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INTERVIR EM E COM ESCOLAS – REFLEXÕES 
E APRENDIZAGENS A PARTIR DE UM 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO/EDUCAÇÃO PARA A 
CIDADANIA GLOBAL EM MEIO ESCOLAR 

Apresentação 

Em 2018, CIDAC e FGS, duas ONGD que têm feito um percurso conjunto de trabalho com educadores/as 

e escolas, propuseram ao Agrupamento de Escolas de Benfica e ao Agrupamento de Escolas Lindley Cintra 

experimentar processos de investigação e de intervenção em meio escolar, envolvendo estudantes, 

professores/as, comunidade escolar e as duas organizações promotoras.  

A partir de questões concretas vividas nas escolas procurou-se que estudantes e docentes construíssem 

o seu próprio quadro de valores e perspetivas de atuação individual e coletiva no contexto escolar, na ótica 

da ED/ECG, isto é, ligando as vivências quotidianas locais a um quadro de leitura mais amplo e complexo. 

Estes processos decorreram ao longo de três anos e foram sendo analisados e adaptados à realidade.  
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Neste documento partilham-se as aprendizagens mais significativas desta experiência, resultantes de um 

processo de reflexão da equipa do CIDAC e da FGS sobre aspetos centrais do  projeto que enquadrou 

formalmente esta iniciativa, indo além da descrição das atividades previstas e/ou realizadas. Olhando 

analiticamente para as aprendizagens, não com o intuito de identificar boas práticas ou de extrair ilações 

generalizantes, mas de extrair e estruturar questionamentos e problemáticas. Essas aprendizagens dizem 

respeito à intervenção de ED/ECG em espaços não-letivos; sobre a apropriação de atores escolares de um 

projeto que visou criar dinâmicas de participação de estudantes e professores/as nas suas Escolas; e sobre o 

papel de organizações da sociedade civil na Escola.  

A partir daqui lançam-se também algumas pistas para o futuro que possam inspirar pessoas interessadas 

em processos desta natureza em meio escolar. 

Documento produzido no âmbito do projeto A Escola, ser vivo dentro de um Ecossistema: da alimentação 

à utilização dos recursos naturais. Projeto com duração de 3 anos (maio 2018 a junho 2021), promovido em 

conjunto pelo CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, FGS – Fundação 

Gonçalo da Silveira, e cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. 
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