X ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA GLOBAL
DIÁLOGOS ENTRE O LOCAL E O GLOBAL

Data,
Horário e
Local

Sábado, 4 de julho de 2015

Objetivos

Promover e reforçar a intervenção de educadores e educadoras na área da Educação
para a Cidadania Global (ECG) através de um espaço de reflexão, de debate, de
partilha, de experimentação e de participação conjunta.

9h30 às 17h30
Lisboa (local a confirmar)

Especificamente:
 implicar e mobilizar as pessoas para a transformação social a partir da
Educação que queremos;
 partilhar as aprendizagens e o trabalho desenvolvido por educadores/as no
âmbito da ECG;
 dar a conhecer materiais/recursos específicos de ECG;
 dar a conhecer a Rede ECG: quem somos; como funcionamos; o que fazemos;
perspetivas futuras

Inscrições
e
Condições

Inscrições até dia 26 de junho, através do preenchimento de ficha de inscrição,
disponível aqui ou em
https://docs.google.com/forms/d/1HvOKQYqz4B7i4NvT9KvFvsQA8TEEErezw6VIFR87Zk/viewform?edit_requested=true
Contributo solidário de equidade entre os/as participantes provenientes de diferentes
locais - 10,00€ (a organização assegura eventuais despesas de deslocação e
alojamento, bem como o almoço no dia do encontro)
(Indicações práticas, na ficha de inscrição)

Neste Encontro, onde será dado enfoque ao diálogo entre o “local” e o “global”, à
luz da Educação para a Cidadania Global, haverá espaço para:
- a partilha de experiências, materiais e recursos no âmbito da ECG;
- a contribuição da investigadora espanhola Alejandra Boni*;
- a apresentação da Rede ECG, dos seus objetivos, e formas de trabalhar, atividades e
perspetivas;
- a participação ativa de todos/as.

Ao longo de todo o dia, estará também disponível uma mostra com materiais de ECG.

* Investigadora do Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO) e docente na
Universidade Politécnica de Valencia, Espanha, com interesse e trabalho académico na área da
Educação para a Cidadania Global. Artigos publicados e mais detalhes sobre a autora aqui. Disponível
também artigo da investigadora na revista portuguesa Sinergias - Diálogos educativos para a
transformação social.

