminary edition UNESCO  

Today good citizens need an international 
education that stresses such concepts as 
perspective consciousness (recognition that 
world outlooks are not universally shared), 
cross-cultural awareness (knowledge of the 
diversity of ideas, values and traditions that 
shape the lives and decisions of other peoples), 
awareness of global dynamics (comprehension 
of key mechanisms which drive the major 
interactions among nations and which lead to 
the formation of worldwide systems that are 
economic, technological, political, or social in 
nature) and awareness of choice 
(understanding that international and domestic 
problems frequently present choices, the 
results of which increasingly are global in 
scope).  

Human Solidarity  

First and foremost, human solidarity is founded on 
mutual respect of each other’s uniqueness, and a 
deep sense of appreciation of our common 
humanity - that we are individuals with intrinsic 
self-worth, and that we are sisters and brothers 

According to UNESCO's recent documents, sustainable development 
is the “ultimate goal of the Man-environment relationship”; thus, the 
whole educational process should be “reshaped for sustainable 
development.” In view of the extreme importance of their 
educational impact, such statements need to be discussed also 

Environmental Education and 
Sustainable Development: A Further 
AppraisalLucie Sauvé, Université du 
Québec à Montréal, Canada; 

We need a new revolution, a massive radical 
attitudinal and behavioural change, if we wish 
to halt the race towards catastrophe and save 
the world for the future generations. We need 
no less than a “re-education of humankind.”  

https://en.wikipedia.org/wiki/Morality
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(social)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
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within one human family inhabiting planet EARTH, 
our home and our heritage.  

including environmental education in the broader scope of an 
education for the development of responsible societies.  

VALUES EDUCATION for HUMAN 
SOLIDARITY © Lourdes R. Quisumbing 
President, Asia-Pacific Network for 
International Education and Values 
Education Former Secretary of 
Education, Philippines  

Development Based on 
Justice  

Justice is an area of increasing importance in 
development cooperation, and it is closely related 
to human development and poverty eradication as 
a fulcrum for a human rights-based approach to 
programming. A well-functioning justice sector is a 
precondition to spur economic growth.  

The rule of law is a basic precondition for sustainable economic 
development. In societies with some legal protections, those who 
lack the resources for or access to the legal system are often denied 
these safeguards. It’s estimated that four billion people around the 
world do not enjoy the protections afforded by law.  

https://www.justiceinitiative.org/public
ations/delivering-justice-through-the-
uns-2030-development-agenda  

The poorest and most vulnerable instead live at 
risk of losing their homes or the land upon 
which they depend for survival. They are 
exploited by corrupt government officials or 
local powerbrokers, who use money or force to 
take what they want. When poor communities 
cannot seek justice for their grievances, the 
resulting anger can spill over into violence.  

Democratization  

Democratization (or democratisation) is the 
transition to a more democratic political regime, 
including substantive political changes moving in a 
democratic direction. It may be the transition from 
an authoritarian regime to a full democracy, a 
transition from an authoritarian political system to 
a semi-democracy or transition from a semi-
authoritarian political system to a democratic 
political system.  

Democratization itself is influenced by various factors, including 
economic development, history, and civil society. The ideal result 
from democratization is to ensure that the people have the right to 
vote and have a voice in their political system. There is considerable 
debate about the factors which affect or ultimately limit 
democratization. A great many things, including economics, culture, 
and history, have been cited as impacting on the process. Some of 
the more frequently mentioned factors like wealth, social equality, 
Culture, Education, Natural Resources, Peace and security.  

Diamond, Larry. The Spirit of 
Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies throughout the World. New 
York: Holt, 2009.  

Democratization is caused by the correlation 
between development and democracy and 
views the models of democratization as 
strategic interactions between elites and 
citizens. the democratization Is influenced by 
the historical period that takes place in and the 
type of regime that democracy replaces.  

Sustainable Development  

Sustainable development can be defined as 
development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations.  

Sustainable development is the organizing principle for meeting 
human development goals while simultaneously sustaining the ability 
of natural systems to provide the natural resources and ecosystem 
services upon which the economy and society depend. The desired 
result is a state of society where living conditions and resources are 
used to continue to meet human needs without undermining the 
integrity and stability of the natural system. Sustainable development 
can be defined as development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations.  

https://www.un.org/sustainabledevelop
ment/sustainable-development-goals/  

The Sustainable Development Goals are the 
blueprint to achieve a better and more 
sustainable future for all. They address the 
global challenges we face, including those 
related to poverty, inequality, climate, 
environmental degradation, prosperity, and 
peace and justice.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_regime
https://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
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SKILLS 
CONTENT 

AREAS 

NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

Designation National Concept Designation National concept description Source document Observations 

Reflection  

Education for peace and respect for human rights is particularly important in 
this period, if we compare the values this education promotes with the daily 
violence, the horrors of war and the gradual destruction of values such as 
solidarity, cooperation and respect for others: all of them problems that 
assault us every day.  

It offers creative opportunities in the present for students to 
question taken-for-granted views of the future. In important 
respects, it is about inviting reflection not only on what feared-
futures students may have, including what might be shaping these 
anticipations, but also offering enabling learning environments 
that encourage a constructive play of ideas about preferred 
futures and possible pathways for creating them.Issues of peace, 
social justice and environmentally sustainable futures do not 
neatly fit into ‘boxes’ or ‘territories’. The direct and indirect 
environmental impacts, for example, of unequal patterns of global 
consumption and bloated military budgets cannot be adequately 
understood by staying within the conventional disciplinary, 
interpretative frame of economics.  

http://www.globalepe.org/article
_view.php?aid=25. 

http://www.icip-
perlapau.cat/numero22/tribuna/t
ribuna_2/  

If we are genuinely concerned with 
working toward better futures rather 
than accepting our feared futures as 
inexorable, both enhanced cross-
disciplinary and cross-cultural 
dialogue are likely to be important.  

Critical Thinking 
and Analysis  

In order to promote the development of this intellectual and reflective 
competence, it is necessary to stimulate in students, from an early age, a set 
of thinking sub-skills such as evaluation, analysis, and logical reasoning, 
among others, so that they can learn to construct valid conclusions, and 
objective and reasonable positions on the phenomena and problems in the 
present world.  

In a world rife with conflict, our schools ought to provide students 
techniques for successful cooperation and problem-solving. To 
teach peace effectively, educators need to target dialogue, critical 
thinking, and creative planning skills consistently, so that students 
can practice productive ways of addressing turmoil and tension.  

https://peacesciencedigest.org/c
ore-competencies-for-critical-
peace-educators-and-learners/ 

https://www.tandfonline.com/do
i/abs/10.1080/13032917.2017.14
14441  

Possible Educational Activities and 
Approaches: Critical Media Literacy. 

Analyzing the roots and current 
impact of forces of domination. 

Interrogating identity and unequal 
forms citizenship.  

Decision making  

Peace education is a key for establishing a consensual peace and maintaining 
it over time. There are 5 essential elements in building a lasting peace 
through education. First, a public education system must be established that 
has compulsory attendance for all children and youth, integrated so students 
from previously conflicting groups interact with one another and have the 
opportunity to build positive relationships with each other. Second, a sense of 
mutuality and common fate needs to be established that highlights mutual 
goals, the just distribution of benefits from achieving the goals, and a 
common identity. In schools, this is primarily done through the use of 
cooperative learning. Third, students must be taught the constructive 
controversy procedure to ensure they know how to make difficult decisions 
and engage in political discourse. Fourth, students must be taught how to 
engage in integrative negotiations and peer mediation to resolve their 
conflicts with each other constructively. Finally, civic values must be 
inculcated that focus students on the long-term common good of society.  

Students have started going to schools have slowly come out of 
the psychological... people with knowledge, skills and resources to 
promote peace and development.... The role of education in 
development of peace is an undisputable fact.  

https://www.jstor.org/stable/349
6972?seq=1#page_scan_tab_con
tents  

The tools aim to: Help students 
understand some of the complex 
processes that lead to violence and 
conflict which in turn cause refugees 
to flee from their homes and from 
their countries of origin. Cultivate 
attitudes that lead to a preference for 
constructive, active and non-violent 
resolution of conflict.  

Imagination  

Imagination is a very much neglected aspect of much educational practice. 
Yet it is the key to becoming a transforming force through one’s own life and 
a key to atual izing a peace paradigm for humanity and future generations. 
We must be able to deeply imagine alternatives and the possibilities for their 

Education must help students see things holistically, integrating 
their imaginations and self-realizations in an ever-growing process 
of self-transformation which is simultaneously a contribution to 
world-transformation. 

https://www.radford.edu/gmarti
n/What%20is%20Peace%20Studi
es.GTM.Apr.13.pdf  

Real peace thinking and real peace 
teaching cultivate the imagination 
(just as the arts and the humanities 
have traditionally cultivated the 
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atual ization. It may be that those who claim to be “realists” asserting that 
there are no viable alternatives to a world of power politics and war are 
victims of a lack of imagination.  

Education is (and should be) about life itself, learning to love, 
affirm, and nurture life, which is the opposite of violence and war  

imagination). Peace education 
assumes we want to leave a better 
world for our children, and this 
requires that we are able to seriously 
imagine alternatives.  

Communication  

Peace communication practice aims to foster behavioral and structural 
change to manage armed political conflicts.... Well-designed efforts provide 
prompts for individuals to change peacebuilding, peacemaking, and/or post 
conflict resolution sustainment supporting behaviors.  

Researching peace processes and negotiations can benefit all who 
engage in any and alltypes of relationships. Unless peace 
messages are communicated effectively between parties,peace 
may not be achieved. Spending time in a traditional classroom 
setting having college students define, discuss, and study peace 
will offer students the opportunity to define peace forthemselves 
and how they wish to live peace and harmony in the world.  

https://centerforinterculturaldial
ogue.files.wordpress.com/2018/0
9/kc91-peace-communication.pdf 

https://opus.govst.edu/cgi/viewc
ontent.cgi?article=1001&context
=capstones  

Research and study in 

peace and communication can 
provide tools for peace building, 
which will enhance interpersonal and 
intrapersonal communication 
particularly in situations of conflict.  

Conflict 
Resolution  

Peace education activities promote the knowledge, skills and attitudes that 
will help people either to prevent the occurrence of conflict, resolve conflicts 
peacefully, or create social conditions conducive to peace. Core values of 
nonviolence and social justice are central to peace education.  

Participants may learn about different ways of handling conflict, 
such as negotiation, mediation, or facilitation. A quick perusal of 
the definition, characteristics, and content of conflict resolution 
education and peace education programs suggests that both areas 
overlap considerably.  

https://creducation.net/resource
s/Success_Story_1/success_02.ht
m 

http://medind.nic.in/haa/t05/i2/
haat05i2p38.pdf  

Conflict resolution education 
programs focus on developing critical 
skills and abilities for a person to deal 
constructively with conflict. In most 
cases these programs occur in 
schools, but they may also be used in 
after-school programs, community 
centers, church groups.  

Empathy  
Empathy is a key element to achieve peace and how a sample of educators 
enact programing to foster empathic behaviour in children and youth, as a 
means to advance peace education.  

Empathetic students are tolerant, understanding, and caring 
individuals that can become responsible citizens of our 
interconnected world. Teachers and the educational community 
are 

called to recognize the relevance of fostering socio-emotional 
skills, like empathy and understanding, to enable students’ 
success and to promote a culture of peace for the betterment of 
our global community.  

https://pdfs.semanticschsema.or
g/5e20/479f9c679f6c06d5e632b
5b1d8c350e70fa8.pdf 

https://tspace.library.utoronto.ca
/bitstream/1807/72244/1/Martin
ezSalgado_MariadelPilar_201606
_MT_MTRP.pdf  

Empathy is the active ingredient that 
fosters sensitivity toward other 
perspectives, supports the ability to 
appreciate and sympathize 

with the thoughts, feelings and 
desires of others and mediates 
emotional behaviour 
adjustment.Empathy has a crucial role 
to play in a world that is becoming 
increasingly interconnected and 

interdependent, while facing the 
ravages brought about by senseless 
violence and injustice 

against humanity.  

Group Building  
Group Building is the best skill to create spaces for youths to express their 
opinions — and listen to them  

The creation of spaces for youth to express their opinion to 
decision-makers and broader society ensures that they have the 
opportunity to be heard. Although most young peace builders 
create positive impact with minimal resources, it’s important to 
provide them with the tools they need to become more effective 
change-makers.  

https://www.devex.com/news/6-
ways-to-successfully-engage-
youths-in-peace-building-85577 

https://www.unicef.org/videoaud
io/files/EEPCT_Peacebuilding_Lit
eratureReview.pdf  

Youth mobilization in peace-building 
efforts is more likely to be successful 
if young people are given the 
capabilities and opportunities to work 
with local and national governments.  
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Attitude / 
Skills 

National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obs 

Self-respect  

Self-respect is a form of self-love. Self-
respect is a form of self-love wherein a 
person values his or her own unique and 
unrepeatable approach to living Life.  

Students will gain self-respect and acceptance and 
develop skills of critical thinking, communication, 
empathy and ethics  

http://www.infactis
pax.org/volume8dot
2/Alfonso.pdf  

Cooperative learning and shared inquiry develop 
self-respect and mutual acceptance. Peace 
education increases understanding of differences 
and fosters appreciation for the perspective of 
others.  

Respect for 
Others  

Being respected by important people in our 
lives growing up teaches us how to be 
respectful toward others. Respect means 
that you accept somebody for who they 
are, even when they're different from you 
or you don't agree with them. Respect in 
your relationships builds feelings of trust, 
safety, and wellbeing.  

Its aim is to prevent a conflict in advance or rather to 
educate individuals and a society for a peaceful existence 
on the basis of nonviolence, tolerance, equality, respect 
for differences, and social justice.  

https://kidshelpline.
com.au/teens/issue
s/all-about-respect  

Receiving respect from others is important 
because it helps us to feel safe and to express 
ourselves.  

Respect for 
Life / 
Nonviolence  

Respect for human life is not just a religious 
value. It is a foundational value of all 
societies in which reasonable people would 
want to live.  

It defines a culture of peace as 'all the values, attitudes 
and forms of behaviour that reflect respect for life, for 
human dignity and for all human rights, the rejection of 
violence in all its forms and commitment to the 
principles of freedom, justice, solidarity, tolerance and 
understanding between people.  

http://www.review.
upeace.org/index.cf
m?opcion=0&ejemp
lar=19&entrada=10
1  

A culture of peace may be defined as a set of 
values, attitudes, traditions and modes of 
behavior and ways of life based on respect for 
life, ending of violence and promotion and 
practice of non-violence through education, 
dialogue and cooperation.  

