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Como vivenciar o aprendizado global

O QUE É O ENSA?

QUEM PODE NOS CONTATAR?

O ENSA é o programa de intercâmbio escolar de política de
desenvolvimento da ENGAGEMENT GLOBAL. Fomentamos parcerias entre escolas na Alemanha e em países na África, Ásia,
América Latina e no sudeste da Europa.

		
ESCOLAS QUE DESEJAM ESTABELECER UMA PARCERIA
		Promovemos VIAGENS DE INICIAÇÃO para escolas que
desejam planejar e construir em conjunto uma parceria.

O ENSA quer possibilitar a vivência de interdependências
globais. As parcerias escolares apoiadas pela ENGAGEMENT
GLOBAL lidam com temas globais como justiça social, direitos humanos, diversidade e sustentabilidade.

ESCOLAS QUE JÁ TÊM UMA PARCERIA CONSOLIDADA
Promovemos VIAGENS DE ENCONTROS para escolas
que desejam intensificar uma parceria já existente e
implementar projetos comuns.

Atribuímos grande valor a parcerias duradouras e com efeito
sustentável. Por isso, apoiamos as escolas no desenvolvimento de um plano de longo prazo para a parceria.
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Em nome do

MAS POR QUE UMA PARCERIA ESCOLAR?		
Qualquer pessoa que queira atuar em um mundo global e
ajudar a configurá-lo precisa entender as interdependências
globais, adotar perspectivas diferentes e saber avaliar criticamente a própria posição.
A melhor maneira de apoiar essa aprendizagem é por meio
de encontros pessoais, experiências próprias e a possibilidade de desenvolver um projeto próprio.
Parcerias escolares comunicam temas globais na prática e
relacionadas com a própria vida. Elas mostram como cada
pessoa pode realizar mudanças individuais e permitem
vivenciar o aprendizado global.

MUDANÇA DE PERSPECTIVAS
Participantes aprendem mais sobre outros estilos de
vida e novas perspectivas.
PENSAMENTO GLOBAL
El@s aprendem na prática como as relações globais
funcionam e o que isso tem a ver com suas próprias
vidas.
ENGAJAMENTO NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
El@s aprendem a assumir responsabilidade e se engajar em prol de um mundo mais justo.

APOIO DE CONTEÚDO E FINANCEIRO CAMINHAM LADO A LADO
ACOMPANHAMENTO DE CONTEÚDO
Todas as parcerias escolares são apoiadas por dois
funcionários da ENSA, que aconselham os participantes do projeto ao longo do ciclo de financiamento.
Entre janeiro e novembro, os projetos participam em
três conferências de vários dias nas suas regiões. Nas
conferências, os participantes abordam os tópicos dos
seus intercâmbios escolares em palestras, workshops e
pequenos grupos. Funcionários e oradores experientes
da ENSA organizarão workshops a realizar nas conferências:
– Elaboração e acompanhamento de projetos de intercâmbio escolar
– Temáticas de Aprendizagem Global e Educação para
o Desenvolvimento Sustentável

– Competências como trabalho em equipa e gestão de
conflitos
– Métodos de sensibilização para a diversidade e inclusão
INCENTIVO FINANCEIRO
O ENSA assume a maior parte das verbas necessárias
para os encontros (voo, hospedagem, alimentação,
custos do projeto, etc.).
Viagens de iniciação: incentivamos um encontro de sete
dias respectivamente na Alemanha e no país parceiro.
Viagens de encontro: incentivamos, uma vez por ano,
um encontro de dez a quatorze dias, na Alemanha ou
no país parceiro.

O QUE MAIS OFERECEMOS
		
COOPERAÇÕES COM ORGANIZAÇÕES
N
 ÃO-GOVERNAMENTAIS (ONGS)
Ajudamos escolas a estabelecer contato com ONGs
na Alemanha e no país parceiro. Em conjunto com as
ONGs, as escolas parceiras implementam projetos relacionados a temas globais. Dessa forma, @s alun@s
aprendem sobre o engajamento social e cívico na
prática.
INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO
Recebemos todas as alunas e todos os alunos – independentemente de origem ou história de vida, necessidades especiais, condições sociais ou econômicas.
Tod@s @s envolvid@s podem participar.

O ENSA FUNCIONA!
87 % d@s participantes do programa ENSA desejam
continuar a se engajar na política de desenvolvimento.

“O ENSA foi uma experiência muito
marcante, que abriu meus horizontes
e me sensibilizou quanto a problemas
globais.”
Aluna no ENSA

QUEM PODE APRESENTAR UM PEDIDO?		
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DA ALEMANHA

INFORMAÇÕES E CONTACTO

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS SEM FINS
LUCRATIVOS DA ALEMANHA

Gostaria de obter aconselhamento sobre parceria e financiamento escolares? Contacte-nos:
ENSA-Beratung@engagement-global.de

FUNDAÇÕES ESCOLARES DA ALEMANHA

Telefone: (+49-30) 2548-2175
http://ensa.engagement-global.de

