
 
 
 

Designação do projeto | Escolas Transformadoras: Contributos para uma mudança 
social a partir da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global na Escola 
 
Código do projeto | Não Aplicável 
 
Entidade beneficiária |Instituição Proponente Fundação Gonçalo da Silveira; 
Instituições Participantes Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico de Santarém; 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Rede de Educação para a Cidadania Global; 
ARIPESE - Associação de Reflexão e intervenção educativa na política das ESE; 
Agrupamentos de Escolas das regiões de Beja, Viana do Castelo e Santarém. 
 
Data da aprovação |20-05-2019 
 
Data de início |01-07-2018 
 
Data de conclusão |30-06-2020 
 
Custo total elegível | 139 563,63 EUR 
 
Apoio financeiro público nacional| Camões Instituto da Cooperação e da Língua 
Portugal – 88 934,31 EUR 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 

Este projeto pretende trazer contributos importantes para a construção do conhecimento sobre 

Escola, Desenvolvimento, Cidadania e Transformação Social. 

Para tal, o projeto estabeleceu como Objetivo Global “Reforçar a ED na Escola enquanto espaço de 

reflexão crítica e transformação social” e como Objetivo Específico “Apoiar as comunidades educativas e 

os outros agentes escolares na implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania, 

especificamente na sua vertente de Educação para o Desenvolvimento” 

Para estes objetivos estão previstos 3 resultados que abrangem vários contextos e intervenientes: 



 
 3 encontros iniciais realizados nas 3 Escolas Superiores de Educação, 3 dispositivos de diagnóstico 

e caracterização aplicados, 6 ações de formação temáticas e metodológicas; 

 formação inicial de formadores em ED; 3 oficinas de formação acreditadas sobre temáticas e 

metodologias em ED. 

 3 seminários temáticos e 1 Encontro Nacional. Neste resultado será produzido e divulgado 1 

documento com a sistematização dos conhecimentos e aprendizagens que são produzidos 

durante o projeto. 

Prevê-se que envolva: 

- Instituições, organizações ou grupos locais promotores de Iniciativas Locais de Mudança; 

- Agentes educativos; 

- Redes, Organizações e Movimentos da Sociedade Civil, a nível nacional e internacional, em particular 

as que têm ligação às 5 instituições parceiras do projeto; 

- Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento; 

- Entidades Públicas, a nível central e local; 

- Instituições de Ensino Superior; 

- Escolas e outros espaços educativos. 

O projeto terá uma duração total de 24 meses (julho 2018 – 2020), esperando-se que os produtos 

resultantes do mesmo tenham uma continuidade para além da duração do projeto. 

 


