
Title of Sustainable Development Goal:

4 – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos

Educação de Qualidade

Short Description of SDG:

Educação de qualidade significa garantir uma educação inclusiva e equitativa, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Podes trabalhar para promover uma educação de qualidade, apoiando iniciativas internacionais para
reduzir as desigualdades no acesso à educação, sendo proativo na procura de oportunidades de
aprendizagem autónoma e ajudando a tua comunidade e colegas a criar um ambiente propício a uma
melhor educação, sem discriminação.

Action Area 1

Action Area: Ação Global

Question 1 (Global Action)

Segues ativistas pela educação global e partilhas notícias e campanhas internacionais sobre o tema, nas
tuas redes sociais?

1 Nunca.

2 Às vezes.

3 Frequentemente.

4 Sempre.

Question Feedback:

“Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.” Malala Yousafzai
Malala é uma jovem ativista pela educação, do Paquistão, e a mais jovem laureada com o Prémio Nobel da
Paz. Podes segui-la nas tuas redes sociais!

Question 2 (Global Action)

Já participaste, na tua escola, de alguma campanha internacional de consciencialização sobre a educação
para o desenvolvimento sustentável?

1 Não, e não estou interessado/a.

2 Não, mas gostaria de fazê-lo brevemente.



3 Sim, já participei.

4 Sim, já participei e gostaria de participar outra vez.

Question Feedback:

Podes juntar-te a uma rede juvenil global para o desenvolvimento sustentável e implementar uma
iniciativa internacional na tua escola. Por exemplo, podes ingressar na SDSN Youth das Nações Unidas.

Question 3 (Global Action)

Já participaste, na tua escola, de alguma campanha de angariação de fundos para a educação global, para
apoiar países em desenvolvimento?

1 Não, e não estou interessado/a.

2 Não, mas gostaria de fazê-lo brevemente.

3 Sim, já participei.

4 Sim, já participei e gostaria de participar outra vez.

Question Feedback:

Existem vários projetos para promover uma educação de qualidade nos países em desenvolvimento.
Podes, por exemplo, patrocinar a educação de uma criança ou juntar-te aos teus amigos para angariar
fundos para a construção de salas de aula, compra de material didático ou custear despesas de formação
de professores, entre outros.

Action Area 2

Action Area: Aprendizagem autónoma

Question 1 (Action Area 2)

Tentas definir metas concretas para a tua aprendizagem e o teu futuro?

1 Não, não acho que seja importante.

2 Não, acho que é importante, mas nunca pensei nisso.

3 Sim, já pensei nisso, mas não tenho objetivos definidos.

4 Sim, tenho objetivos definidos.

Question Feedback:

“Educar não é ensinar factos, mas sim preparar a mente para pensar” - Albert Einstein
Educação não é apenas aprender a ler e escrever, mas pensar criticamente sobre a vida, desenvolver
competências interpessoais e adquirir valores que te ajudarão a estabelecer objetivos e a concretizá-los,
para alcançar uma vida adulta de sucesso.



Question 2 (Self Learning)

Tentas aprofundar os conhecimentos adquiridos nas aulas através de outros formatos (clubes escolares,
mobilidades, estágios, conferências, cursos online, etc)?

1 Nunca.

2 Às vezes.

3 Frequentemente.

4 Sempre.

Question Feedback:

As escolas dão-nos a oportunidade de nos envolvermos em várias atividades além das aulas. Por exemplo,
'Eco-Escolas' é o maior programa internacional de escolas sustentáveis.
Descobre quais os clubes/grupos e programas que a tua escola oferece e participa!

Question 3 (Self Learning)

Fora da escola, participas de atividades desportivas, culturais, recreativas ou cívicas?

1 Nunca.

2 Às vezes.

3 Frequentemente.

4 Sempre.

Question Feedback:

A aprendizagem acontece muito além da sala de aula. Aprendemos com a nossa família, amigos, hobbies e
outras atividades extracurriculares. O que fazes fora da escola? O que aprendes em todas as situações da
tua vida?

Action Area 3

Action Area: Participação Comunitária

Question 1 (Community Participation)

És voluntário em alguma organização de apoio a outros jovens, como mentor, ou fazes isso
informalmente, com a família e / ou amigos?

1 Não, e não estou interessado/a.

2 Não, mas gostaria de fazê-lo brevemente.

3 Não, mas ajudo colegas e amigos sempre que me pedem.

4 Sim, sou voluntário/a nessa área.



Question Feedback:

Um programa de mentoria baseia-se numa relação de confiança, em que o mentor auxilia o outro por
meio de orientação e aconselhamento relativamente ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Question 2 (Community Participation)

Já participaste em iniciativas de influência política para reduzir as desigualdades no acesso à educação
(petições, elaboração de cartas dirigidas ao governo, etc)?

1 Não, e não estou interessado/a.

2 Não, mas gostaria de fazê-lo brevemente.

3 Sim, já participei.

4 Sim, já participei e gostaria de participar outra vez.

Question Feedback:

Se gostarias de desenvolver uma iniciativa de influência política ao nível da tua escola e / ou governo
local, consulta a plataforma ‘Campanha Global pela Educação’, onde podes encontrar várias iniciativas
dessa natureza para te inspirar!

Question 3 (Community Participation)

Denuncias situações de discriminação na escola?

1 Nunca, eu prefiro pensar nas minhas coisas.

2 Às vezes, mas têm de ser muito evidentes.

3 Frequentemente, é importante ajudar os outros.

4 Sempre, não posso permanecer indiferente a situações de injustiça.

Question Feedback:

Há vários tipos de discriminação que podem ocorrer numa escola, baseados em questões de raça, etnia,
deficiência, orientação sexual ou género. Conheces alguém que tenha sofrido de discriminação?
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