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O que é cidadania global? 

O mundo em que vivemos está a tornar-
-se cada vez mais globalizado e interco-
nectado. A cidadania global não é 
apenas uma definição; é uma forma de 
estar. É sobre a experiência humana 
compartilhada, valores compartilhados 
e responsabilidades compartilhadas. 
Reconhece que, independentemente 
das nossas raízes e do local onde vive-
mos, as nossas vidas e bem-estar são, 
em última análise, interdependentes.

Para mais informação, por favor visite:
politeiaproject.eu

Parceiros do Projeto

Se estiver interessado em participar no 
projeto, entre em contacto!

joao.geraldes@inova.business

Promoção da educação 
para a cidadania global em 

contexto escolar



Sobre o projeto

O POLITEIA é um projeto Erasmus+ 
que tem como missão preencher a 
lacuna que existe na educação para 
a cidadania global nas escolas 
secundárias e apoiar os professores 
na promoção e integração da cidada-
nia global em contexto escolar. 

O projeto tem como atividade princi-
pal o desenvolvimento de um curso 
de formação para permitir aos pro-
fessores abordar questões de cida-
dania global na sala de aula com 
confiança. Ao integrar os valores de 
cidadania global na disciplina/tempo 
letivo de Cidadania e Desenvolvimen-
to, o projeto pretende impulsionar o 
interesse dos estudantes do Chipre, 
Grécia, Portugal, Eslovénia e Reino 
Unido por esta temática.

Como vai o POLITEIA alcançar o 
seu objetivo?

Ao reforçar o ensino de cidadania 
global em contexto escolar com méto-
dos, ferramentas e recursos inovado-
res;

Ao promover a inclusão de cidadania 
global no currículo escolar; 

Ao melhorar as competências dos 
professores para compreenderem e 
integrarem a cidadania global em sala 
de aula; 

Quem estará envolvido na 
implementação do projeto?

Professores do Ensino secundário, 
assim como professores no início da 
sua formação

Autoridades de educação

Associações de professores

Decisores políticos 

Organizações da sociedade civil 

Instituições de educação & acadé-
micos

Meios de comunicação & 
público geral


