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Manual de Educação para a Cidadania Global: uma 

proposta de articulação para o 2º ciclo do ensino básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

No âmbito do projeto “Educar para Cooperar – Loures (3ª ed.)", a AIDGLOBAL elaborou um manual de 

apoio ao professor que disponibiliza um conjunto de planificações de unidades didáticas destinadas a integrar 

as temáticas de Educação para a Cidadania Global, como as desigualdades sociais mundiais, as migrações 

forçadas e falta de acesso à educação, entre outras, nos conteúdos do currículo formal de quatro disciplinas 

nucleares – Ciências Naturais, História e Geografia de Portugal, Matemática e Português. Este recurso 

educativo já se encontra disponível para ser descarregado no, também novo, website do projeto – 

www.educarparacooperar.pt. 

O manual procura fomentar práticas de integração da Educação para a Cidadania Global no currículo 

nacional do Ensino Básico, nomeadamente o 2º ciclo, disponibilizando planificações de aulas a professores e 

outros agentes educativos. 

Este guia resulta do trabalho colaborativo de quatro docentes, que integraram o projeto “Educar para 

Cooperar” – Loures (2ª e 3ª ed.) e que participaram nas Ações de Formação desenvolvidas pela Organização 

no âmbito do mesmo projeto, em conjunto com a equipa técnico-pedagógica da AIDGLOBAL. Todas as 

planificações foram implementadas em contexto de sala de aula.  

Embora esta coletânea teórico-prática esteja explicitamente direcionada para docentes, as planificações 

podem ser adaptadas e utilizadas por qualquer pessoa que esteja envolvida formal, não-formal ou 

informalmente em processos educativos: professores, formadores, animadores, voluntários, familiares entre 

outros agentes educativos. 
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