Gender 
Equality  

Gender equality is achieved when women 
and men enjoy the same rights and 
opportunities across all sectors of society, 
including economic participation and 
decision-making, and when the different 
behaviours, aspirations and needs of 
women and men are equally valued and 
favoured.  

Gender parity in school enrolment is close to being 
achieved, but among the other goals, lack of adequate 
data makes it difficult to assess whether women and girls 
are truly benefiting. What is clear is that countries 
affected by conflict and widespread violence are among 
the furthest from achieving any of the goals.  

http://s3.amazonaw
s.com/inee-
assets/resources/Ge
nder_Brief_FINAL_h
ighres.pdf 

https://www.peace
women.org/sites/de
fault/files/Fact%20S
heet%20Gender%20
Equality.pdf  

Gender equality is the number one predictor of 
peace – more so than a state’s wealth, level of 
democracy, or religious identity. Gender equality 
is also an obligation: because women are human 
beings, states are obligated to overturn obstacles 
to women’s human rights, maximise investment 
in women’s equal human rights, and ensure 
gender equality moves forward rather than 
backward.  

Compassion  
Compassion is a sympathetic consciousness 
of others' distress together with a desire to 
alleviate it  

There are powerful ways in which we could create a 
positive atmosphere in our schools and 

http://ageofmontes
sori.org/compassion
-pathway-peace/ 

It appears we are all born with innate feelings of 
empathy, compassion, and love but through the 
misguided beliefs, misinterpretation and hearsay 
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equip our students with emotional management tools 
that will serve them for life and serve our 

global community to move towards a more peaceful and 
compassionate world.  

https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2080375/  

of traditions, cultures, and religion passed down 
from generation to generation, children, as they 
grow up, are slowly socially re-programmed 
away from and desensitised to these most vital 
of emotions.  

Global 
Concern  

As peace education is deeply concerned 
with human life and human well-being, 
students and teachers should become 
peace activists. Peace education aims to 
foster both achieved and experiential 
knowledge, skills, and attitudes. These are 
needed to achieve a sustainable global 
culture of peace.  

Students and teachers are to position themselves as 
peace-loving global citizens. What 

students define and understand by concepts such as 
peace, human rights, citizenship, 

democracy, social justice, global interdependence and 
how they relate these to their 

families and communities will be vital to the future of 
the world,  

https://www.konan-
u.ac.jp/hp/koji/pdf/
Peace%20Education
%20.pdf  

In post-conflict and divided societies, global 
citizenship education has been described as a 
central element of peacebuilding education, 
whereby critical pedagogy is seen as a tool to 
advance students’ thinking, transform their views 
and promote democratic behaviours.  

Ecological 
Concern  

Every ecological problem have to accept 
the importance of biodiversity in nature as 
an aspect of ecological and environmental 
conservation and protection. Our future 
depends on it.  

the following issues relating to 

environmental education were addressed in specialist 
environmental education courses in upper secondary 
education: 

• policy, environmental law, regulation; 

• scientific principles and analysis of environmental 
phenomena; 

• social and economic factors, determinants or indicators 
of environmental issues; 

• planning, land and resource management; 

• ecology and ecosystems.  

https://www.peacei
nsight.org/blog/201
4/03/environment-
peace/ 

http://www.medies.
net/_uploaded_files
/ee_in_eu.pdf  

There is a general agreement on the fact that 
issues relating to environmental deterioration 
can trigger off a conflict in a region, but its 
capacity to provide a platform for co-operation 
and collaboration to meet common challenges is 
often underestimated  

Openness/Tol
erance  

Tolerance as a key value may constitute a 
possible response of education and its ends 
to the tense 

transformation processes that society faces 
at the beginning of this millennium. 

  

Tolerance education may provide solutions to problems 
arising in today’s society beset by economic, political, 
environmental, medical, climatic and ideological 
challenges that exceeded national and regional borders, 
an environment where individuals, groups and people 
who feel, think and act differently interact and express 
themselves.  

http://www.unesco.
org/education/pdf/
34_57.pdf  

Students of reconciliation today agree that it 
concerns the formation or restoration of genuine 
peaceful relationships between societies that 
have been involved in intractable conflict after its 
formal resolution is achieved.  

Justice  

Justice and Peace Education is education 
that cultivates awareness, concern and 
behaviors that lead to just and peaceful 
conditions, structures and relationships.  

Our present propose that an education based on 
principles of transitional justice offers traction in 
attempting to shift oppressive regimes and to challenge 
the normalization of violence. Transitional justice may 

https://www.acade
mia.edu/1686479/J
ustice_and_Peace_E
ducation_A_Realizat

Through justice students and teachers will 
develop their own 'engaged observation' to 
identify justice and injustice, peace and conflict 
in schools and society and they will learn that 

https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
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require structural reforms in education to address past 
inequalities, but also a justice-sensitive education, which 
includes a critical history curriculum to openly address 
the past.  

ion-
Focused_Capabilitie
s_Perspective 

https://teachun.org
/category/peace-
education/  

social justice and peace education, like 
multicultural education, is a lifelong learning 
process.  

Social 
Responsibility  

Peace education involves methods and 
learning processes that include inquiry, 
critical thinking, and dialogue toward greater 
equity and social responsibility.  

Social responsibility help students to learn concrete 
problem-solving and negotiation strategies and to teach 
them how to stand up for what they need without putting 
down the other person in the conflict.  

https://www.teachhu
b.com/5-strategies-
teach-social-
responsibility  

Social responsibility teaches that sometimes 
prejudice and stereotyping are the root causes of 
conflict.  

Positive Vision  

One of the most important responsibilities of 
our education system is establishing a 
positive vision and inviting others to share in 
its development.  

Objectives of a positive vision are: provide a strong 
platform, based on research and sound infrastructure, for 
educational, community and international activities; 
harness commitment and expertise, including the 
experience of our elders and the vitality of our youth; liaise 
and partner with others working for peace; provide 
practical tools for peaceful living including skills and 
methods for conflict resolution and violence prevention  

https://journals.lww.c
om/naqjournal/Abstra
ct/2009/10000/Creati
ng_a_Culture_of_Inno
vation_in_Nursing.4.a
spx  

A positive vision develops a positive peace.  
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3 INQUÉRITOS SOBRE O ESTADO DA ARTE NOS PAÍSES PARCEIROS: 

O inquérito de ponta foi realizado em todos os países parceiros com o objetivo principal de nos dar uma imagem mais clara sobre até que ponto os valores 

fundamentais europeus estão integrados nos currículos escolares, que abordagens de ensino/aprendizagem são utilizadas, que políticas escolares existem para 

abordar estas questões e qual é o nível de sensibilização e conhecimento dos estudantes relativamente a estas questões. 

 POPULAÇÃO-ALVO E INQUIRIDOS: 

Distribuição das respostas por grupo e país participante 

País Número de respostas: 

França 57 

Itália 43 

Portugal 17 

Polónia 28 

Bulgária 51 
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O inquérito foi realizado entre os seguintes grupos em todos os cinco países participantes: administradores, professores e estudantes. A 

distribuição dos inquiridos por País e Grupo-alvo é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

  
 2 Distribution of responses per group and participating 

country: Teachers (Total of 57 responses) 

3 Distribution of responses per group and participating 
country: Administrators (Total of 47 responses) 

 1 Distribution of responses per group and participating 
country: Students (total of 92 responses) 
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 INQUÉRITOS AOS PROFESSORES 

3.2.1 OBJETIVOS E METODOLOGIA: 

O inquérito do professor foi desenvolvido para cumprir os seguintes objetivos:  

• Compreender a opinião dos professores sobre a importância e a necessidade de ensinar valores fundamentais como parte integrante do currículo escolar. 

• Adquirir uma melhor compreensão da medida em que os conhecimentos, competências e atitudes/valores (KSA/Vs) são abrangidos pelos currículos 

escolares atuais nos países participantes. 

• Ganhar uma melhor compreensão da preparação do professor para ensinar estes KSA/Vs na sua sala de aula. 

• Para compreender melhor os principais obstáculos que os professores enfrentam no ensino de KSAV/S fundamentais na sala de aula. 

• Para compreender melhor se utilizam frequentemente ferramentas e abordagens de aprendizagem inovadoras na sala de aula, tais como tecnologia de 

aprendizagem digital e abordagens de aprendizagem experimental. 

 O inquérito aos professores é composto por vinte questões, que podem ser quebradas em três pacotes de trabalho: atitudes em relação à educação de valores e a 

sua presença nos currículos escolares formais; extensão da cobertura de cada um dos KSA/Vs nos currículos formais e a preparação dos professores para os ensinar 

aos alunos, e a atitude dos educadores em relação às ferramentas e abordagens de aprendizagem digital e experimental. 
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Q1 

3.2.2  RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS PROFESSORES 

Q1. De acordo consigo, até que ponto a educação para 
os Valores e a Paz é abrangida pelo currículo escolar? 
 
Respostas: 

A. Muito bom 
B. Bom 
C. Não muito 
D. Mau 

 

 
 
Respostas: 57 
 
 

Q2. Considera necessária a educação em valores fundamentais como a paz, a 
tolerância, o respeito, a diversidade e a responsabilidade social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respostas:57 

Q3. Tem espaço/oportunidade para envolver estudantes/alunos nos temas 
acima na sala de aula? Em caso afirmativo, com que frequência? 
 
 
Respostas: 

A. Todos os dias; 
B. Uma/duas vezes por semana; 
C. Uma/duas vezes por mês; 
D. Uma/duas vezes por ano;  
E. Nunca 

 

Respostas:57 

Q4. Sente-se confiante/preparado o suficiente para ensinar valores, atitudes, 
competências aos seus alunos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Respostas:57 
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Q6 

 
 

Q5. Pensa que é necessário que os professores recebam formação adicional em educação de valores essenciais?  

 

 

 

 

Respostas:57 

 

Q6. Em qual das áreas listadas abaixo gosta de receber formação adicional: 
Respostas: 

A) Conceitos chave, teorias e área de aplicação. 

B) Abordagens institucionais e curriculares da educação para a paz. 

C) Sala de aula/conflito pacífico. 

D) Diversidade cultural/étnica na sala de aula. 

E) Ferramentas e abordagens de aprendizagem experimental. 

F) Tecnologia de aprendizagem digital. 

G) Outros. 

Respostas: 57 
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(Q7-2) RESPECT FOR OTHERS (Q8-2) RESPECT FOR OTHERS 

 (Q8-1) SELF RESPECT  (Q7-1) SELF RESPECT 

Q7. De acordo consigo, até que ponto os seguintes valores/atitudes 
nucleares são abrangidos pelos currículos da sua escola?  
(As respostas são representadas pelos gráficos do lado esquerdo) 
 
Respostas  

• VG – Muito Bom 

• G – Bom 

• NE – Não muito 

• P – Mau 

Q8. Quão confiante se sente ao ensinar os seguintes valores/atitudes 
fundamentais aos seus alunos?  
(as respostas são representadas pelos gráficos do lado direito) 
 
Respostas:  

• VC – Muito confiante 

• C- Confiante 

• NEC – Não muito confiante 

• NC – Sem confiança 

1 Self-Respect 

2 Respeito pelos outros e pela diversidade (cultura, 
religião, etnica, aparência, etc. 
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(Q8-3) GENDER EQUALITY (Q7-3) GENDER EQUALITY 

(Q7-4) NON VIOLENCE 
(Q8-4) NON-VIOLENCE 

(Q7-5) COMPASSION (Q8-5) COMPASSION 

3 Igualdade de género: 

4 Sem violência 

5 Compaixão 
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(Q8-6) GLOBAL AWARENESS (Q7-6) GLOBAL AWARENESS 

(Q8-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

(Q7-8) COOPERATION (Q8-8) COOPERATION 

(Q7-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

6 Consciencialização Global 

7 Consciencialização Ambiental 

8 Cooperação 
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(Q7-9) TOLERANCE (Q8-9) TOLERANCE 

(Q7-10) Justice (Q8-10) Justice 

(Q7-11) SOCIAL RESPONSABILITY 
(Q8-11) SOCIAL RESPONSABILITY 

9 Tolerância 

10 Justiça 

11 Responsabilidade social 
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(Q7-12) TRUST IN OTHERS (Q8-12) TRUST IN OTHERS 

12 Confiança nos outros 

Q9. Se não verificou nenhuma das atitudes/valores acima referidos, qual é a razão para isso? 

Respostas: 

A. Falta de relevância/necessidade. 
B. Falta de tempo. 

C. Falta de preparação/formação. 

D. Falta de ferramentas/aulas/metodologias pedagógicas. 

E. Outras (por favor especificar). 

 
Respostas:57 
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(Q11-1) REFLECTION (Q10-1) REFLECTION 

(Q10-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS (Q11-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS 

Q10. De acordo consigo, até que ponto as seguintes competências estão cobertas 
pelos currículos da sua escola? 

(as respostas são representadas pelos gráficos do lado esquerdo) 
 
Respostas:  

• VG – Muito Bom 

• G – Bom 

• NE – Não muito bom 

• P – Mau 

Q11. Até que ponto se sente confiante ao ensinar as seguintes competências aos 
seus alunos?  
 (as respostas são representadas pelos gráficos do lado direito) 
 
Respostas  

• VC – Muito confiante 

• C- Confiante 

• NEC – Não muito confiante 

• NC – Sem confiança 

1. Reflexão 

2. Pensamento e Análise Crítica 
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(Q10-3) DECISION MAKING 

(Q10-4) CREATIVITY 

(Q10-5) COMMUNICATION (Q11-5) COMMUNICATION 

3. Tomada de Decisões 

4. Creatividade 

5. Comunicação 

(Q11-3) DECISION MAKING 

(Q11-4) CREATIVITY 
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(Q10-6) CONFLICT RESOLUTION 

(Q10-7) EMPATHY 

(Q11-8) TEAM WORK (Q10-8) TEAM WORK 

6. Resolução de Problemas 

7. Empatia 

8. Trabalho de Equipa 

(Q11-6) CONFLICT RESOLUTION 

 

(Q11-7) EMPATHY 
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(Q14-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 

CONFLICT AND VIOLENCE  
(Q13-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 

CONFLICT AND VIOLENCE  

Q 12. Se não verificou nenhuma das atitudes/valores acima referidos, qual é a razão para isso?  
 
 

A. Falta de relevância/necessidade 
B. Falta de tempo 

C. Falta de preparação e formação 
D. Falta de ferramentas/aulas/metodologias pedagógicas 

E. Outros (por favor especifique) 

Respostas: 39 

Q13. De acordo consigo, até que ponto os seguintes conceitos são abrangidos 
pelos seus currículos escolares? 
 

