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ATALHOS DO GUIA
Independente da disciplina que você ensina, ajude seus alunos a descobrir os

ODS e se desenvolverem como Cidadãos Globais Ativos.

● Conecte suas aulas com os objetivos de aprendizagem do programa

● Selecione o melhor caminho de aprendizagem para o seu contexto

● Ajude os estudantes a refletir com nossa ferramenta de autoavaliação

● Use seis planos de aula contendo 18 atividades de aprendizagem experiencial

● Aprenda mais com as referências e outras leituras sugeridas

Mais informações afs.org/effect-plus

Entre em contato effectplus@afs.org

*Este programa foi selecionado pela UNESCO-APCEIU como uma

das Melhores Práticas de Educação para a Compreensão

Intercultural / Educação para a Cidadania Global 2021.
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EDUCATING ACTIVE GLOBAL CITIZENS WITH

SCHOOLS & EDUCATORS
Juntos, podemos desenvolver as habilidades interculturais do século

21, o conhecimento e a compreensão necessários para criar uma

mudança positiva que leve a um mundo mais justo e sustentável.

Caro Educador,

Pesquisas recentes demonstram Pesquisas recentes mostram

que educadores - você! - são cruciais para promover a

competência global e ajudar seus estudantes a se tornarem

cidadãos globais ativos. No entanto, muitos educadores

dizem que não estão equipados para apoiar seus estudantes

nesta área.

Graças ao apoio da Sir Cyril Taylor Charitable Foundation, o

AFS Intercultural Programs tem o prazer de tornar o

Programa efeito+ AFS- um programa de aprendizagem

experiencial que apresenta à jovens os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e

como trabalhar juntos usando nossa diversidade para

avançar essas metas - disponível para educadores em todo o

mundo, fornecendo uma edição totalmente gratuita da

versão para a sala de aula deste programa reconhecido pela

UNESCO-APCEIU como uma das Melhores Práticas de

EIU/GCED de 2021.
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Como uma organização de educação global com mais de 105

anos de experiência, hoje o AFS trabalha para apoiar a

educação de três maneiras:

1. Desenvolvendo
Cidadãos Globais

Ativos

2. Globalizando
escolas e

instituições

3. Tornando a
aprendizagem intercultural

mais acessível

Nós só podemos alcançar esse impacto junto com vocês,

educadores. Para fazer isso, o Programa Efeito+ AFS na

Sala de Aula (E+4C) oferece um currículo flexível e fácil

de usar com seis aulas que incluem 18 atividades

interativas para ajudar seus alunos a aprender como

lidar com questões do mundo real de forma

significativa. O Programa irá ajudá-lo a desenvolver

com seus alunos a Cidadania Global Ativa necessária

para o avanço dos Objetivos Globais.

Atenciosamente,

Daniel Obst

Presidente & CEO, AFS Intercultural Programs
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Parte 1: Abordagem Educacional

COMO O PROGRAMA FUNCIONA

Os planos de aula e atividades do Programa Efeito+ AFS na Sala de Aula são um

complemento ao currículo tradicional da sala de aula, introduzindo aprendizagem

intercultural e educação para a Cidadania Global Ativa em suas práticas de ensino. O

desenvolvimento de habilidades interculturais do século 21, do conhecimento e da

compreensão necessários para nos tornarmos cidadãos globais ativos, e criar

mudanças positivas para um mundo mais justo e pacífico, está no centro de nossos

programas.

O programa AFS E+4C e este guia estão disponíveis para todos educadores

gratuitamente e podem ser usados   por você, não importa quais disciplinas você ensina,

em que lugar do mundo você esteja ou em quais línguas você ensina. Você pode

implementar o programa como uma atividade independente ou integrá-lo em seu

currículo existente. Já em nosso ano piloto (2020-21), 150 professores de ciências,

línguas, esportes, literatura e matemática de 3 países (Brasil,Colômbia, e Nova

Zelândia) utilizaram o guia E+4C e implementaram o programa, atingindo mais de

3.000 estudantes.

CONTEÚDO MODULAR, FLEXÍVEL E INCLUSIVO

O Programa é estruturado com base em uma abordagem modular, em que cada plano

de aula é estruturado como um módulo independente para que você possa usá-lo

junto ao seu currículo e planos de aula existentes. Se você tiver o tempo disponível,
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recomendamos realizar todas as atividades de cada módulo; se você tiver menos

tempo, implemente apenas uma atividade de cada plano de aula.

