Cada parceria escolar é apoiada por dois funcionários da ENSA, que aconselham os participantes do
projeto e estão disponíveis o ciclo de financiamento.
Entre janeiro e novembro, cada projeto participa
em três conferências de vários dias na sua região.
Nas conferências, os participantes preparam-se
para o projeto e avaliam-no após os encontros.
Colaboradores e oradores experientes da ENSA
realizam seminários durante as conferências sobre:
→ Preparação e acompanhamento de viagens e
projetos de intercâmbio escolar
→ Introdução à Aprendizagem Global e Educação
para o Desenvolvimento Sustentável
→ Partilha de competências, tais como trabalho em
equipa e gestão de conflitos
→ Métodos para encontros escolares sem discriminação e inclusivos
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Acompanhamento do conteúdo

INFORMAÇÕES E CONTACTO
Consultoria em parcerias escolares
Gostaria de obter conselhos sobre parcerias e
financiamento escolares? Contacte-nos:
ENSA-Beratung@engagement-global.de
Telefone: +49 (0) 30 254 82-175
http://ensa.engagement-global.de

Em nome do

ENSA - ENCONTROS
PROMOÇÃO DAS PARCERIAS
ESCOLARES EXISTENTES

Promovemos parcerias entre escolas da Alemanha e
escolas em países de África, Ásia, América Latina e
Sudeste Europeu.

Como decorrem os encontros?

Quem se pode inscrever?

Objetivos do encontro

Os encontros são uma oferta para escolas da

→ Escolas públicas e privadas com sede na

O encontro oferece às escolas parceiras a opor-

Alemanha que já possuam uma parceria com uma
escola de países da África, Ásia, América Latina
ou Sudeste Europeu. Um encontro pode ocorrer na
Alemanha (a escola parceira vem visitar) ou no país
da escola parceira (a escola alemã visita a escola
parceira). O pedido é feito para a entrada ou saída.

Alemanha
→ Organizações não-governamentais sem fins
lucrativos com sede na Alemanha
→ Associações escolares com sede na Alemanha

tunidade de atualizarem e consolidarem a sua
parceria O foco do encontro está no trabalho
conjunto sobre um tema escolhido na área da
aprendizagem global. A análise substantiva e
metodológica de um tema do projeto escolhido
oferece aos jovens uma visão dos contextos
globais. A ENSA incentiva-os a abordarem pro-

Duração e período do encontro

Promovemos as parcerias quer em termos de conteúdo quer em termos financeiros, para que alunos da
Alemanha e de países do Sul global com diferentes
perspetivas possam aprender uns com os outros,
compreender os contextos globais e envolver-se em
mudanças sustentáveis.

A ENSA promove encontros de 10 a 14 dias de pro-

Para ancorar parcerias escolares e questões globais
de aprendizagem nas escolas e de forma sustentável na sala de aula, oferecemos também formação
contínua e eventos de networking para educadores
e funcionários de organizações não-governamentais
(ONGs).

Participantes

A ENSA faz parte da Engagement Global gGmbH e
atua em nome do Ministério Federal de Cooperação
e Desenvolvimento Económico (BMZ).

cipantes. A idade mínima para participação é de

fundamente as questões sociais.

jeto (mais a chegada e a partida). Mediante autorização da ENSA, é possível prolongar a duração do
encontro. Os recursos adicionais devem ser fornecidos pelas próprias escolas. O período da viagem é
limitado de março a outubro.

Devem participar do encontro alunos e professores.
Os dirigentes escolares podem igualmente viajar
com eles, bem como funcionários de organizações
não-governamentais que acompanhem a parceria.
O financiamento da ENSA é limitado a 12 parti14 anos. Podem participar mais pessoas, caso as
escolas suportem elas próprias esse custo.
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ENSA significa Programa de Intercâmbio
Escolar de Desenvolvimento. Oferecemos um programa com ofertas educacionais e de financiamento no âmbito
das parcerias escolares.