A. Muito Bom 
B. Bom 
C. Insuficiente 
D. Fraco. 

Q14. Quão confiante /preparado se sente ao dirigir os seguintes conceitos aos 
seus alunos? 
 

A. Muito Confiante 
B. Confiante 
C. Não muito confiante 
D. Nada confiante 

1 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE CONFLITO E VIOLÊNCIA 
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(Q13-2) POSITIVE vs. NEGATIVE PEACE  (Q14-2) POSITIVE VS NEGATIVE PEACE  

(Q13-3) DIRECT VIOLENCE 

(Q14-4) STRUCTURAL VIOLENCE (Q13-4) STRUCTURAL VIOLENCE 

2 POSITIVO VS. NEGATIVO PAZ 

3 VIOLÊNCIA DIRETA 

4 VIOLÊNCIA ESTRUTURAL 

(Q14-3) DIRECT VIOLENCE 
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(Q13-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

5 VIOLÊNCIA SOCIO-CULTURAL 

6 VIOLÊNCIA ECOLÓGICA 

7 PREVENÇÃO DO CONFLITO 

(Q14-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

(Q14-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 
(Q13-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 

(Q14-7) CONFLICT PREVENTION (Q13-7) CONFLICT PREVENTION 
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(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

8 RESOLUÇÃO DO CONFLITO 

9 SOLIDARIEDADE 

10 JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(Q13-8) CONFLIT RESOLUTION (Q14-8) CONFLIT RESOLUTION 

(Q14-9) SOLIDARITY (Q13-9) SOLIDARITY 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 
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(Q14-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS (Q13-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS 

(Q13-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

(Q14-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

11 DEMOCRACIA E DIREITOS DOS CIDADÃOS 

12 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AMBIENTE: 

Q15 - Se verificou não estar confiante em nenhum dos conceitos acima referidos, qual é a razão para isso? 
 

A. Falta de relevância/necessidade 
B. Falta de tempo; 
C. Falta de preparação/formação 
D. Falta de ferramentas/aulas/metodologias pedagógicas 
E. Outro (por favor especifique 

 
 
 
 
Respostas: 49 
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Q16. Até que ponto está preparado/confiante na utilização de ferramentas digitais de aprendizagem? 
 

• VG – Muito Bom 

• G –Bom 

• NE – Não muito bom 

• P – Mau 
 
 
 
Respostas: 49 

Q17. Utiliza ferramentas de aprendizagem digitais na sua sala de aula? 

 

 

 

 

Respostas: 57 

Q18: Se sim, quão frequentemente?  

 

A. Todos os dias. 
B. Uma/duas vezes por semana. 
C. Uma/duas vezes por mês. 
D. Uma/duas vezes por ano. 

 

Respostas: 54 
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Q19: Gostaria de receber mais formação em tecnologia de aprendizagem digital?  

 

 

 

 

 

 

 

Respostas: 57 

Q20: Com que frequência utiliza metodologias/abordagens de aprendizagem experimental na sua sala de aula? 

A. Todos os dias 
B. Uma/duas vezes por semanas 
C. Uma/duas vezes por mês 
D. Uma/duas vezes por ano 
E. Nunca 

 

Respostas: 57 
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3.2.3 CONCLUSÕES: 

Os resultados do inquérito permitiram-nos cumprir os objetivos do inquérito e obter uma importante compreensão da forma como os valores fundamentais, e os 

conhecimentos, aptidões e atitudes/valores relacionados (KSA/Vs) são ensinados nas escolas dos países participantes. Os três pacotes de trabalho predefinidos em 

que o inquérito foi dividido deram-nos as respostas necessárias para quais são os pontos fortes e fracos das atuais abordagens à educação dos valores nas escolas 

europeias. 

O primeiro Pacote de Trabalho, WP1- As atitudes dos professores em relação à educação em valores e a forma como estas foram transmitidas através dos currículos 

escolares, é composto por 6 questões e os seus principais objetivos eram permitir-nos compreender melhor a opinião dos professores sobre a importância e 

necessidade de ensinar valores fundamentais como parte integrante do currículo escolar. Todos os professores do inquérito (100%) consideram que a educação em 

valores fundamentais é necessária, e a maioria deles considera que os valores e a educação para a paz já estão suficientemente cobertos pelo currículo escolar 

existente (68,4%). A maioria dos inquiridos (78,9%) também declarou que se sente suficientemente confiante para ensinar os valores fundamentais aos seus alunos. 

No entanto, quando questionados sobre a frequência com que se envolvem efectivamente com os seus alunos nestas matérias, as respostas mostram que não lhes 

é dedicado tempo suficiente, uma vez que metade dos professores o faz duas vezes por mês ou menos. Oitenta e dois por cento dos inquiridos consideram necessário 

que o pessoal docente receba formação adicional em valores fundamentais e educação para a paz, e quando perguntados em que áreas gostariam de receber 

formação adicional, as três principais respostas são as seguintes: tecnologia de aprendizagem digital com 43% dos inquiridos, Sala de aula pacífica/ resolução de 

conflitos com 36,8% das respostas, seguidas de ferramentas e abordagens de aprendizagem experimental e abordagens institucionais e curriculares à educação para 

a paz com, respectivamente, 31,6% e 29,8% das respostas. 

O segundo Pacote de Trabalho, WP2- A opinião dos professores sobre a cobertura dos KSA/Vs relevantes e a sua própria preparação para os ensinar aos alunos, 

forneceu-nos informações sobre quais os KSA/Vs que estão menos cobertos pelos currículos escolares, onde os professores se sentem menos confiantes e quais são 

as razões para isso. Com base nesta informação, combinada com os resultados dos inquéritos dos estudantes e administradores apontaram-nos quais as KSA/Vs 

específicas sobre as quais deveríamos colocar mais ênfase nos materiais de formação a desenvolver mais tarde como parte do projeto. Os professores foram 

questionados em cada KSA/V individual sobre o grau de cobertura dos currículos escolares e se se sentem suficientemente confiantes em ensiná-los aos alunos. 
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Considerámos que 40% das respostas negativas (não suficientes, não confiantes o suficiente, ou pobres) sobre um determinado KSA/V exigiriam que o 

considerássemos como necessário para uma cobertura mais profunda pelos currículos a serem desenvolvidos pelo projeto. Os resultados são os seguintes: 

Valores/Atitudes 

Responsabilidade Social - 28,1 % dos professores consideram que não é adequadamente abordada pelos currículos existentes, enquanto 15,8 % consideram-

na pobre. 

Confiança em Outros - 33,3% dos inquiridos consideram a educação neste valor/attitude insuficiente, enquanto 7% a consideram pobre. 

Mais de 70% dos professores sentem-se confiantes na sua capacidade de ensinar ambos aos alunos. 

Habilidades:  

Reflexão - 31,6% dos professores consideraram que não está suficientemente coberto pelos currículos escolares atuais, enquanto 12,3 avaliaram-no como 

pobre. 

Resolução de Conflitos* - 38,6% estimam que a sua cobertura não é suficiente e 5,3% é pobre  

Empatia - 47,4% dos inquiridos consideram que não está suficientemente coberto, enquanto 7% acreditam que está mal representado nos currículos atuais. 

Conhecimentos:  

Causas e consequências de conflito e violência - 42,1% dos professores participantes consideram-no insuficientemente coberto nas escolas. 

Paz positiva vs. Paz negativa - 40,4% dos inquiridos consideram-na insuficientemente coberta e 14% consideram-na insuficientemente coberta. 65% dos 

inquiridos também não se sentem confiantes no ensino deste conceito aos estudantes. 

Violência direta - 45,6% consideram-na insuficientemente abordada, enquanto 5,3% responderam "pobre". 56% dos inquiridos não se sentem confiantes 

no ensino deste conceito aos alunos. 
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Violência estrutural - 49,1% estimam que não está bem coberta pelos programas escolares e 14% consideram que a sua cobertura é pobre. 63% dos 

inquiridos não se sentem suficientemente confiantes para ensinar este conceito. 

Violência sociocultural - 45,6% consideram que a sua cobertura é insuficiente, enquanto 12,3% consideram que a mesma é pobre. 56% dos inquiridos não 

se sentem confiantes no ensino deste conceito. 

Violência Ecológica - 29,8% avaliam a sua cobertura como insuficiente e 17,5 como pobre. 51% não se sentem suficientemente confiantes no ensino deste 

conceito aos estudantes. 

Prevenção de conflitos - 40,4% dos inquiridos responderam que o conceito não é suficientemente coberto pelos currículos e 7% avaliaram a sua cobertura 

como pobre. 45% dos participantes não se sentem suficientemente confiantes para ensinar este conceito aos estudantes. 

Resolução de conflitos* - 45% dos inquiridos não se sentem suficientemente confiantes no ensino desta competência aos estudantes. 

Desenvolvimento sustentável e ambiente - 43% dos inquiridos não se sentem suficientemente confiantes no ensino deste conceito aos estudantes. 

 

Os inquiridos foram também convidados a dar as principais razões da sua falta de confiança em certos KSA/Vs. As razões mais frequentemente mencionadas são: 

Falta de preparação/formação; Falta de apoio pedagógico e de ferramentas; Falta de tempo. 

O terceiro pacote de trabalho - WP3 visava fornecer-nos dados sobre a frequência de utilização na sala de aula de ferramentas e abordagens de aprendizagem digital 

e experimental, bem como sobre a confiança dos professores na utilização de abordagens de aprendizagem inovadoras. 

A grande maioria dos professores (94,7%) afirmou que utilizam ferramentas de aprendizagem digitais nas suas salas de aula. Contudo, apenas 35,2% utilizam-nas 

como parte das suas atividades diárias de ensino, enquanto outros 38,9% utilizam ferramentas digitais 1-2 vezes por semana. 24,1% dos inquiridos utilizam 

ferramentas digitais 1-2 vezes por mês e 1,9% utilizam tecnologia não mais do que 1-2 vezes por ano. 29,8% dos professores inquiridos sentem-se muito confiantes 

na utilização da tecnologia de aprendizagem digital, 45% sentem-se confiantes, e 24,6% dos inquiridos não se sentem suficientemente confiantes. 80,7% dos 

professores gostariam de receber formação adicional em ferramentas de aprendizagem digital, como confirmado também pelos resultados da pergunta 6, onde 43% 
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dos inquiridos disseram que gostariam de receber formação adicional nesta matéria, tornando-a a principal escolha dos inquiridos da sondagem. Sobre a questão 

da frequência com que os professores utilizam abordagens de aprendizagem experimental, 15,8% responderam que utilizam tais abordagens diariamente, 29,8% 

disseram que as utilizam 1-2 vezes por semana, 36,8% - 1-2 vezes por mês, 7% - 1-2 vezes por ano e 10,5% nunca utilizam abordagens de aprendizagem experimental. 

 
*A resolução de conflitos aparece no questionário como competência e como conceito. Requer uma atenção especial devido à divergência das respostas dos professores quando apresentadas 
como competência ou conceito. A maioria dos respondentes (mais de 60%) considera-o insuficientemente coberto pelos currículos como competência, mas suficientemente coberto como 
conceito. Ao mesmo tempo, uma maioria de 60% sente-se confiante no ensino da resolução de conflitos como competência, mas não como conceito. 
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 INQUÉRITO AOS ESTUDANTES 

3.3.1 OBJETIVOS E METODOLOGIA: 

O inquérito aos estudantes foi desenvolvido com os seguintes objetivos:  

• Testar o conhecimento e a consciência dos alunos dos conceitos-chave abrangidos pelo atual projeto EVER. 

• Ganhar a compreensão das atitudes dos estudantes em relação aos valores chave das sociedades europeias. 

• Ganhar uma melhor compreensão da sua participação em atividades de aprendizagem experimental na escola, bem como em que medida têm a 

possibilidade de aprender através de ferramentas de aprendizagem digitais. 

O questionário foi distribuído entre 92 estudantes nos cinco países participantes, com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos. A faixa etária mais 

prevalecente situa-se entre os 15 e 18 anos de idade, representando cerca de 85% dos inquiridos. 53,3 dos estudantes que participaram no inquérito são rapazes e 

46,7 são raparigas. O inquérito aos estudantes é composto por 10 perguntas, com o objetivo de dar ao consórcio uma visão geral da consciência, conhecimentos e 

atitudes dos jovens relativamente aos KSA/Vs abrangidos pelo projeto. 
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Q2. According to you, which of the 
A) War;  
B) Pollution;  
C) Racism; 
 D) Overconsumption; 
 E) Hate Speech; F) Sexism; G) Discrimination;
Persecution.  

Q3. Do you know what human rights are?

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” 
 
Q5. According to you, which of the following statements describes democracy best?
A) Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 
exercised by them directly or indirectly through a sy
periodically held free elections; 
B) Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives
C) Democracy a political unit that 
D) Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
equal rights; 

EVER SCHOOLS: EUROPEAN VALUES EDUCATION RES0URCE FOR SCHOOLS
Project Reference: 2018

According to you, which of the following are forms of violence? Answers: 

G) Discrimination; H) Street Crime; I) Poverty/Hunger;

Do you know what human rights are? 

 
Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” in the previous question results.   

According to you, which of the following statements describes democracy best?
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving 
eriodically held free elections;  

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives;  

Democracy a political unit that has a democratic government;  
Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
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following are forms of violence? Answers:  

I) Poverty/Hunger; J)Political 

 

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 

According to you, which of the following statements describes democracy best? 
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

stem of representation usually involving 

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 

Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 

Q2 

3.3.2 RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS ESTUDANTES: 

 

 

Q1. De acordo consigo, qual das seguintes declarações define melhor a paz?  
Respostas: 

A. A paz é a ausência de conflito armado/guerra  
B. A paz é a presença do bem-estar individual e coletivo, bem como de relações  

justas e equitativas entre pessoas, instituições, organizações e nações. 
C. A paz é o bem-estar harmonioso e a ausência de agressões hostis. 

D. A paz é o estado de não ser interrompida ou incomodada por preocupações, problemas, 
ruídos, ou acções indesejadas. 

E. A ausência de stress mental ou ansiedade. 
 
 
Respostas: 91 

Q2. De acordo consigo, quais dos seguintes são formas de violência? 
 
Respostas: 
 

A) Guerra B) Poluição. 
C) Racismo. D) Consumo em demasia. 
E) Discurso de ódio. F) Sexismo 
G) Discriminação. H) Crime na rua. 
I) Pobreza/fome. J) Perseguição política 

 

Q1 
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Q3. Sabe o que são direitos humanos? 

