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AFS Efeito + Sala de Aula: Apresentando os alunos à cidadania global 
Um programa por AFS Intercultural Programs 

 

Novembro de 2020 - junho de 2021 

 

O Efeito AFS + para o Programa de Sala de Aula 
 
O programa, com base no Efeito + Workshop de grande sucesso, incorpora aprendizagem 
intercultural, competência global e metodologias de educação não formal para equipar os 
professores para apresentar aos alunos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS) e desenvolver habilidades interculturais ao longo da vida.  
 
A organização AFS Intercultura tem o orgulho de ser parceira da Fundação Cyril Taylor, que 
forneceu os fundos para o Efeito + Sala de Aula. 
 
A partir de novembro de 2020 e durante o primeiro semestre de 2021, 150 professores e cerca 
de 4.000 alunos do ensino médio participarão do novo programa Efeito + Sala de Aula, 
oferecido pelos Programas Interculturais do AFS e suas organizações nacionais no Brasil, 
Colômbia e Nova Zelândia. 
 
Este programa consiste em três partes: 

● Um kit de ferramentas de Efeito + para os recursos de sala de aula. 
● Uma formação virtual de professores ajustada às realidades do COVID19 para facilitar 

a implementação da iniciativa. 
● O prêmio Sir Cyril Taylor Jovens Líderes para envolver a próxima geração no exercício 

de suas habilidades de cidadania global. 
 

Objetivos 
Este projeto tem como objetivo equipar os professores para apresentar aos alunos 
questões e desenvolver habilidades interculturais essenciais e vitalícias para que se tornem 
cidadãos globais ativos. Faremos isso da seguinte forma: 

● Desenvolvimento de ferramentas para professores do ensino médio para implementar 
a Educação para a Cidadania Global em suas práticas de ensino; 

● Oferta de um programa de treinamento virtual para professores de escolas de ensino 
médio, onde eles podem desenvolver suas próprias habilidades interculturais, 
aprender sobre os principais conceitos e princípios da Educação para a Cidadania 
Global e como isso ajuda a promover os ODS; 

● Reconhecimento aos principais projetos de impacto social criados por turmas de 
professores que implementam iniciativas de impacto social em suas comunidades 
locais. 
 

Resultados Esperados 
● 150 professores treinados em habilidades interculturais e educação para a cidadania 

global e equipados para entregar o conteúdo do programa AFS Efeito + para a Sala de 
Aula. 

● 4.000 alunos do ensino médio inspirados, preparados e prontos para implementar 
seus próprios projetos de impacto social com base nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 
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● Reconhecimento global ao enviar os projetos finais para o Prêmio Sir Cyril Taylor 

Jovens Líderes, que recompensará os projetos de maior impacto liderados por alunos e 
professores em suas comunidades. 

 

Contexto 
A Educação para a Cidadania Global é essencial não apenas para ajudar as pessoas a aprender 
a viver juntas, mas também para enfrentar os desafios globais mais urgentes. As Nações 
Unidas declararam 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (também conhecidos como 
“Objetivos Globais”) para proteger o planeta, reduzir a desigualdade e acabar com a pobreza 
extrema até o ano de 2030. O Efeito + para a Sala de Aula traz esses objetivos globais para a 
vida à medida que os alunos aprendem a teoria e a prática do impacto social e da competência 
intercultural para enfrentar os desafios globais. Isso irá aprimorar suas habilidades e despertar 
sua paixão por uma vida inteira de liderança cidadã global. 
 

Com uma missão baseada no serviço e no voluntariado, a AFS acredita que um mundo justo e 
pacífico só é possível quando a comunidade global respeita a diversidade, abraça a inclusão e 
trabalha ativamente para o avanço da compreensão global. Essa mentalidade transforma as 
comunidades - e ajuda a resolver nossos desafios mais urgentes. Isso está no centro de nossa 
iniciativa proposta. 
 
Dado que tantos jovens não podem estudar no exterior, especialmente com limitações devido 
à crise do COVID-19, é essencial fornecer oportunidades inclusivas para os alunos se 
envolverem com questões globais e interculturais. O Efeito + Sala de Aula faz exatamente isso: 
levando a educação para a cidadania global a alunos de todas as origens e expandindo o 
acesso à educação intercultural. 
 
