
INeste programa de desenvolvimento de habilidades os Educadores podem

AFS Efeito + para a Sala de Aula: 
Apresentando os alunos à Cidadania Global 
. Um programa AFS Intercultura.

Programa de Capacitação Virtual 
para Educadores com 
conhecimentos sobre Educação e 
Cidadania Global e como 
envolver seus alunos e suas 
comunidades no cumprimento 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas

(1) Te rcontato com metodologias de ensino inovadoras em Educação 
para a Cidadania Global para alunos do Ensino Médio

(2) Conteúdo Educacional multidisciplinar baseado na agenda 2030 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável

(3) Uma abordagem educacional completa e dirigida por especialistas , 
baseada na aprendizagem intercultural e na competência global. 

(4) Atividades práticas sobre impacto social e desenvolvimento 
sustentável

(5) Como se conectar e colaborar virtualmente com outros 
educadores de todo o mundo 
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WHAT WILL I GET FROM THE PROGRAM

AFS Efeito + Sala de Aula

CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÃO

A PROGRAMAÇÃO INCLUI
- Um kit de ferramentas com educação interativa e atividades 

de mudança para implementar em sala de aula
- Uma série de módulos online com conteúdo de vídeo
- 6 sessões de diálogo ao vivo conduzidas por facilitadores AFS 

via zoom
- 20h de conexões globais e aprendizagem durante 8 semanas
- Certificado de competência global AFS baseado em pesquisa 

após a conclusão
- Premio Sir Cyril Taylor Jovens Lìderes para os melhores 

projetos de impacto social 

Parte 1
● Roteiro

● Aprendendo estilos

● Quem sou eu

● Zona de conforto

● Observe o seu contexto

Parte 2
● Lidar com conflito

● Sociedades Polarizadas

● Compreendendo a desigualdade

● Microagressões

● Poder e privilégio

● Estratégias de enfrentamentoSessão ao Vivo 1- Global

Parte 1 - Continuação
● Estereótipos e 

generalizações

● Empatia e escuta

● Quando as diferenças 

colidem

● Suspender julgamento

● Dimensões culturais

● Estilos de comunicação

●

Continuaçãon

Competências sécilo XXI

● Implementando/ ação

Sessão ao Vivo 2 - Global 

Sessão ao vivon #3 - Global

Sessão ao VIvo  #4 - Global

Se inscreva!  afs.org/effect-plus/

Sessão ao Vivo  #1 & 2 - 
National

IMPLEMENTANDO
● Kit com ferramentasEfeito + paraa 

Sala de Aula

http://afs.org/effect-plus/