 

 

 

Respostas:92 

Q4. Nesta pergunta, pedimos aos estudantes que enumerassem três direitos humanos. 

Os estudantes que responderam positivamente às perguntas anteriores, mas não foram capazes de listar corretamente pelo menos três direitos humanos, foram 

contados como "Não" nos resultados da pergunta anterior. 

Q5. De acordo consigo, qual das seguintes declarações descreve melhor a democracia? 

A) A democracia é um governo em que o poder supremo é investido no povo e exercido por 
ele direta ou indiretamente através de um sistema de representação que geralmente 
envolve a realização periódica de eleições livres. 
A democracia é um sistema de governo por toda a população ou por todos os membros 

elegíveis de um Estado, normalmente através de representantes eleitos. 

B) Democracia é uma unidade política que tem um governo democrático. 

C) A democracia é uma organização ou situação em que todos são tratados em pé de igualdade 

e têm direitos iguais. 

D) Democracia é o Governo do povo, pelo povo, para o povo. 

Respostas: 92 

Q3 

Q5 
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Q6 & Q7. De acordo consigo, quão importantes são as seguintes afirmações? 

Respostas: 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Assunto: Igualdade de Direitos. 

 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Todas as pessoas são tratadas com respeito pelo 
estado/instituição 

Homens e Mulheres têm os mesmos direitos e liberdades 

Pessoas de diferentes países, com diferentes cores de 
pele, cultura, religião, etc., têm direitos e liberdades 

iguais: 

Os meus amigos/família/professores, tratam-me com 
gentileza e respeito mesmo quando cometo erros 

Em casa, na escola e em todo o lado, as pessoas tratam-me da 
mesma forma que os outros (com justiça) 
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Assunto: Direito à Educação: 

 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 
• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Todas as pessoas têm o mesmo acesso à educação Posso ir à escola e ter acesso ao ensino 

Assunto: Liberdade de Expressão 

 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Todas as pessoas têm os mesmos direitos para expressão a sua 
opinião e de informação 

Eu posso dizer às pessoas livremente do que preciso/quero e eles 
tomam a minha opinião em consideração 
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Assunto: Escolha livre de emprego, direito a 
trabalhar, direito ao voto 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de fazer o 
trabalho que gostam. 

Todas as pessoas têm o mesmo direito a serem eleitas 
para cargos públicos (presidente da câmara, presidente, 

membro do parlamento, etc.). 

Posso ter sonhos e objetivos, assim como as condições 
para os alcançar. 

Outras pessoas, instituições e organizações ajudam-me a 
realizar os meus sonhos. 

Assunto: Direito ao nível adequado de vida 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Todos os cidadãos têm acesso a alimentos, água, proteção 
sanitária: 

Tenho tudo o que preciso materialmente (casa, comida, 
livros e manuais, equipamento, etc.): 
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Assunto: Proteção Ambiental 

 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

O ambiente, naturesa e a minha cidade são satisfatórios, limpos e de fácil acesso 

 

Assunto: Liberdade de Movimento das Pessoas 

 

• VI – Muito Importante 

• I – Importante 

• SI – Com alguma importância 

• NI – Sem importância 

Posso viajar e conhecer pessoas livremente 

 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 138 

Q8: Participas em algumas destas atividades na 

escola? 

A) Discussão  B) Projetos Escolares 

C) Eventos Escolares D) Jogar jogos E) Atividades fora da escola (visitas guiadas, visitas 
a museus, filmes, etc.) 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 139 

 
 
  

Q9. Com que frequência se utilizam computadores/computadores ou outros dispositivos digitais na aula (fora das aulas de TIC)? 

A. Todos os dias 
B. Em algumas aulas 
C. Frequentemente 
D. Raramente 
E. Nunca 

 

Respostas: 92 

Q10. Quais dos seguintes conceitos te diz algo ?  

Respostas: 

A. Resolução de Conflitos. B. Aquecimento global 

C. Autoritarismo. D. Responsabilidade social. 

E. Desenvolvimento 
Sustentável. 

F. Propaganda. 

G. Solidariedade. H. Discurso de ódio. 

I. Discriminação. J. Liberdade de expressão 

K. Migração e exílio. 
L. Direitos humanos e 

civis. 

 

 

Respostas: 88 
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3.3.3 CONCLUSÕES: 

Os resultados do questionário aos alunos permitiram-nos e adquirir uma importante compreensão da forma como os alunos das escolas compreendem os valores 

fundamentais, os conceitos fundamentais no cerne das sociedades europeias, e a medida em que abraçaram e interiorizaram esses valores e conceitos. Permitiu-

nos também ganhar compreensão dos principais métodos de aprendizagem que utilizam diariamente na escola, nomeadamente o uso das TIC e de abordagens de 

aprendizagem experimental e os conhecimentos, aptidões e atitudes/valores relacionados (KSA/Vs) que são ensinados nas escolas dos países participantes. O 

questionário para estudantes foi composto por dez perguntas, cada uma delas dando-nos uma visão dos conhecimentos e da compreensão dos valores fundamentais 

dos jovens. 

As perguntas que foram concebidas para testar os conhecimentos dos estudantes em conceitos chave de valores fundamentais foram os números 1, 2, 3, 4, 5 e 10. 

Embora os resultados fossem geralmente positivos, detetámos várias lacunas no conhecimento e na compreensão dos alunos do ensino secundário e secundário. 

Com as duas primeiras perguntas, quisemos testar como os jovens compreendem a paz e se são capazes de reconhecer várias formas de violência, incluindo as 

indiretas. Com a primeira pergunta, pedimos aos alunos que dessem a definição que melhor descreve a paz de acordo com eles, sendo a resposta B a definição mais 

exaustiva de paz, e a resposta A sendo frequentemente a definição de paz negativa, tal como definida pela UNESCO. Quase metade dos participantes foi capaz de 

dar a definição correta de paz, enquanto as respostas da outra metade foram repartidas pelas outras três opções, tendo a maioria (31%) selecionado a definição de 

paz negativa como a melhor. Como a União Europeia foi financiada com o objetivo principal de garantir uma paz duradoura, consideramos importante um esforço a 

ser feito para reforçar a compreensão da paz pelos estudantes na sua totalidade e não apenas como a ausência de guerra ou conflito armado. Por conseguinte, nos 

quadros de competência e currículos desenvolvidos abaixo, fizemos um esforço para colocar um enfoque importante na compreensão da paz como um conceito que 

engloba a democracia, uma sociedade justa e justa, instituições transparentes e eficientes, o respeito pela diversidade, os direitos humanos e as liberdades 

individuais. 

As respostas na segunda questão são todas as formas de violência, direta e indireta. Enquanto a maioria dos alunos foi capaz de reconhecer as formas mais evidentes 

de violência, as formas indiretas de violência para as quais é necessário dar maior ênfase na educação são a poluição, o consumo excessivo, a fome/pobreza, que 

como sendo formas indiretas de violência requerem uma maior compreensão dos seus impactos nas sociedades afetadas. Gostaríamos de chamar a atenção para o 
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facto de que, embora a grande maioria dos inquiridos reconheça o discurso do ódio e o sexismo como formas de violência, 25% das crianças não consideram essas 

formas de discriminação como violência. Por conseguinte, é necessário um maior esforço na educação dos impactos dessas duas formas de discriminação sobre as 

vítimas a elas expostas. Uma conclusão importante do inquérito é que metade dos inquiridos não reconhece a perseguição política como uma forma de violência, o 

que requer um reforço do esforço educativo para compreender as sociedades democráticas em contraste com os regimes autoritários. 

A descoberta mais alarmante no inquérito aos estudantes foi que metade dos inquiridos responderam que não sabiam o que são os direitos humanos e não foram 

capazes de enumerar três direitos fundamentais. Os direitos humanos estão no centro do Projeto Europeu e o respeito pelos direitos humanos é uma pedra angular 

para as sociedades europeias. Há uma necessidade urgente de reforçar a compreensão dos jovens sobre os direitos humanos, o que são, a sua importância, e a 

forma como são traduzidos através das Instituições Democráticas Europeias e Nacionais sob a UE. É necessário reforçar as abordagens educativas em matéria de 

direitos humanos, democracia versus formas de governação não democráticas, a fim de assegurar que os sistemas de educação geral em todos os estados-membros, 

como sendo os únicos acessíveis a todos, transmitam aos cidadãos os valores, conhecimentos e competências básicas para poderem exercer plenamente os seus 

direitos democráticos. 

A Questão 5 foi concebida para testar a compreensão dos alunos sobre o conceito básico de democracia. Embora nenhuma das definições fornecidas seja falsa, 

algumas descrevem melhor a democracia moderna do que outras. Embora não haja consenso sobre uma única definição de democracia, a resposta A é considerada 

como a que descreve as melhores democracias modernas. Pelos resultados é fácil de compreender que as crianças se confundiram quanto à definição que melhor 

descreve a democracia. Contudo, a maioria das respostas é distribuída entre A e B, sendo a resposta A a que recolhe mais respostas. 

Com a pergunta dez queríamos saber se as crianças reconhecem o significado de conceitos básicos, frequentemente encontrados na discussão pública. Um número 

importante de respondentes afirmou não conhecer o significado dos seguintes conceitos: Autoritarismo (62,5%), Responsabilidade Social (43,2%), Desenvolvimento 

Sustentável (33,3%), Discurso de ódio (36,4%). 

O objetivo das perguntas 6 e 7 era permitir-nos ver até que ponto os valores, direitos e liberdades fundamentais são interiorizados e abraçados pelos jovens de toda 

a Europa. As perguntas formuladas abrangiam as seguintes categorias: 1. Igualdade, Igualdade de direitos; 2. direito à educação; 3. liberdade de expressão; 4. livre 

escolha de emprego, direito ao trabalho, direito de elegibilidade; direito a um nível de vida adequado; proteção ambiental; livre circulação de pessoas. 

Independentemente de o conhecimento dos direitos humanos nos alunos ter sido considerado insuficiente, a grande maioria dos alunos reconhece e abraça a 
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importância desses valores. Onde é necessário dar mais ênfase (os alunos dão menor importância a esses direitos e valores) são a liberdade de expressão, a livre 

escolha de emprego, o direito ao trabalho, o direito de se candidatar a eleições, sendo que cerca de 30% dos inquiridos consideram estes últimos não importantes, 

bem como a proteção ambiental e a livre circulação de pessoas. 

Finalmente, as perguntas oito e nove foram incluídas para nos permitir compreender que tipo de abordagens de aprendizagem experimental são utilizadas nas 

escolas inquiridas, e qual é a frequência de utilização das TIC nas aulas e atividades escolares. Os resultados mostram que as atividades experimentais mais frequentes 

em que as crianças estão envolvidas são as atividades fora da escola (viagem de campo, visitas a museus, filmes, etc.), eventos e discussões escolares. As 

oportunidades de aprendizagem experimental menos frequentes são projetos educativos e jogos, que de acordo com os dados disponíveis estão entre as abordagens 

de aprendizagem mais eficazes, juntamente com discussões e atividades fora da escola. 

Relativamente à utilização das TIC na escola, a grande maioria dos alunos afirmou que utiliza as TIC apenas em determinadas classes, o que significa que seria 

necessária formação adicional para professores em tecnologia de aprendizagem digital, para que tanto professores como alunos beneficiem das oportunidades de 

aprendizagem oferecidas pela tecnologia. 
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 INQUÉRITOS AOS ADMINISTRADORES/GESTORES ESCOLARES 

3.4.1 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

O inquérito do administrador é composto por 10 perguntas que foram desenvolvidas para cumprir os seguintes objetivos:  

-  Para compreender a opinião do administrador sobre a importância e necessidade de ensinar valores fundamentais como parte integrante do currículo escolar, 

a formação disponível para o pessoal pedagógico da escola. 

-  Para compreender melhor a frequência dos conflitos e/ou comportamentos indesejáveis dos alunos, os tipos de incidentes mais frequentes e as políticas 

escolares existentes para combater esses incidentes. 

-  A utilização da tecnologia de aprendizagem digital nas escolas e a frequência da sua utilização. 
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3.4.2 RESULTADOS DOS INQUÉRITOS AOS ADMINISTRADORES/GESTORES ESCOLARES 

Q1. De acordo consigo, até que ponto a educação para a paz está coberta pelos currículos da escola? 

A. Muito Bom 

B. Bom. 

C. Não muito bom 

D. Mau. 

Respostas: 47 

Q.2. Considera necessária a educação em valores fundamentais como a paz, a 

tolerância, o respeito, a diversidade e a responsabilidade social? 
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Q3. Será que os professores e/ou administradores da sua escola recebem formação 

em valores essenciais e competências-chave? 

Q4. Se sim, com que frequência? 

A. Duas ou mais vezes ao ano. 

B. Uma vez por ano  

C. Uma vez por cada 2-3 anos 

 

Respostas: 20 

Q5. Como avaliaria a taxa de conflitos e comportamentos indesejáveis dos alunos na sua 

escola (tais como bullying, ausências, conflitos entre grupos, desistências, etc.)? 

 

A. Muita frequência 

B. Frequente 

C. Raramente  

D. Muito raramente. 

Respostas: 47 
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Q6. Que tipos de comportamentos indesejáveis dos alunos são mais frequentes na sua escola? 

Respostas: 

A. Bullying. 
B. Agressão (verbal e/ou física), incluindo contra 

professores e pessoal administrativo  
C. Conflitos entre diferentes grupos. 
D. Absenteísmo. 
E. Baixo nível de envolvimento com o processo de 

aprendizagem. 
F. Automutilação (fumo, drogas, álcool, lesões 

autoinfligidas, etc.) 

G. Abandono escolar precoce. 
H. Outros, por favor descrever. 

 

Respostas: 47 

Q7. A sua escola tem alguma política existente que vise reduzir os conflitos? 

 

 

 

 

Respostas: 47 
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Q8. Em caso afirmativo, qual das medidas listadas abaixo se aplica à sua escola: 

Respostas: 

A. Documentos de política escolar (códigos de ética, códigos de 
conduta, declarações de missão, etc.)  

B. Abordagens Curriculares  

C. Abordagens de aprendizagem cooperativa  

D. Atividades co curriculares e estudantis (eventos, atividades de 

grupo fora da sala de aula, etc.)  

E. Estruturas participativas (comitivas dos estudantes, conselhos 

de estudantes, etc.)  

F. Atividades de interesse social (voluntariado, Ação social em 

benefício da comunidade, etc.)  

G. Outras 

Respostas: 47 

Q9. A sua escola utiliza tecnologia de aprendizagem digital fora das aulas de TIC? 

 

 

 

 Respostas: 47 
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Q10. Se sim com que frequência? 