Como as habilidades globais - como a compreensão de diferentes perspectivas, pensamento 
crítico, empatia e busca de soluções colaborativas - são cada vez mais reconhecidas como 
partes essenciais da educação, isso exige que os professores também tenham essas 
competências. O AFS criou o Efeito + Sala de Aula para preparar professores para capacitar 
seus alunos a se tornarem cidadãos globais ativos que possuem essas habilidades e geram 
impacto social positivo em suas comunidades locais. 
Além disso, a educação para a cidadania global está se tornando cada vez mais reconhecida 
como um elemento essencial da educação formal. Esse imperativo requer que os professores 
tenham autonomia para preparar seus alunos. No entanto, de acordo com pesquisas, apenas 
muito poucos professores, sejam novos na profissão ou há muito ativos na área, têm a 
preparação e as ferramentas necessárias para incorporar isso em seu trabalho diário (Gaudelli, 
2016; West, 2012; Zhao, 2010; Longview Fundação, 2009). Para atender a essa necessidade 
urgente, o AFS executará o Efeito + para a Sala de Aula, equipando os professores para 
envolver os alunos na cidadania global com base em nossas metodologias educacionais de 
sucesso para promover a aprendizagem intercultural e a educação de competência global. 
 
Organizador e Patrocinador 
Sobre a Fundação de Caridade Cyril Taylor 
 

A Cyril Taylor Charitable Foundation apóia instituições de caridade para promover a educação 
de alunos da Universidade Richmond (Reino Unido) e instituições de caridade para a educação 
intercultural e internacional e crianças sob cuidados. 
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Sobre os programas interculturais da AFS 
Os Programas Interculturais da AFS desenvolvem cidadãos globais ativos, comprometidos em 
tornar o mundo um lugar melhor. Por meio de nossos programas de intercâmbio internacional, 
iniciativas de educação, voluntariado e defesa de direitos, capacitamos jovens de todas as 
origens com habilidades globais essenciais - e a paixão por fazer a diferença. Os Programas 
Interculturais AFS aproveitam o poder e o alcance de mais de 50 Organizações AFS Nacionais 
trabalhando juntas para acelerar o impacto local, global e coletivo de nossa organização sem 
fins lucrativos de 105 anos.  www.afs.org .br 
 
Idiomas 
O programa de treinamento virtual global será oferecido em inglês e espanhol, enquanto as 
sessões virtuais ao vivo serão oferecidas em inglês, espanhol e português. 
O programa nacional de treinamento será realizado no idioma local de cada país. 
 
Número de participantes 
Serão disponibilizadas 50 vagas para cada país participante, totalizando 150 professores do 
ensino médio de todos os três países. 
 

Seleção de participantes 
Candidatura: Os professores interessados podem candidatar-se através do seguinte link, 
https://afs.typeform.com/to/NTij2J5a,  até sexta-feira, 30 de outubro de 2020. 
 

Os candidatos devem atender às seguintes condições: 
● Atuando como professora de ensino médio para alunos de 14 a 18 anos. 
● Ser capaz de incluir os objetivos e o conteúdo do programa no currículo da disciplina e 

implementá-lo ao longo do primeiro semestre do ano letivo de 2021. 
 

Seleção: As inscrições enviadas serão analisadas pela AFS International, com sede em Nova 
York, EUA, e serão aprovadas pelas organizações locais da AFS. 
Notificação: os participantes selecionados serão notificados por e-mail na semana de 2 de 
novembro de 2020. 
Confirmação: A organização local do AFS entrará em contato com os participantes 
selecionados e os informará sobre a agenda completa e os próximos passos. 
 

Agenda 
 
Inscrição 5 a 30 de outubro 
Notificação de Seleção 2 a 6 de novembro 
Treinamento Virtual Global (Certificado de 
Competência Global) 

9 de novembro a 11 de dezembro 

Treinamento Virtual Nacional (Treinamento 
Efeito + Sala de Aula) 

Início do ano letivo (fevereiro/ março 2021) 

Implementação do programa em sala de aula Março – Maio 2021 
Candidaturas e Seleção do vencedor do 
Premio Jovens Lideres 

Junho – julho 2021 
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Conteúdo do Programa 

 

Informação de Contato AFS 

Nome: Pamella Matos  

Email: pamella.matos@afs.org 

Telefone: 21 99466 3824 

Endereço: Rua Almirante Barroso 81, 32º andar sala B102 

www.afs.org.br 
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