


✕ Somos um conjunto de pessoas e instituições da sociedade civil que se apoiam 
mutuamente e procuram refletir em conjunto para melhor compreender o nosso 
mundo e trabalhar para a transformação social a partir dos contextos 
educativos;  

✕ 63 pessoas, sobretudo professores/as e educadores/as, distribuídas pelos 
vários níveis de ensino, integrando também pessoas ligadas ao ensino 
superior, organizações da sociedade civil e outras instituições;

✕ Provenientes de diversos pontos de Portugal Continental (Aveiro, Braga, 
Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal) e Região 
Autónoma da Madeira.

Quem somos?



Como funciona a Rede ECG?

Não se trata de 
uma estrutura ou 
de um organismo, 
mas sim de uma 

forma de trabalhar: 
em Rede.

É uma rede informal, à qual 
se poderão juntar todos/as 
aqueles/as que se revêm na 
missão, valores e princípios 

da Rede ECG e que se 
corresponsabilizam pela sua 

existência, atividade e 
dinamização.

As atividades 
baseiam-se num 

plano de ação 
definido 

anualmente (por 
período letivo). 

Reuniões presenciais entre 
membros – discussão de 
pontos estruturais do seu 

funcionamento e ação
 

Encontro nacional de ECG - 
reflexão com educadores/as 

fora da Rede ECG



Quais os objetivos?

Facilitar o acesso e o 
intercâmbio, entre 
educadores/as, de 

materiais e de 
informação, no 
âmbito da ECG, 

em contexto 
escolar.

Apoiar os/as 
educadores/as e as 

escolas na 
compreensão e 
construção de 

respostas aos desafios 
da sociedade atual, na 

perspetiva da ECG.

Proporcionar 
oportunidades de 

partilha, de reflexão e   
de formação entre pares 

sobre ECG.

Fonte:
REFERENCIAL 
DA REDE ECG

A Rede ECG procura ajudar a responder a questões atuais concretas.



O que entendemos por 
Educação para a 
Cidadania Global?



Rede 
ECG

Educação para a 
Cidadania Global 

(ECG) 

Um processo 
educativo 

que contribui para a 
formação de cidadãs e 

cidadãos responsáveis e 
comprometidos

com vista à construção de 
sociedades mais justas, 

equitativas e solidárias num 
planeta sustentável  

e que se baseia na coerência entre:                
-  os valores e as propostas,

- objetivos e estratégias,
- o discurso e a prática,
- o conteúdo e a forma.



O que 
fazemos?



Refletimos sobre conceitos 
e práticas ligadas à 
Educação para a Cidadania 
Global

Partilhamos experiências de 
ECG, assim como, materiais e 
recursos pedagógicos para levar 
a ECG aos contextos educativos

Comunicação externa

Encontros e 
conferências

Formações

Grupos de reflexão 
temática

Dinâmicas locais
Elaboração e 
disseminação 
de materiais