A. Diariamente 
B. Uma/duas vezes por semana 
C. Uma/duas vezes por mês 
D. Uma/duas vezes por ano 

 

 

Respostas: 47 
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3.4.3 CONCLUSÕES 

Os resultados do questionário do Administrador estão de acordo com os resultados do questionário do professor. A maioria dos administradores reconhece a 

necessidade de educação em valores fundamentais, especificamente aqueles conducentes à paz. Aproximadamente metade dos inquiridos considera a instrução em 

paz na escola insuficiente, enquanto a outra metade já a considera suficiente (boa ou muito boa). Esperamos que as fraquezas reveladas pelo inquérito aos estudantes 

convençam mais administradores escolares da necessidade de reforçar a educação em valores fundamentais, direitos fundamentais e democracia. Enquanto a grande 

maioria dos administradores escolares afirma a importância da educação nos valores fundamentais, em mais da metade das escolas que entrevistamos (26), os 

professores não recebem qualquer formação sobre o assunto. Dos que recebem formação, a grande maioria admite que esta não é regular, mas sim esporádica, 

uma vez em cada 2-3 anos. Estes resultados estão de acordo com as respostas dos professores que também expressaram que não têm formação suficiente nessas 

matérias, nem instrumentos pedagógicos e metodologias suficientes para as abordar. 

Com as perguntas 5 e 6 quisemos compreender a frequência das situações de conflito, bem como o tipo de comportamento indesejável com que as escolas de 

comportamento estudantil nos países participantes são frequentemente confrontadas. Os resultados mostram que as respostas se dividem principalmente entre 

raras e frequentes, o que pode ser explicado com a escolha metodológica do consórcio para incluir escolas tanto em áreas desfavorecidas como não desfavorecidas 

em cada país. Quando se pergunta a que escolas de comportamento estudantil indesejável são mais frequentemente confrontadas, a grande maioria aponta para o 

absentismo, baixo envolvimento com o processo de aprendizagem e autoflagelação. No entanto, é importante notar que 1/3 dos administradores inquiridos 

selecionaram abusos verbais ou físicos contra o pessoal escolar, e conflitos entre diferentes grupos, como comportamentos com os quais frequentemente precisam 

de lidar. Os resultados destas perguntas tornaram-nos claro que há necessidade de melhorar as abordagens escolares, tanto nas áreas da promoção do envolvimento 

com o processo de aprendizagem como na gestão de conflitos. 

Com as perguntas 7 e 8 quisemos saber quais as estratégias existentes que as escolas inquiridas implementam para combater o comportamento indesejável dos 

alunos. De acordo com os dados agregados da UNESCO, para serem eficientes na criação de um ambiente de aprendizagem conducente à paz e ao respeito pelos 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 150 

valores fundamentais, as escolas precisam de implementar uma combinação de pelo menos as seguintes abordagens: política escolar, abordagens curriculares e 

participativas. Os resultados mostraram-nos que a maioria das escolas estabeleceu políticas escolares e os seus documentos correspondentes. No entanto, um 

número importante de administradores (34%) respondeu que tais documentos de política não estão presentes nas suas escolas. Mais de metade dos administradores 

escolares inquiridos afirmaram que as suas escolas têm atividades extracurriculares em vigor, e quase metade dos inquiridos confirmaram que já têm estruturas de 

participação estudantil em vigor. No entanto, onde é necessário mais esforço é na implementação de abordagens curriculares, atividades de aprendizagem 

cooperativa e atividades de interesse social. Estas três categorias são indispensáveis tanto para a construção da comunidade como para a educação dos valores 

fundamentais. 

Com as duas últimas perguntas, perguntamos aos administradores se a tecnologia de aprendizagem digital é implementada nas suas escolas e qual é a frequência 

da sua utilização em caso afirmativo. A grande maioria dos inquiridos respondeu positivamente a esta pergunta. Metade dos inquiridos afirmou que a tecnologia 

digital de aprendizagem é utilizada no processo quotidiano de ensino e aprendizagem das escolas. Aproximadamente 1/3 dos inquiridos afirmaram, contudo, que a 

tecnologia digital de aprendizagem não faz parte do processo de aprendizagem regular, sendo utilizada poucas vezes por mês ou por ano. 
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4 QUADRO DE COMPETÊNCIAS EVER 

 

Com base nos resultados da análise nacional realizada, e dos inquéritos realizados entre os grupos-alvo do 

projeto, o consórcio desenvolveu os quadros de competências, que enumeram e detalham as 

competências a serem abrangidas pelo currículo criado no IO2. O principal objetivo do projeto era criar um 

curso de formação inovador, centrado na promoção de atitudes e comportamentos individuais específicos, 

tais como confiança, respeito pelos outros, confiança na relação causal do esforço individual - sucesso 

pessoal e realização - bem-estar social, capacitando assim os jovens e promovendo a educação inclusiva e 

a coesão e tolerância sociais. Os instrumentos e métodos foram escolhidos de modo a abranger as três 

principais dimensões da aquisição de competências culturais na educação e formação (Pope, Reynolds, e 

Mueller 2004, Pedersen & Connerley, 2005): Sensibilização - Conhecimento - Habilidade. 

Por conseguinte: 

Awareness and Knowledge Dimension (Sensibilização e Dimensão do Conhecimento): A cultura da divisão, 

simbolizada pelo "Muro", é construída sobre formas de discurso sem coerência lógica e causalidade, bem 

como abordagens comunicacionais que evitam ou proíbem abertamente a comparação com provas. Os 

mecanismos por detrás deste serão "pensados" em profundidade durante esta fase, desconstruindo 

semanticamente as noções básicas sobre as quais são construídos, e analisando a sua utilização tanto nos 

contextos do passado recente marcado pela presença dos muros do passado, como dos da crise atual onde 

estão a ser construídos novos muros. A fim de alcançar uma perspetiva profunda e multifacetada sobre as 

"Culturas por detrás de Muros", esta categoria será composta por atividades de sensibilização, e atividades 

conducentes à nova geração de conhecimento, tais como: exames de estudo de caso, tanto de períodos 

históricos como da Europa contemporânea, debates e discussões em torno do tema do módulo. estudos 

de caso dos seus respetivos países da história do século XX, em relação ao tema de discussão que cada 

módulo introduz. Serão apresentadas questões provocadoras de pensamento e desafiantes, a fim de levar 

os participantes a (re)estabelecer ligações entre ocorrências individuais, locais, nacionais e internacionais 

a partir de uma mão, bem como entre ocorrências históricas e contemporâneas, levando a uma maior 

consciência e a um maior conhecimento da interconectividade das atitudes individuais e do bem-estar 

coletivo, assim como da importância das escolhas e comportamentos individuais. 

Dimensão das Habilidades: esta fase será dedicada à exploração dos valores e crenças individuais nas 

interações sociais e na resolução cooperativa de problemas. A atividade levará os participantes a 

experimentar o impacto das escolhas que fazemos, que afetam os outros e as escolhas que outros fazem 

que nos afetam. O seu objetivo é demonstrar praticamente as implicações e consequências do âmbito de 
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aplicação das normas morais e éticas e dos valores positivos. Esta fase baseia-se na teoria dos jogos e nos 

recentes desenvolvimentos da sua aplicação prática em atividades de aprendizagem/formação. Os jogos 

baseiam-se em potenciais situações da vida real, de acordo com os diferentes tópicos do módulo. As 

atividades serão concebidas com base no dilema clássico dos voluntários, bens públicos, coordenação, 

minorias, piratas, jogos de paz/guerra, etc., uma vez que todos eles promovem e demonstram a 

necessidade de valores positivos e competências transversais, tais como confiança, respeito, 

responsabilidade social, cooperação, esforço individual e trabalho de equipa, resolução de conflitos, 

planeamento estratégico, etc. 

Dimensão de Reflexão e Avaliação: é dedicado a um exercício de diálogo, inspirado na abordagem de D. 

Bohm, onde os participantes são convidados a partilhar as suas experiências, pensamentos e sentimentos 

sobre os dias anteriores, mas os debates e as tentativas de marcar uma posição ou convencer os outros de 

qualquer forma, são proibidos, assim como as reações às declarações feitas durante o exercício. O desvio 

da abordagem Bohmian consiste na introdução de temas de discussão pelo líder do grupo. Os tópicos para 

o diálogo de cada módulo são especificamente concebidos para convidar os participantes a refletir sobre 

os valores individuais e o impacto dos comportamentos em fenómenos de maior escala. 

 

Os tópicos dos diferentes módulos são: 

MODULO 1: PESSOAS E MUROS – DIVERSIDADE E MIGRAÇÃO 

(Desenvolvido por Instituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino', Itália) 

a) Conhecimento e sensibilização: Construir, manter e destruir o Muro a nível local, nacional e 

supranacional. Construir novos muros - justificações e efeitos dos muros; Que muros nos dizem 

sobre a forma como os seres humanos se compreendem e se percebem uns aos outros e ao 

mundo?  

b) Habilidade: Treino de jogo: explorar cooperação vs. oposição; tolerância vs. intolerância; 

respeito vs. desrespeito; confiança vs. suspeita, aceitação vs. preconceito. 

c) Reflexão e avaliação: "Quem está do outro lado do meu Muro". 

 

MODULO 2: “O LADO CERTO E O ERRADO DO MURO” - POLÍTICA E SOCIEDADE 

(Desenvolvido por Free Youth Center, Bulgária) 

a) Conhecimento e sensibilização: Estilos de vida de ambos os lados do Muro. Perceções do outro 

lado. O coração da divisão. Nós vs. Eles. 

b) Habilidade: Treino de jogo: o impacto negativo da divisão, do preconceito e da oposição  

c) Reflexão e avaliação: "Estar no lado errado da parede. Quem são "nós" hoje em dia e quem são 

os outros"?. 
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Modulo 3: “as paredes dentro”. Os direitos cívicos e o poder das pessoas comuns para trazer mudanças. 

(Desenvolvido pela Redefine, Portugal) 

a) Sensibilização e conhecimento: Formas de Protesto - Escondido e Aberto. 

Os muros dentro da Europa de hoje: Superação das barreiras à Dignidade Humana. 

b) Habilidade: Formação em jogos: o efeito da opressão institucionalizada e do privilégio, bem 

como do isolamento social, discriminação e oportunidades limitadas de acção num ambiente social 

hostil. 

c) Reflexão e avaliação: "Muros contra a diversidade". Estar "errado" no lado "certo" do muro. “ 

 

Modulo 4: “A face pública do Muro”: Tecnologia, Inovação e Globalização. 

(Desenvolvido por Fundacja Autokreacja, Polónia) 

a) Sensibilização e conhecimento: Discurso público durante as Guerras e a Guerra Fria. A Face 

Pública dos Muros hoje em dia: Linguagem de divisão, discurso do ódio, intimidação, informação 

e desinformação  

b) Habilidade: treino prático de jogo: manipulação, propaganda, e discurso abusivo  

c) Reflexão e avaliação: "Eu e o outro - a minha palavra como descrição do meu mundo". 

 

Modulo 5: O contraste entre a mitologia da divisão e a realidade da divisão: Liberdades vs. Limitações". 

Política e Sociedade, Economia e Crescimento, Ambiente 

(Desenvolvido por Via Charlemagne, France)  

a) Sensibilização e conhecimento: O Muro e o seu impacto na vida das pessoas. O Muro na Europa 

de hoje e o seu impacto na vida dos europeus. 

b) Habilidade: acção/reacção egoísta vs. cooperação honesta baseada no respeito mútuo. 

c) Reflexão e avaliação: "Líderes e seguidores. Decisão e escolha. Participação". 

 

Modulo 6: “The Aftermath – derrubar o(s) Muro(s) e o futuro da Europa"” 

(Desenvolvido por Via Charlemagne, France)  

a) Sensibilização e conhecimento: O rescaldo da queda do Muro - implicações e lições aprendidas. 

Imaginar a queda das atuais Muralhas e o futuro da Europa. 

b) Habilidade: a formação prática do jogo levará os participantes a cooperar no sentido de alcançar 

uma solução para um problema, onde resultados e ganhos satisfatórios só são alcançados quando 

todos os jogadores tomam decisões mutuamente consistentes. 

c) Reflexão e avaliação: "Diversidade e pertença a uma sociedade diversificada". 
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- A concepção multifacetada e a abordagem de blocos de construção das formações, que se concentram em expor 

os participantes a um ciclo de treino e exercícios que se tornam mais complexos, com cada exercício e módulo 

de treino concebido para construir sobre o último, conduzirá ao: 

- Reforço de valores positivos e crenças individuais. 

- Praticar competências individuais e interpessoais tais como a resolução de conflitos, cooperação e 

trabalho em equipa, pensamento estratégico. 
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 MÓDULO 1: “PESSOAS E MUROS” - DIVERSIDADE E MIGRAÇÃO. 

(Desenvolvido pela Itália) 

4.1.1 VISÃO GERAL DO MODULO 

Os principais objetivos deste Módulo são orientar os estudantes para aumentar a sua compreensão sobre 

a cultura da diversidade como oportunidade, o valor da interculturalidade e o princípio central da Agenda 

Europeia da Migração "não deixar ninguém para trás", nem mesmo os migrantes a reflectir sobre as causas 

e efeitos da Migração no mundo, mas especialmente na Europa. 

4.1.2 OBJETIVOS 

Através deste módulo, os estudantes poderão adquirir uma melhor forma de promover a diversidade e a 

inclusão dos migrantes na nossa sociedade, bem como a sua implementação prática através de instituições 

democráticas como a ONU, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o estudo de 

documentos importantes como a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias (A/RES/45/158),o Tratado de Lisboa e a Agenda 

Europeia das Migrações (13 de Maio de 2015). Estes trabalhadores ganharão capacidade para utilizar 

construtivamente instrumentos democráticos para trazer mudanças positivas na nossa sociedade que se 

tornarão mais inclusivas e transculturais também. 

4.1.3 METODOLOGIA 

Na Educação, a primeira coisa é o acolhimento, a aceitação do outro e da sua própria realidade, tradição, 

e cultura, e não de um indivíduo abstrato. É o reconhecimento do outro como alguém, com a sua dignidade 

inalienável como pessoa, e não meramente um aprendiz de conhecimentos e competências. É esta relação 

ética que tem de ser salvaguardada se quisermos educar e não fazer "outra coisa". Esta questão é central 

para qualquer educação e particularmente para este módulo sobre DIVERSIDADE e MIGRAÇÃO. 

