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A REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO 

 

Criada em 1952 e implementada em 1953, a Rede de Escolas Associadas da Unesco (a mais 

antiga Rede da UNESCO), conta com  mais de 10.000 estabelecimentos de ensino 

espalhados em  181 Estados-membros e prossegue de forma ativa o ideário e os princípios 

estabelecidos no Ato Constitutivo da UNESCO. As escolas devem concentrar-se no “quarto 

pilar da educação – aprender a viver juntos” tal como definido no relatório Delors. 

 

Estratégia da Rede de Escolas Associadas da UNESCO 2014-2021 

Uma Escola Associada da UNESCO pratica um ensino intercultural e deve ser democrática e 

participativa nas suas estruturas e métodos. Deverá igualmente adotar como critérios o 

trabalho de equipa, um elevado padrão de qualidade, um ambiente criativo e 

empreendedor e num sentido ético. 

 

 A Rede de Escolas Associadas da Unesco trabalha em prol de quatro grandes temas de 

estudo: 

1. As preocupações mundiais e o papel das Nações Unidas 

2. A educação para o Desenvolvimento Sustentável 

3. A paz e os Direitos Humanos 

4. A aprendizagem intercultural 

 

GLOBAL F - “Aprender a Viver Juntos” 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DA ESCOLA (PEE) 

 

Sendo a missão da Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra “Promover o Sucesso 

Educativo numa Escola de Qualidade”, é fundamental que às aprendizagens cognitivas 

se associem metodologias diferentes de aprendizagem, promotoras do desenvolvimento 

de competências que auxiliem os alunos na aquisição de espírito crítico e de iniciativa, 

no desenvolvimento de capacidades e competências para responder aos desafios da 

sociedade em que vivem, capacitando-os e orientando-os para valores que os conduzam e 

consciencializem da importância do crescimento sustentável e da Paz (objetivos 

prioritários da EU para 2020). 

  

https://www.unescoportugal.mne.pt/images/Educa%C3%A7%C3%A3o/estrategia_da_rede_de_escolas_associadas.pdf
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A alfabetização cultural e a integração de todos – valores prosseguidos pela Escola 

Secundária Ferreira Dias (ESFD) no seu Projeto Educativo (PE), num compromisso de 

natureza cívica, profissional e social – só são concretizáveis se conseguirmos pôr em 

diálogo as diferentes culturas que hoje coabitam na Escola, tal como na sociedade. O 

diálogo entre culturas é um fator determinante para a construção de uma educação 

inclusiva, equitativa e de qualidade, que promova a erradicação da discriminação e da 

violência e fomente os valores da tolerância, do respeito e da Paz. 

  

O Plano de Ação do presente Projeto deverá Insistir na importância de uma: 

 

 Escola humanista 

 Escola integral 

 Escola de qualidade 

 

O Plano de Ação assenta nas seguintes Preocupações: 

 Paz e direitos humanos    

 Aprendizagem intercultural 

 Desenvolvimento sustentável 

 

 

A Finalidade 

1. Formar na igualdade 

2. Informar na diferença 

3. Fomentar a união na comunidade educativa 

4. Integrar diferenças 

5. Promover uma cidadania global. 

 

 

A Estratégia 

1. Realização de conferências e palestras.  

2. Recolha, divulgação e partilhas multiculturais (linguagem, dança, gastronomia, 

artefactos, vestuário,…). 

3. Exposições construídas com o contributo das várias representações e proveniências 

culturais da comunidade escolar. 

4. Visitas de estudo a instituições oficiais e/ou particulares de comprovado interesse 

cultural. 
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Os Valores 

Atendendo a que o Objetivo 4 da Agenda 2030 é assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos e que um dos pressupostos da ética, na sua dimensão pragmática, é que 

todas as atividades humanas sejam meios para uma finalidade global, convergência de 

todas, devemos agir de modo a que da nossa ação resulte a maior felicidade ou bem-

estar possível para as pessoas por ela afetadas. Serão prosseguidos os seguintes Valores: 

1. Compreensão e Tolerância. 

2. Aceitação do Outro na sua singularidade e diferença. 

3. Autonomia. 

4. Espírito crítico e criativo. 

5. Consciência da importância de uma cidadania ativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

“ À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar 

através dele. 

 

”Dellors, J. 1996, “In Educação – Um Tesouro a Descobrir” 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 

UNESCO, Ed. Asa, Porto 

 

 

Pensamos contribuir para a informação e formação de todos os elementos da 

comunidade escolar, na tentativa de consolidar os objetivos da UNESCO e da 

Agenda 2030. Vivemos num mundo real, numa escola real, com dificuldades reais, 

que pretendemos minimizar com uma cultura de valores para a construção e 

crescimento do Ser global, humanista, solidário, atento, aberto ao crescimento e à 

mudança, capaz de agir e intervir para o desenvolvimento global e sustentável, 

para o bem estar e a Paz.  

 

 

Global F: Aprender a viver juntos. 


