
 

  

“O Comércio Justo – Educação para a Cidadania Global” 

Onde e quando 

Escola Básica de Pedome, Vila Nova de Famalicão, 2ª semana de fevereiro e março de 2014 

Com quem 

Destinatários: Comunidade Educativa. Colaboradores: alunos/as dos Clubes da Europa e da Floresta, 

Biblioteca Escolar da EBI Pedome, docentes de Geografia, CIDAC, cooperativa Mó da Vida e Rede ECG  

Objetivos 

- Desenvolver o pensamento crítico e a reflexão em torno das questões do comércio e da justiça  

- Trabalhar com os agentes educativos ferramentas e metodologias que envolvam temáticas sobre o 
comércio justo e permitam fomentar, em contexto formal e não formal, o ensino para uma cidadania global 
mais esclarecida 

- Desenvolver, com os docentes, estratégias facilitadoras para uma educação pelo respeito, a preocupação 
pelas pessoas e pelo ambiente, como temas transversais à formação dos alunos/as enquanto indivíduos 
socialmente responsáveis e interventivos 

O que se fez / aconteceu 

- Exposição “O comércio pode ser justo!”. Os/as alunos/as dos 8.º ano e 9.º anos, em grupos, visitaram a 
exposição e foram respondendo às questões dos painéis. Depois de as completarem, expuseram as 
conclusões aos e às colegas, debatendo as implicações do comércio mundial e o que é o Comércio Justo. 

- Banca com produtos do Comércio Justo, organizada pelos/as alunos/as do clube da Europa e da Floresta 
que, à medida que iam efetuando as vendas, explicavam em que consiste o “Comércio Justo”.  

- Oficina Temática sobre Comércio Justo para 12 educadoras e educadores, co-organizada pelo CIDAC e pela 
cooperativa Mó de Vida, com o apoio da Rede ECG, da qual resultou uma proposta metodológica replicável 
em oficinas sobre temas no âmbito da ECG. 
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Painéis elaborados por educadores/as da Rede ECG no âmbito do projeto “Co-construindo uma Rede de Educação para a Cidadania Global 

no meio escolar”, promovido pelo CIDAC e pela FGS e cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua 