De acordo com isso, este Módulo desenvolverá estratégias de cooperação para alunos que construirão os 

seus conhecimentos e compreensão trabalhando em equipa, colaborando e partilhando as suas pesquisas 

e estudos, mas também desenvolvendo competências sociais, competências transversais e competências 

éticas como compreensão, aceitação, apreciação fortemente ligadas a tópicos introduzidos e os seus 

objectivos. 
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O módulo será dividido em quatro tópicos estruturando a questão da Diversidade e Migração passo a passo 

alcançando ou esperando alcançar uma resolução no final. Cada tópico introduz um problema a tratar e 

sugere alguns caminhos para a sua resolução. 

4.1.4 TÓPICOS DE DESCRIÇÃO 

TÓPICO 1: QUEM É UM MIGRANTE? QUE MUROS NOS DIZEM SOBRE AS FORMAS COMO OS 

SERES HUMANOS SE COMPREENDEM E SE PERCEBEM UNS AOS OUTROS E AO MUNDO? 

O primeiro tópico introduz diretamente a questão do Módulo, mas concentra-se na pessoa e faz com que 

os alunos reflitam sobre a condição de um migrante pesquisando e compreendendo também as causas da 

Migração: falta de emprego, serviços, educação, segurança, direitos humanos e civis, alta criminalidade, 

fracasso das colheitas, seca, inundações, pobreza, guerra. Os alunos refletirão também sobre a necessidade 

de lhe fixar uma espécie de dia de memória que é o Dia Internacional do Migrante, fixado a 18 de Dezembro 

e proclamado pela Assembleia Geral da ONU em 2000. Depois disso, os alunos refletirão sobre a sua 

perceção dos muros de análise do migrante que construímos para nos separarmos pelos outros e pelos 

estrangeiros em geral. O conceito de muros poderá tornar-se uma ponte, como meio de inclusão e não de 

exclusão contra preconceitos e atitudes erradas em relação ao estrangeiro ou ao outro. 

 

TÓPICO 2: EFEITOS E IMPACTOS DA MIGRAÇÃO: O MURO A NÍVEL LOCAL, NACIONAL E 

SUPRANACIONAL. 

Este tópico está fortemente ligado ao primeiro, mas faz com que os estudantes compreendam melhor a 

importância de ultrapassar muros e preconceitos em relação à construção de pontes e ao acolhimento de 

pessoas. Os alunos irão praticar diretamente o conhecimento e a consciência sobre a construção, 

manutenção e destruição do Muro a nível local, nacional e supranacional. Construir novos muros - 

justificações e efeitos dos muros. 

As mudanças são óbvias nas experiências da vida quotidiana. As sociedades europeias mudaram sob as 

influências da imigração e da fixação de migrantes. Vários fatores influenciam-no: leis, regulamentos e 

direitos políticos (voto ou não voto, cidadania), acesso aos mercados de trabalho, regimes e disposições do 

Estado social, serviços de saúde, condições de habitação, educação e política linguística, estratégias de 

integração e formas de exclusão e discriminação. 

Neste módulo serão adquiridas competências transversais como o pensamento crítico, planeamento 

estratégico, participação, discussão e debates dando sugestões, propostas e soluções. 
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TÓPICO 3: EUROPA E MIGRAÇÃO 

Um desafio não um problema: o caminho para a INCLUSÃO através das Convenções de Genebra, Tratado 

de Lisboa, Regulamento de Dublin e Agenda Europeia das Migrações, (13 de Maio de 2015). 

Através do estudo destes importantes documentos, os estudantes poderão compreender a política 

europeia de acolhimento de migrantes integrando-os na nossa comunidade e encarando-os como um 

desafio para nós e não como um problema. Os estudantes compreenderão que o objetivo da política de 

migração ou asilo da UE é, de facto, oferecer um estatuto adequado a qualquer pessoa que necessite de 

proteção internacional num dos Estados-Membros e assegurar o cumprimento do princípio de não-

repulsão. Para o efeito, a União esforça-se por desenvolver um Sistema Europeu Comum de Asilo. O 

Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em Dezembro de 2009, criou condições para um sistema comum 

de asilo de migrantes e refugiados que inclui um estatuto uniforme e procedimentos uniformes. Tendo em 

conta a pressão migratória desde 2014, a Comissão emitiu a Agenda Europeia sobre Migrações em Maio 

de 2015 (4.2.3.), que propôs várias medidas para fazer face a esta pressão, incluindo a abordagem Hotspot, 

criada entre o EASO, a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (antiga Frontex) e a Europol, que 

trabalha no terreno com os Estados-Membros da linha da frente para identificar, registar e recolher 

rapidamente as impressões digitais dos migrantes que chegam. A ordem de trabalhos inclui o Regulamento 

de Dublin, que estabelece critérios para determinar o Estado-Membro responsável pela análise de um 

pedido de proteção internacional (em princípio, o primeiro país de entrada). A proposta preserva os atuais 

critérios do sistema de Dublim, complementando-os simultaneamente com um mecanismo de atribuição 

corretivo para aliviar os Estados-Membros sob pressão desproporcionada; assim, a proposta da Comissão 

de Setembro de 2015 de um regulamento sobre um mecanismo permanente de relocalização de crise no 

âmbito do sistema de Dublim está atualmente em suspenso no Conselho. Do mesmo modo, a proposta 

anterior de alteração do regulamento de Dublim sobre a disposição relativa ao Estado-Membro 

competente para examinar o pedido de proteção internacional de menores não acompanhados que não 

tenham familiares no território dos Estados-Membros foi retirada e o seu conteúdo está incluído na atual 

proposta Dublin III. 

TÓPICO 4: COMO INTEGRAR OS MIGRANTES NA CULTURA E NA VIDA EUROPEIA COM A 

EDUCAÇÃO E A POLÍTICA INTERCULTURAIS 

O objetivo deste tópico é orientar os participantes na aplicação dos conhecimentos adquiridos através dos 

tópicos anteriores numa nova visão da cultura que implica viver com migrantes não num sistema 

multicultural, mas sim num sistema integrado e intercultural. Significa um novo desafio para a Europa na 

construção de uma nova identidade, novos valores e cidadania. 

Os aprendentes ganharão: uma compreensão mais profunda de conceitos como cultura e competência 

intercultural, e como estes têm impacto na sua vida; aumentar a consciência e compreensão de como 
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pessoas de diferentes origens culturais podem fazer sentido e agir em contextos familiares e não familiares 

;familiarizar-se com a importância de responder conscientemente em contextos que nos desorientam ou 

desafiam; aprender estratégias/processos para os ajudar a fazê-lo; aprender ferramentas e processos que 

podem ajudar os aprendentes a começar a ultrapassar as diferenças culturais que possam experimentar 

nos seus estudos, na sua vida e no seu trabalho futuro. Completar várias atividades destinadas a ajudá-los 

a experienciar ativamente o seu próprio sentido, e a começar a desembalar a forma como os seus valores 

e formas de ver e experimentar o mundo foram moldados. 
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4.1.5 MATRIZ DE COMPETÊNCIAS  

 

TÓPICO 
OBJETIVOS 
CENTRAIS 

RESULTADOS DA 
APRENDIZAGEM  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  EVIDÊNCIA 

1    

TEORIA  

/Sensibilização, 
Dimensões do 

Conhecimento/ 

PRACTICO 

/APRENDIZAGEM E 
DIÁLOGO COM BASE 

EM JOGOS/ 

Teste/Quiz Passar no teste (mais de 70%)  

Quem é um migrante? 
Que muros nos dizem 
sobre as formas como os 
seres humanos se 
compreendem e se 
percebem uns aos outros 
e ao mundo? 

 refletir sobre a 

condição de 

um migrante, 

como o 

percebemos e 

porque 

construímos 

frequentemen

te muros de 

investigação e 

compreensão 

também das 

causas da 

Migração 

- Estudos 

de caso 

sobre 

migração 

- Game: Il 

cerchio 

maledetto 

(Cursed circle) 

and 

brainstorming 

activities. 

O jogo ajuda a 
perguntar-lhes se 
pensam que a 
maioria dos 
migrantes mudam 
de país por razões 
positivas 

 A classe está dividida em dois grupos  

 Os estudantes de cada grupo devem começar 

por trabalhar sozinhos para ordenar os fatores 

por importância. Depois colocá-los em grupos 

mais pequenos para comparar e discutir as 

suas razões para a sua ordem  

 Os estudantes discutem as suas tarefas e os 

seus resultados da tarefa, depois decidem 

quais os fatores de cada lista que mais 

motivam as pessoas a migrar. 

 

 Linkhttps://www.hindawi.com/journal

s/edri/2011/434079/ 

 https://en.unesco.org/themes/fosteri

ng-rights-inclusion/migration 

 https://www.truenorthintercultural.c

om/blog/developing-intercultural-

learning-objectives 

 https://www.toppr.com/guides/evs/n

o-place-for-us/migration-and-its-

effects/ 

  

https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
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TÓPICO 
OBJETIVOS 
CENTRAIS  

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

2   

TEORIA 

/Sensibilização, 
Dimensões do 

Conhecimento/  

PRACTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO COM 
BASE EM JOGO 

Testes/Quiz  Passar nos quizzes(mais de 70%)  

Efeitos e Impactos da 
Migração: o Muro a nível 
local, nacional e 
supranacional. 

 Conhecimento e 

consciência sobre 

a construção, 

manutenção e 

destruição do 

Muro a nível 

local, nacional e 

supranacional. 

 Construir novas 

paredes: 

justificações e 

efeitos das 

paredes;  

 Compreender os 

efeitos e o 

impacto da 

Migração nas 

sociedades 

europeias 

- Através de 

manuais de 

investigação 

em linha, no 

sítio do 

Parlamento 

Europeu 

reconstrói os 

efeitos e 

impactos da 

migração na 

Europa 

 Ser capaz de reconhecer os 

muros construídos pelas pessoas 

contra os migrantes na 

sociedade local. 

 Ser capaz de reconhecer os 

muros construídos pelas pessoas 

contra os migrantes na 

sociedade italiana. 

 Ser capaz de reconhecer os 

muros construídos pelas pessoas 

contra os migrantes na 

sociedade europeia. 

 Ser capaz de definir as 

consequências da Migração de 

forma construtiva  

 Ser capaz de utilizar 

instrumentos interculturais e 

sociais para promover uma 

mudança positiva e mental na 

nossa sociedade 

 Divisão da classe em 

grupos de investigação 

que destacam as 

principais estratégias 

sobre muros de 

reconhecimento 

contra migrantes. 

 Eles investigarão se a 

cultura, a arte, a 

literatura é divisiva ou 

inclusiva em relação 

aos migrantes. 

 https://www.skillsyouneed.com/ips/in

tercultural-communication.html 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/e-

library/glossary/migrant_en 

  

https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
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TÓPICO 
OBJETIVOS 
CENTRAIS  

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EVIDÊNCIA 

3   

TEORIA 

/Sensibilização, 
Dimensões do 

Conhecimento/ 

PRACTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGO  

Teste/Quiz  Passar nos quizzes(mais de 70%)  

A Europa e a Migração: 

Um desafio não um 
problema: o caminho 
para a INCLUSÃO através 
das Convenções de 
Genebra, Tratado de 
Lisboa, Regulamento de 
Dublin e Agenda 
Europeia das Migrações, 
(13 de Maio de 2015). 

 

 Através do 

estudo destes 

importantes 

documentos, os 

estudantes serão 

capazes de 

compreender a 

política europeia 

de acolhimento 

de migrantes 

integrando-os na 

nossa 

comunidade e 

encarando-os 

como um desafio 

para nós e não 

como um 

problema. 

- pesquisar 

estes 

documentos 

nos sítios do 

Parlamento 

Europeu e 

desenvolver 

um excursus 

sobre a 

política 

europeia em 

matéria de 

Migração e a 

agenda para o 

futuro. 

 trabalho em grupos 

simulando atividades em 

delegações europeias 

tentando escrever um 

documento de posição e 

soluções de acordo com 

documentos, dando mesmo 

sugestões de novas 

soluções. 

Metodologia 

 Atividades de sala de aula 

folheadas : os alunos 

trabalharão sozinhos 

fazendo as suas pesquisas e 

realizando um vídeo ou um 

PowerPoint sobre os 

documentos europeus para 

a Migração 

 http://www.lisbon-

treaty.org/wcm/the-lisbon-

treaty.html 

 https://www.consilium.europa.eu/en/

policies/migratory-pressures/ 

 

  

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
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TÓPICO  
OBJETIVOS 
CENTRAIS 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO  

EVIDÊNCIA 

4   

TEORIA 

/Sensibilização, 
Dimensões do 

Conhecimento/  

PRACTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGO 

TestE/Quiz  Passar nos quizzes(mais de 70%)  

Como integrar os 
migrantes na cultura e 
vida europeia com a 
Educação e Política 
Intercultural 

 Ganhar uma 

nova visão da 

cultura que 

implica viver com 

os migrantes não 

num sistema 

multicultural mas 

num sistema 

integrado e 

intercultural 

também com 

Educação 

planeada e 

política útil de 

paz e integração. 

- saber que 

instrumentos são 

mais eficazes para 

a resolução de 

problemas sociais e 

interculturais. 

- saber quais são os 

problemas de 

integração mais 

óbvios no próprio 

país. 

- propor e 

seleccionar os 

instrumentos mais 

adequados para 

uma solução 

inclusiva e 

intercultural para 

os problemas 

sociais 

 serão adquiridas 

competências 

transversais como 

pensamento crítico, 

planeamento 

estratégico, 

participação, discussão 

e debates dando 

sugestões, propostas e 

soluções 

 Aprender processos e 

formas de pensar sobre 

pontes para que 

possamos ir além do 

conhecimento e da 

compreensão para nos 

envolvermos de forma 

mais eficaz e apropriada 

através das diferenças - 

mantendo-nos autênticos 

para nós próprios. 

 Pratique a aplicação 

destes processos a vários 

estudos de caso, incluindo 

uma experiência pessoal 

própria 

 https://www.truenorthintercultural.c

om/ncd-course  

 

https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
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 MODULO 2: "O LADO CERTO E O LADO ERRADO DO MURO" - 

POLÍTICA E SOCIEDADE. (Desenvolvido por Free Youth Center, 

Bulgária) 

4.2.1 VISÃO GERAL DO MODULO 

O principal objetivo deste módulo é estudar os efeitos negativos da divisão, preconceitos e oposição 

durante a Guerra Fria, bem como traçar uma analogia com problemas semelhantes no nosso tempo, tais 

como a crise dos migrantes. Isto será feito através da combinação de métodos teóricos e práticos, de modo 

que, ao fazer investigação, ao entrar em diferentes papéis ou ao debater, os jovens não só aprendam mais, 

avaliem, mas "emocionalmente" para sentirem estas consequências e tirarem conclusões que se apliquem 

ao presente. Ao mesmo tempo, o módulo também trabalha para adquirir valiosas competências práticas, 

algumas das quais raramente são praticadas na escola. É composto por 4 tópicos, divididos em 5 sessões e 

inclui também um projeto de investigação em tempo extracurricular. Os conhecimentos são ativamente 

adquiridos, através de jogos e debates são mais bem compreendidos e complementados. No final do ciclo, 

os estudantes terão uma imagem mais realista do tempo de divisão na Europa, serão capazes de 

argumentar o impacto e consequências do mesmo, e tomar decisões informadas como cidadãos sobre 

temas atuais. 