Também oferecemos sugestões de ajustes para acomodar diferentes estilos de

aprendizagem. As atividades são projetadas para implementação presencial, mas

adaptações para executá-las online também são fornecidas em cada módulo.

EDUCADORES COMO FACILITADORES E CO-APRENDIZES

O Programa E+4C incentiva os estudantes a se desenvolverem como Cidadãos Globais

Ativos, conhecendo os ODS e começando a desenvolver suas competências globais,

aprendendo como examinar continuamente suas visões de mundo, explorar

perspectivas diferentes e ajustar ações para gerar um impacto positivo no mundo.

Como parte desse processo, o AFS incentiva o educador a se ver não apenas como um

facilitador da aprendizagem, mas também como um co-aprendiz, lado a lado de seus

estudantes. Pesquisas sobre o desenvolvimento de competências globais demonstram

que estudantes seguem o exemplo das atitudes de seus professores, portanto, como

você coloca em prática sua cidadania global é tão importante quanto ensiná-la.

OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO OFERECIDAS PELO AFS

Embora este guia forneça o passo a passo para todas as atividades, oportunidades de

participar em treinamento presencial ou virtual oferecido pelo AFS podem estar

disponíveis em seu país - como AFS Global Up, uma certificação de aprendizagem

híbrida interativa que equipa os participantes com competências globais tangíveis. Nós

oferecemos estas capacitações para ajudá-lo a desenvolver suas próprias

competências interculturais e globais. Sempre que possível, buscamos financiamento

para tornar essas oportunidades de treinamento sem custo para os professores.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
O Programa  Efeito+ AFS na Sala de Aula foi desenvolvido para adolescentes (de 14 a

18 anos) se desenvolverem como Cidadãos Globais Ativos apresentando-lhes os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e como trabalhar juntos

para promover esses objetivos. Realizamos isso por meio de uma série de atividades

que ajudam os jovens a entender melhor a si mesmos, como impactam o mundo ao seu

redor e desenvolver habilidades para solucionar problemas reais. Os objetivos de

aprendizagem do Programa são divididos em quatro áreas:

1. APRENDIZAGEM INTERPESSOAL E SOBRE SI MESMO

○ Tornar-se mais autoconsciente, se perceber com objetividade e notar maneiras

como se é influenciado pela própria cultura.

○ Desenvolver maior compreensão sobre os outros e expandir sua capacidade de

perceber e responder a valores, sentimentos e realidades diferentes das suas.

2. ENTENDIMENTO DE QUESTÕES GLOBAIS

○ Conhecer os ODS da ONU e como eles se conectam com sua realidade local.

○ Desenvolver maior curiosidade e preocupação com questões globais.

○ Compreender a interdependência da comunidade global.

3. CO-CRIAÇÃO E COLABORAÇÃO

○ Escutar ativamente as contribuições de outros e usar essas diferentes

perspectivas para abordar problemas e encontrar soluções conjuntamente.

○ Comunicar e colaborar de maneira mais eficaz e adequada com pessoas de

diferentes origens e culturas.

4. TAKING ACTION

○ Reconhecer que soluções para desafios  globais requerem agir colaborativamente.

○ Começar a agir para ter um impacto positivo nas comunidades locais e ajudar a

avançar os ODS da ONU.
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CURRÍCULO & ESTRUTURA
Com base nos objetivos de aprendizagem, o Programa AFS Efeito+ na Sala de Aula usa

uma abordagem em que os seis módulos se complementam. Isso oferece aos

estudantes oportunidades de refletir continuamente e aplicar o que estão

aprendendo. Esta abordagem reflete a filosofia educacional da AFS: que o

desenvolvimento de competências globais é parte de um processo de aprendizagem

integral e contínuo, que nunca termina e requer prática constante.

Em módulo, compartilhamos três atividades com duração de 15 à 30 minutos1 que

incentivam os alunos a examinar continuamente suas próprias visões de mundo, a

conhecer perspectivas diferentes das suas, questionar-se e ajustar suas atitudes de

acordo.

O AFS acredita no impacto da aprendizagem experiencial. Por meio de nossos

programas, colocamos os estudantes no centro de suas jornadas de aprendizagem,

sendo orientados e apoiados ao longo do caminho. Eles são então incentivados a

colocar os conhecimentos em prática - e continuar assim o ciclo de aprendizagem.