4.2.2 OBJETIVOS 

- Adquirir ativamente o conhecimento da divisão e de todas as consequências negativas que daí advêm 

para os povos da Europa durante a Guerra Fria. 

- Adquirir competências sociais para a investigação, defesa fundamentada da opinião, dramatização, 

etc... 

- Adquirir competências para analisar e avaliar acontecimentos sociopolíticos históricos e 

contemporâneos e suas consequências para as sociedades e para a Europa no seu conjunto. 

- Contribuir para a ligação entre gerações, para a utilização das TIC para fins educativos, e muito mais. 
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4.2.3 METODOLOGIA 

A metodologia do módulo baseia-se inteiramente na aquisição ativa de conhecimentos e competências por 

parte dos estudantes. Para tal, são utilizadas abordagens e formulários que ativam a participação e 

trabalham com os seus interesses e curiosidade. Devido à natureza do tema (que é histórico) e ao facto de 

que os jovens não seriam capazes de utilizar as suas próprias experiências / memórias, é inicialmente 

necessário acumular conhecimentos que são depois utilizados e analisados. Assim, começa com um estudo, 

que é uma atividade extracurricular que se baseia na "história viva" - as memórias das gerações mais velhas, 

bem como o acesso a fontes de arquivo. A primeira lição inclui a preparação, condução e apresentação do 

resultado de um projeto de investigação. O processo de enriquecimento do conhecimento continua nas 

próximas horas, através da partilha de factos e histórias e com o apoio do professor. Outra abordagem 

metódica que é utilizada é a representação de papéis - na lição seguinte, os alunos entram em diferentes 

papéis de personagens daquela época, explorando a vida durante a divisão. Isto continua na terceira aula, 

que se centra na imagem do outro, nos preconceitos e na oposição. A forma escolhida é o trabalho em 

pequenos grupos, apresentando o resultado num grande grupo e comentando. Esta atividade tem também 

um carácter avaliativo. O processo de atualização termina com a utilização do debate público como forma 

metódica (imitação de um parlamentar), desta vez os conhecimentos e avaliações do passado são 

projetados para o presente. Todo o processo é apoiado pelo professor, cuja função é organizar o processo, 

bem como complementá-lo com as informações necessárias, fazer perguntas-chave e promover uma 

avaliação objetiva e baseada em valores democráticos. 

4.2.4 DESCRIÇÃO DOS TÓPICOS 

TÓPICO 1: VIVER A HISTÓRIA 

Os objetivos da lição são: Apresentar aos estudantes o estilo de vida de ambos os lados da parede e as 

perceções do outro lado; construir competências de investigação, apresentação e análise. A forma de o 

fazer é através de um estudo da história viva - por exemplo, entrevistas com pessoas que levaram vidas 

ativas nos anos 70 e 80 (por exemplo, pais e familiares dos estudantes). As entrevistas devem ser bem 

pensadas e estruturadas, às quais é dedicada a primeira hora, durante a qual os estudantes são 

apresentados ao tema, a investigação é definida como trabalho de casa e comentada, e são geradas 

perguntas para entrevistas. Os estudantes são encorajados a utilizar as TIC no seu trabalho. Na segunda 

hora, os resultados são apresentados em grupos e em frente da turma, seguidos de uma discussão. Para 

além das entrevistas, é também permitido examinar documentos de arquivo. 
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TÓPICO 2: DIVISÃO DO MURO 

Os objetivos da lição são: Estudo da divisão - caracterização do estilo de vida em ambos os lados da parede; 

Desenvolvimento de competências de apresentação e análise. A lição utiliza os conhecimentos adquiridos 

nas lições anteriores para aprofundar o estilo de vida dos representantes típicos de ambos os lados do 

muro. Isto é feito através do "vestir" os seus personagens com características e história, para que sejam 

apresentados a outros. As próprias personagens são inventadas pelo professor. Segue-se uma discussão 

centrada nas consequências da divisão - económica, social, política, cultural e outras. O formato da aula 

tem elementos de dramatização, trabalho em pequenos grupos com apresentação na discussão grande e 

subsequente. 

TÓPICO 3: A IMAGEM DO OUTRO 

Esta lição é uma continuação da anterior e continua a explorar a vida durante o tempo da divisão, mas o 

principal objetivo da lesão é avaliar as consequências da divisão, do preconceito e da oposição de ambos 

os lados. Funciona de novo interactivamente - a divisão em grupos de estudantes, representando as 

sociedades separadas pelo Muro, responde às questões: Quem somos nós? O que é que os outros pensam 

de nós? O que pensamos deles? As respostas são comparadas e comentadas. O preconceito e a oposição 

são explorados. Há pontos de avaliação na discussão, tais como: em que lado do muro gostaria de viver e 

porquê? 

TÓPICO 4: DEBATE PARLAMENTAR SOBRE O MURO 

Os objetivos da lição são: Os jovens a explorar as causas da divisão hoje em dia; os jovens a aprender a 

argumentar razoavelmente e a considerar profundamente os problemas sociais e políticos. A forma 

metódica de um debate educativo é utilizada para imitar o parlamentar - o governo e a oposição estão a 

discutir, e os deputados finalmente decidem. O tema do debate é se se deve construir um muro ao longo 

da fronteira contra os migrantes. Ambas as partes discutem com base nos resultados do trabalho de grupo 

antes do debate. Após o fim do debate, há hoje uma discussão adicional sobre o lado certo e errado do 

muro. Professores e alunos precisam de estar conscientes e aderir às Regras de conduta de um debate para 

a realização da aula. 

 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

167 

4.2.5 ENQUADRAMENTO 

 

TÓPICO  OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

1   
TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRACTICO 

/Aprendizagem e dialogo com 
base em jogos/  

Teste/Quizz  
Passar nos quizzes (mais de 

70%) 

VIVER A HISTÓRIA 

 Apresentar aos 

estudantes o tema da 

divisão durante a Guerra 

Fria; 

 Apresentar aos 

estudantes o estilo de 

vida de ambos os lados 

do muro e as perceções 

do outro lado; 

 Construir competências 

de investigação, 

apresentação e análise.  

- Conceitos: Cortina de 

Ferro, Guerra Fria, 

Muro como símbolo de 

divisão na Europa 

- Consciência sobre os 

estilos de vida de 

ambos os lados durante 

a separação, grandes 

diferenças económicas, 

políticas, sociais e 

outras  

- Informação ativa à 

procura de competências 

(realização de pesquisa - 

trabalho com os 

inquiridos e fontes 

documentais) 

- Capacidade de 

apresentação 

- Competências para a 

utilização das TIC para 

fins educativos  

 Qualidade dos 

resultados da 

implementação do 

projeto de 

investigação  

 70% dos estudantes 

conseguiram 

implementar um projeto 

de investigação e receber 

resultados adequados  
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TÓPICO  OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM  
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

2   

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

  

PRÁCTICO 

/Aprendizagem e diálogo com 
base em jogos/  

Teste/Quiz  
Passar nos quizzes (mais de 

70%) 

DIVIDIDO PELO 
MURO 

 Estudo da divisão: 

caracterização do estilo 

de vida em ambos os 

lados da parede. 

 Desenvolvimento de 

competências de 

apresentação e análise  

- Conhecimento dos 

estilos de vida de 

ambos os lados durante 

a divisão, grandes 

diferenças económicas, 

políticas, sociais e 

outras  

- Trabalho de equipa 

- Capacidade de 

apresentação 

- Role-playing 

 Qualidade de 

apresentação dos 

caracteres 

(características 

adequadas)  

 70% das características 

são adequadas  
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TÓPICO OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DAS APRENDIZAGENS 
CRITÉRIOS DE 
AVALIZAÇÃO  

EVIDÊNCIA 

3    

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRÁCTICO 

/Aprendizagem e dialogo com 
base em jogos/ 

Teste/Quiz  
 Passar nos quizzes (mais de 

70%) 

A IMAGEM DO 
OUTRO 

 Estudo da divisão: 

caracterização do estilo 

de vida em ambos os 

lados da parede. 

 Familiaridade com as 

consequências sociais, 

políticas e outras da 

divisão. 

 Avaliar as consequências 

da divisão, preconceito e 

oposição de ambos os 

lados. 

- Investigação sobre as 

consequências da 

divisão - conhecimento 

sobre preconceitos e 

oposição  

- Trabalho de equipa 

(trabalho em pequenos 

grupos) 

- Capacidade de 

apresentação 

- Competências práticas 

para a análise das 

perceções  

 Teste  
 70% para passar o teste 
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TÓPICO OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

4   

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRÁCTICO 

/Aprendizagem e diálogo com 
base em jogos/  

Teste/Quiz  
Passar nos quizzes (mais de 

70%) 

DEBATE 
PARLAMENTAR 

SOBRE A PAREDE  

 Os jovens a explorar 

hoje as causas da 

divisão. 

 Os jovens a aprenderem 

a argumentar 

razoavelmente e a 

considerarem 

minuciosamente os 

problemas sociais e 

políticos. 

- Sensibilização para a 

crise dos migrantes nos 

dias de hoje 

- Conhecimento das 

Regras para a condução 

de um debate 

- Educação civil - 

conhecimento sobre o 

mecanismo de tomada 

de decisão no 

parlamento 

- Desenvolvimento de 

um sistema de valores 

baseado na democracia 

e na participação  

- Habilidades para 

conduzir o debate e falar 

em público 

- Habilidades de análise e 

argumentação de opinião 

- Realização de debate 

público 

- Avaliação e tomada de 

decisão sobre questões 

políticas sérias  

 Qualidade do 

debate 

(argumentos 

apropriados, 

exemplos, etc.) 

 ??  
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 MODULO 3: "OS MUROS DENTRO" - OS DIREITOS CÍVICOS E O 

PODER DAS PESSOAS COMUNS PARA TRAZER A MUDANÇA. 

(Desenvolvido por Redefine, Portugal) 

4.3.1 VISÃO GERAL DO MODULO 

O principal objetivo deste Módulo é levar os estudantes a aumentar a sua compreensão dos direitos cívicos 

e democráticos, a sua emergência através da história, a sua importância tanto para o bem-estar colectivo 

como individual, bem como a importância da participação ativa dos cidadãos através da utilização 

construtiva de instrumentos democráticos. 

4.3.2 OBJECTIVOS 

Através deste módulo, os estudantes poderão compreender melhor os direitos cívicos, bem como a sua 

implementação prática através de instituições democráticas das sociedades europeias. Ganharão 

capacidade de utilizar construtivamente instrumentos democráticos para trazer uma mudança positiva na 

nossa sociedade. 

4.3.3 METODOLOGIA 

A criação do quadro baseia-se na metodologia proposta no Relatório Global por um lado, e em alcançar 

um equilíbrio entre abordagens didácticas e construtivistas da aprendizagem do outro. 

De acordo com isso, este Módulo está dividido em quatro Tópicos principais a serem cobertos. O primeiro 

tópico é estruturado seguindo uma abordagem didáctica tradicional da educação, os tópicos 2, 3 e 4 são 

concebidos para avançar gradualmente para abordagens construtivistas, a fim de proporcionar um 

processo activo e contextualizado de construção do conhecimento e, assim, melhorar a experiência e os 

resultados da aprendizagem. 

Com base na nossa perícia e investigação conduzida no terreno, segue-se uma breve descrição de toda a 

informação coberta sobre cada Área. Seguindo a linha de base estabelecida no relatório, todos os tópicos 

são divididos em categorias mais pequenas, denominadas "Componentes", cada uma das quais fornecerá 

informações distintas e uma descrição aprofundada do tópico específico. 
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4.3.4 DESCRIÇÃO DE TÓPICOS 

TÓPICO 1: DIREITOS CÍVICOS - QUAIS SÃO E QUAL É A SUA IMPORTÂNCIA? 

O primeiro tópico centra-se em proporcionar aos estudantes uma introdução sobre os direitos cívicos, 

incluindo a sua origem, desenvolvimento institucional e importância para o bem-estar dos cidadãos e das 

sociedades. Neste tópico, os estudantes serão levados a compreender as sociedades democráticas e os 

seus valores fundamentais, em contraste com as formas totalitárias de governo onde os direitos cívicos e 

as liberdades são limitados. 

A parte teórica do módulo centrar-se-á na emergência e desenvolvimento institucional dos direitos cívicos, 

enquanto a parte prática centrar-se-á em jogos e exercícios de diálogo demonstrando o diferente impacto 

na sociedade das formas de governo democrático vs. totalitário. 

TÓPICO 2: VIOLAÇÃO DOS DIREITOS CÍVICOS E FORMAS DE PROTESTO - OCULTOS E 

EVIDENTES. 

O objetivo deste tópico é duplo: por um lado, proporcionará aos alunos uma maior compreensão do 

impacto da violação dos direitos cívicos, por outro, aprofundará a sua consciência da importância dos 

direitos cívicos através de uma visão geral dos regimes não democráticos do século XX, através de formas 

de protesto sob regimes opressivos. 

As competências transversais abrangidas por este tópico são a tolerância, a cooperação, o pensamento 

crítico, o planeamento estratégico, a participação. 

O tópico é uma transição da abordagem didática e generalizada no tópico 1 para as abordagens 

construtivistas mais baseadas no contexto, selecionadas nos tópicos 3 e 4. 

TÓPICO 3: OS MUROS DENTRO DA EUROPA DE HOJE: NOVAS BARREIRAS À DIGNIDADE 

HUMANA. 

O objetivo deste tópico é orientar os participantes na aplicação dos conhecimentos adquiridos através dos 

dois módulos anteriores aos desafios que as sociedades europeias enfrentam atualmente. Também se 

concentra em aumentar a compreensão dos estudantes sobre diferentes tipos de informação, bem como 

em melhorar a sua capacidade de identificar mensagens políticas nocivas, discurso de ódio e 

desinformação. 

No âmbito deste tópico, os estudantes "começarão" a utilizar de facto instrumentos construtivamente 

democráticos através dos módulos de aplicação prática. 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

173 

TÓPICO 4: O PODER DOS CIDADÃOS DE TRAZER A MUDANÇA: APLICAÇÃO PRÁTICA DOS 

VALORES FUNDAMENTAIS. 

O tópico final centra-se no acompanhamento que irá atualizar os conhecimentos dos participantes sobre 

instrumentos democráticos e capacidades de resolução de problemas. Irá também reforçar as suas 

competências de aprendizagem autodirigida, bem como as suas capacidades de autoavaliação e 

autorregulação. 

Este tópico fornecerá aos aprendentes as competências básicas necessárias para que possam desenvolver 

ainda mais a sua consciência cívica e as suas aptidões, lançando assim as bases para resultados de 

aprendizagem sustentáveis. Estas permitirão a cada participante individual concentrar-se no domínio de 

uma combinação particular de instrumentos democráticos para a solução de um desafio social. 
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4.3.5 ENQUADRAMENTO 

TÓPICO 
OBJETIVOS 
CENTRAIS  

LEARNING OUTCOMES  
ASSESSMENT 

CRITERIA  
EVIDÊNCIA 

1    

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRÁTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGOS 

Teste/Quiz  
PASSAR EXAME (MAIS DE 

70%) 

Direitos Cívicos - O que 
são e qual é a sua 
importância?  

Ter conhecimentos 
básicos sobre o que 
são os Direitos 
Cívicos, a sua 
Origem e 
Importância, bem 
como a forma como 
são traduzidos 
através de 
Instituições 
Europeias e 
Nacionais.  

- Compreender o que são 

os Direitos Cívicos 

- Compreender a Origem 

dos Direitos Cívicos e a 

sua Emergência através 

da História 

- Compreender a 

Importância dos 

Direitos Cívicos e a 

necessidade da sua 

proteção. 

- Compreender o Quadro 

Institucional dos 

Direitos Cívicos a nível 

local, nacional e 

europeu  

- Ser capaz de compreender 

a distribuição de bens 

públicos numa sociedade 

justa e justa contra uma 

sociedade autoritária. 

- Ser capaz de compreender 

as relações de poder e 

influência nas sociedades 

democráticas vs. 

sociedades totalitárias. 

- Ganhar compreensão da 

opressão institucionalizada, 

das desigualdades e das 

oportunidades limitadas.  

 Teste de Escolha 

Múltipla  

 Workshop de 

avaliação - 

trabalho em grupo 

cooperativo 

 Passar os Quizzes 

(atingir mais de 70%) 

 Completar as tarefas 

 Upload de resultados 

na plataforma  

 (links e screenshots)  
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TÓPICO  OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA  

2    TEORIA  PRÁTICO TESTE/QUIZ  PASSAR O QUIZ (MAIS DE 70%) 

Violação dos Direitos 
Cívicos e Formas de 
Protesto - Escondida e 
Aberta  

Ganho de 
compreensão das 
formas de violação dos 
Direitos Cívicos e 
formas de protesto 

- Compreender as 

formas mais 

frequentes de 

Violação dos 

Direitos Cívicos 

- Compreender as 

Formas de Protesto 

- Escondidas e 

evidentes e o seu 

impacto na 

sociedade.  

- Ser capaz de reconhecer 

realizações em matéria 

de direitos cívicos 

- Ser capaz de definir as 

consequências da 

violação dos direitos 

cívicos 

- Ser capaz de expressar o 

seu descontentamento de 

forma construtiva 

- Ser capaz de utilizar 

instrumentos cívicos e 

democráticos para 

promover mudanças 

positivas na sociedade 

 Teste de 

Escolha Múltipla 

 Workshop de 

Grupo Avaliado 

-Construir uma 

estratégia para 

resolver um 

desafio societal  

 Carregar o resultado da 

tarefa prática: Estratégia 

para as Mídias Sociais  
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TÓPICO OBJETIVOS CENTRAIS  RESULTADOS DE APRENDIZAGEM  
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO  

EVIDÊNCIA 

3    TEORIA PRÁTICO  TESTE/QUIZ  
PASSAR NO TESTE (MAIS DE 

70%) 

Os Muros na Europa de 
hoje: Novos Obstáculos 
à Dignidade Humana  

Compreender os 
desafios atuais e as 
ideologias políticas 
que ameaçam os 
direitos cívicos 

- Compreender o 

impacto de 

movimentos políticos 

extremos nos direitos 

cívicos 

- Compreender a 

influência dos 

movimentos políticos 

extremos no 

aprofundamento dos 

problemas da 

sociedade 

- Compreender o 

impacto do discurso 

do ódio, das notícias 

falsas e da 

desinformação na 

sociedade.  

- Ser capaz de diferenciar 

factos de opiniões 

- Ser capaz de reconhecer 

mensagens políticas de 

ódio 

- Ser capaz de reconhecer 

o uso antiético dos 

meios de comunicação e 

o discurso político de 

ódio. 

 Teste de Escolha 

Múltipla 

 Oficina de 

Avaliação: 

Trabalhar com 

múltiplas fontes 

de informação  

 Carregar os resultados: 

quadro de mistura de 

meios de comunicação 

social e capturas de ecrã de 

configuração de 

ferramentas de publicação 

automatizada usadas 
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TÓPICO OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM  
CRITÉRIOS DE 
AVALIZAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

4    

THEORETICAL 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/  

PRÁTICO 

/APREDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGOS/  

Teste/Quiz  
Passar no quiz (mais de 

70%) 

O Poder dos Cidadãos 
de trazer a mudança: 
Aplicação prática dos 
valores fundamentais 

Ser capaz de 
compreender a 
aplicação prática dos 
valores fundamentais 
através dos direitos 
cívicos  

- Compreender como 

identificar e definir 

claramente um 

problema da 

sociedade 

- Compreender como 

utilizar instrumentos 

democráticos para 

resolver um desafio 

social 

- Compreender como 

utilizar instrumentos 

democráticos de 

forma construtiva  

- Ser capaz de determinar 

a origem de um desafio, 

os organismos 

responsáveis e o impacto 

que tem na sociedade. 

- Ser capaz de definir uma 

linha de acção 

construtiva para a sua 

solução. 

- Ser capaz de definir e 

utilizar instrumentos 

democráticos para a 

procura de soluções.  

 Teste de escolha 

múltipla 

 Oficina de 

Avaliação: Criar 

uma estratégia 

para a solução de 

um desafio 

societal.  

 Passar o Teste (atingir 

mais de 70%) 

 Carregar os resultados 

para a plataforma  

 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 178 

 

 MÓDULO 4: "A FACE PÚBLICA DA PAREDE": A TECNOLOGIA, A 

INOVAÇÃO E A GLOBALIZAÇÃO". (Desenvolvido por Fundacja 

Autokreacja, Polónia) 

4.4.1 VISÃO GERAL DO MODULO 

O principal objetivo deste Módulo é levar os estudantes a aumentar a sua compreensão da mecânica da 

propaganda, a sua evolução ao longo da história, o seu impacto nas mentalidades coletivas e individuais, 

bem como a importância do pensamento crítico na perceção e transferência de dados através de vários 

meios. 

4.4.2 OBJECTIVOS 

Através deste módulo, os estudantes poderão obter uma melhor compreensão das técnicas de 

propaganda, bem como das suas formas práticas de a detetar em fontes de diferentes escalas - desde 

conversas individuais nas escolas a canais globais dos meios de comunicação social. Adquirirão a 

capacidade de se expressarem construtivamente através de diferentes instrumentos dos meios de 

comunicação para trazer uma mudança positiva na nossa sociedade. 

4.4.3 METODOLOGIA 

Este Módulo está dividido em três Tópicos principais a serem cobertos. São estruturados para alcançar um 

equilíbrio entre abordagens didáticas e construtivistas da aprendizagem, a fim de proporcionar um 

processo ativo e contextualizado de construção do conhecimento. 

Com base na investigação realizada no terreno, segue-se uma breve descrição de toda a informação 

coberta sobre cada Área. Seguindo a linha de base estabelecida no relatório, todos os tópicos são divididos 

em categorias mais pequenas, denominadas "Componentes", cada uma das quais fornecerá informações 

distintas e uma descrição aprofundada do tópico específico. 
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4.4.4 DESCRIÇÃO DOS TÓPICOS 

TÓPICO 1: PROPAGANDA - A FACE PÚBLICA DO MURO NO SÉCULO XX 

O primeiro tópico centra-se em proporcionar aos estudantes uma introdução à propaganda como conceito, 

compreendendo a sua origem, desenvolvimento e importância para a cultura da divisão. Neste tópico, os 

estudantes serão levados a compreender técnicas de propaganda e preconceitos cognitivos, que os 

homens sejam eficazes. 

A parte teórica do módulo centrar-se-á na consequente evolução dos métodos de propaganda durante a 

Primeira, Segunda, e Guerra Fria, enquanto a parte prática se concentrará em jogos e exercícios de diálogo 

demonstrando o impacto na sociedade de diferentes formas de propaganda. 

TÓPICO 2: GLOBALIZAÇÃO E INOVAÇÃO - NOVAS TECNOLOGIAS EM PROPAGANDA 

O objetivo deste tópico é mostrar como é importante desenvolver e utilizar constantemente o pensamento 

crítico e a literacia mediática na era da informação. Os estudantes aprenderão como os meios de 

comunicação social se tornam a mensagem através de uma nova ligação entre as formas de lidar com a 

informação, tornando assim as pessoas mais vulneráveis à manipulação e outras formas de discurso 

abusivo. Na parte prática, utilizarão ferramentas de verificação de factos para aprender como detetar a 

desinformação e impedir a sua difusão. 

TÓPICO 3: SOMOS OS MEDIA - COMO OS INDIVÍDUOS SE INFLUENCIAM UNS AOS OUTROS 

E AO MUNDO. 

O tópico final centra-se no acompanhamento que melhorará a compreensão dos participantes sobre os 

preconceitos implícitos em relação aos outros. Também reforçará a sua competência para detetar o 

discurso abusivo nos seus cenários diários em casa e na escola, bem como a sua capacidade de lidar com 

ele. 

Este tópico ajudará os alunos a desenvolver a consciência cívica da sua pegada digital e do seu efeito na 

sociedade. 
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4.4.5 FRAMEWORK 

 

TÓPICO OBJETIVOS CENTRAIS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

1   
TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões do 
Conhecimento/  

PRÁTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGOS/  

Teste/Quiz  
PASSAR NOS TESTES 

(MAIS DE 70%)  

Propaganda - A face 
pública do muro no 
século XX  

Ter uma compreensão 
básica de como a 
informação foi utilizada 
para mudar a percepção 
de outros povos e nações 
e construir a imagem do 
Inimigo durante as 
principais guerras do 
século XX e quais dos 
efeitos ainda são 
relevantes  

- Compreender que a propaganda é 

definida de diferentes formas, 

dependendo da cultura, do 

período de tempo e do contexto 

- Compreender o impacto das 

principais técnicas de propaganda 

- Compreender o impacto dos 

preconceitos cognitivos na 

percepção da propaganda  

- Compreender o conceito de meios 

de comunicação sociaL 

- Compreender o impacto da 

evolução tecnológica na 

propaganda do século XX 

- Compreender os efeitos 

propagandísticos duradouros 

sobre os padrões de comunicação 

social  

- Ser capaz de detectar e 

analisar propaganda em 

cartazes 

- Ser capaz de reflectir 

sobre a natureza 

potencialmente benéfica 

ou nociva da propaganda 

e o seu impacto nos 

indivíduos e na sociedade  

 Testes de escolha 

múltipla 

 Passar os Quizzes 

(atingir mais de 

70%) 

 Completar as 

tarefas 
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TÓPIC O 
OBJETIVOS 
CENTRAIS 

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA  

2    

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRÁTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGOS/ 

Teste/Quiz  
PASSAR NOS TESTES 

(MAIS DE 70%) 

Globalização e 
Inovação - novas 
tecnologias em 
propaganda  

Ter uma compreensão 
básica de como os 
media se estão a 
desenvolver hoje em 
dia, que discursos 
abusivos estão a 
irromper, e as 
influências da 
globalização, da 
tecnocracia e das 
inovações sobre a 
mesma.  

- Compreender o impacto 

da globalização na 

propaganda 

- Compreender a 

influência dos tipos 

contemporâneos de 

discurso abusivo na 

sociedade 

- Compreender o impacto 

das inovações 

tecnológicas nos meios 

de comunicação social e 

a nossa percepção dos 

dados 

- Ser capaz de utilizar 

abordagens de pensamento 

crítico durante o 

processamento de dados dos 

meios de comunicação 

- Ser capaz de utilizar 

tecnologias para impedir a 

disseminação de 

desinformação  

 Teste de 

Escolha 

Múltipla 

 Ateliê avaliado: 

Detecção de 

notícias falsas 

 Passar os Quizzes 

(atingir mais de 70%) 

 Conclusão de tarefas 
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TÓPICO 
OBJETIVOS 
CENTRAIS  

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

EVIDÊNCIA 

3    

TEORIA 

/Sensibilização, Dimensões 
do Conhecimento/ 

PRÁTICO 

/APRENDIZAGEM E DIÁLOGO 
COM BASE EM JOGOS/ 

Teste/Quiz  
PASSAR NOS TESTES 

(MAIS DE 70%) 

Nós somos os meios 
de comunicação - 
Como os indivíduos 
se influenciam uns 
aos outros e ao 
mundo. 

Para compreender 
como o discurso dos 
indivíduos pode 
influenciar a 
sociedade  

- Compreender como 

utilizar tecnologias para 

verificar os seus 

preconceitos 

inconscientes 

- Compreender o impacto 

dos preconceitos e 

estereótipos na 

comunicação diária 

- Compreender a ligação 

entre os casos individuais 

de discurso abusivo e a 

sociedade 

- Compreender o impacto 

da pegada digital 

- Compreender a 

responsabilidade social 

para a partilha adequada 

da propaganda 

- Ser capaz de reconhecer a 

influência do discurso abusivo 

e do preconceito nos meios 

de comunicação social na 

comunicação interpessoal 

- Ser capaz de abordar casos 

privados de discurso abusivo 

- Ser capaz de refletir sobre 

preconceitos e estereótipos e 

como estes dão forma aos 

textos recebidos e produzidos 

nos meios de comunicação  

 Teste de Escolha 

Múltipla 

 Workshop 

avaliado: trabalho 

individual/grupo 

"Escrever uma 

história falsa" 

 Passar os Quizzes 

(atingir mais de 70%) 

 Completar as tarefas 

 Carregar o resultado na 

plataforma 
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