1As atividades da Aula 6 podem levar de 20 a 60 minutos cada dependendo do número de estudantes.
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6 PLANOS DE AULA MODULARES

Ao abordar estes tópicos:

Os estudantes irão:

AULA 1: Aprendendo a viver e trabalhar juntos

○ Ser capaz de se conectar e colaborar com seus colegas.

○ Comunicar e interagir de forma eficaz em diferentes estilos de comunicação.

○ Compreender a importância de ver o mundo como um cidadão global e porque

fazer parte da mudança é importante.

AULA 2: Conhecendo os Objetivos Globais

○ Familiarizar-se com a Agenda 2030 da ONU e os ODS.

○ Compreender e descrever os principais pilares do desenvolvimento sustentável.

○ Obter uma consciência mais profunda de seu próprio impacto e responsabilidades

em relação a um futuro sustentável.

AULA 3: Compreendendo diferenças

○ Ter uma consciência mais profunda sobre suas identidades.

○ Conhecer estratégias para lidar com diferenças e estereótipos.

○ Compreender como diferentes tipos de desigualdade se relacionam com os ODS.

AULA 4: Observando nosso contexto

○ Ter um conhecimento mais profundo do seu contexto local, sendo capaz de

identificar características e desafios.
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○ Tornar-se mais consciente da diversidade e diferenças culturais presentes em sua

sua escola.

○ Reconhecer oportunidades de contribuir para fazer mudanças positivas em suas

comunidades.

AULA 5: Criando ideias de impacto

○ Ampliar sua visão dos desafios que suas comunidades enfrentam.

○ Identificar os desafios que os motivam a se tornarem cidadãos globais ativos.

○ Imaginar, planejar e prototipar uma solução para seus desafios locais.

AULA 6: Agindo como Cidadãos Globais Ativos

○ Apresentar as ideias de seus projetos de maneira organizada e estruturada.

○ Contribuir com ideias de projetos de colegas, dando e recebendo feedback de

forma intencional e colaborativa.

○ Colocar em prática a autoconfiança e habilidades de comunicação necessárias

para apresentar um projeto de impacto social.

3 CAMINHOS DE APRENDIZAGEM

Idealmente, para cada uma das seis aulas, você será capaz de realizar todas as três

atividades de cada um dos 6 módulos a fim de maximizar o aprendizado dos seus

estudantes e o impacto do Programa. Esse caminho de aprendizagem completo foi

desenhado para ser ministrado em cinco sessões de 45 à 90 minutos (a duração média

de um ou dois períodos de aula) mais uma sessão final mais longa (Lição 6) que pode

levar até 180 minutos.

Realisticamente, estamos cientes de que muitos educadores - e possivelmente você -

não têm tempo disponível para incorporar todas essas atividades. Com isso em mente,

além da jornada completa, criamos dois caminhos de aprendizagem alternativos para

atingir os mesmos objetivos educacionais, mas com níveis diferentes de
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aprendizagem. Isso inclui o caminho de aprendizagem básico ou introdutório

composto de seis atividades (uma de cada módulo) e o caminho de aprendizagem

intermediário, com 12 atividades (duas de cada módulo).

Ou você também pode escolher criar seu próprio caminho de aprendizagem para seus

alunos. Compartilhe conosco suas experiências enviando uma mensagem para

effectplus@afs.org.

Introdutório

Intermediário

Completo

FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS

Para ajudar a avaliar o desenvolvimento de seus estudantes com o Programa Efeito+

AFS, desenvolvemos um questionário de autoavaliação online, gratuito e opcional, para

ser completado pelos seus estudantes antes e depois de participarem do Programa.

Utilizar a autoavaliação é 100% opcional. Recomendamos usar a ferramenta, pois a

pré-avaliação ajuda o aluno a refletir sobre onde está no começo do programa e a

pós-avaliação permite que ele reflita sobre o progresso que fez. Além disso, as

informações coletadas nas autoavaliações também nos ajudarão a mensurar a eficácia

do Programa Efeito+ AFS para a Sala de Aula e como podemos melhorá-lo.

Para usar essa ferramenta com seus alunos, peça a eles que completem o questionário

online por meio deste link (go.afs.org/e-auto-avaliacao) antes da Aula 1 e novamente
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após a Aula 6. Uma vez online, eles serão solicitados a fornecer o nome e endereço de

e-mail de seu professor/a. Usaremos essas informações de contato para compartilhar os

resultados de seus alunos com você.

Caso tenha interesse em receber certificados - para você, sua escola e seus alunos -

emitidos pelo AFS Intercultural Programs indicando os objetivos educacionais do

programa e reconhecimento de nosso escritório internacional, entre em contato

conosco em effectplus@afs.org.

COMPARTILHANDO ESTE GUIA COM OUTROS

Este guia pode ser compartilhado e traduzido para diferentes idiomas. Não se esqueça

de compartilhar sua versão traduzida conosco para que possamos compartilhá-la com

ainda mais professores. Sempre que você usar ou compartilhar lições do AFS E + 4C ou

este guia, basta listar o AFS Intercultural Programs como autor.
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Parte 2: Planos de Aula & Materiais

VISÃO GERAL DO CONTEÚDO

Para todas as aulas (a menos que especificado no passo a passo), considere:

TAMANHO DO
GRUPO

15-30 alunos

TEMPO
NECESSÁRIO

15-90 minutos

TIPO DE
AULA

Virtual / Presencial

AULA 1
Aprendendo a viver
e trabalhar juntos
Atividade 1A: Conhecendo-se melhor
Atividade 1B: Estimulando a colaboração
Atividade 1C: O que são Cidadãos Globais Ativo

AULA 2
Conhecendo os Objetivos Globais
Atividade 2A: Apresentando os ODS
Atividade 2B: Aprendendo sobre os 5Ps
Atividade 2C: Embaixadores dos ODS

AULA 3
Compreendendo as diferenças
Atividade 3A: Quem somos nós?
Atividade 3B: Como podemos fazer a diferença
Atividade 3C: Como não deixar ninguém para trás

AULA 4
Observando nosso
contexto
Atividade 4A: Nossos arredores
Atividade 4B: Nossa escola
Atividade 4C: Nossos bairros

AULA 5
Criando ideias de impacto
Atividade 5A: Rascunhando a ideia
Atividade 5B: Elaborando a ideia
Atividade 5C: Apresentando a ideia

AULA 6
Agindo como Cidadãos Globais
Atividade 6A: Inspirando mudança
Atividade 6B: Projetando mudança
Atividade 6C: Iniciando mudança
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AULA 1

Aprendendo a viver e trabalhar juntos

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Ser capazes de se conectar e

trabalhar com seus colegas.

2. Comunicar e interagir de forma

eficaz em diferentes estilos de

comunicação.

3. Compreender a importância de

ver o mundo como um cidadão

global e por que a fazer parte da

mudança é importante.

● Quadro branco ou flipchart.

● Canetas e / ou marcadores coloridos

● Post-its / "papéis adesivos" ou

pequenos pedaços de papel colorido e

fita / tachinhas.

● Folhas de papel.

● Se você for usar a Ferramenta de

avaliação pré e pós-programa,

compartilhe o link do questionário

online com seus alunos e peça que

completem antes da Atividade 1A.

ATIVIDADE 1A
Conhecendo-se melhor - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Promover a apreciação de como somos todos únicos e
diversos, embora frequentemente compartilhemos mais coisas do que
imaginamos.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Peça aos alunos para formarem um círculo, incluindo você. Você também pode

adaptar isso para uma roda sentada, por exemplo, para incluir aqueles que podem

ter diferentes considerações de mobilidade. Explique as regras da atividade:
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a. Todos irão se revezar para compartilhar uma afirmação que se aplica a

eles mesmos, que consideram um fato interessante sobre si mesmos que

nem todos sabem. Depois de fazer sua declaração, eles devem dar um

passo para dentro do círculo. Por exemplo: “Sou o irmão mais velho da

minha família”; “Eu nasci no exterior”; “Eu falo 3 idiomas”, etc.

b. Se a afirmação se aplicar a você ou a qualquer outro aluno, você / eles

também devem entrar no círculo.

c. Depois de cada revelação, peça aos alunos que reservem um momento

para olhar quem está no círculo “interno” com eles e depois retornem ao

círculo maior.

d. Repita este exercício várias vezes. Dependendo do tamanho do grupo,

você pode dar a volta no círculo mais de uma vez.

2. Depois que todos forem embora ou quando você tiver atingido a metade do

tempo atribuído à atividade, conduza uma reflexão sobre a atividade. Você pode

usar algumas das seguintes perguntas:

a. Como você se sentiu ao fazer esta atividade?

b. O que te fez sentir assim?

c. Há algo novo que você aprendeu sobre seus colegas?

d. Há algo novo que você aprendeu sobre você?

DICAS
● Se você estiver fazendo esta atividade virtualmente, peça aos alunos

que liguem o som para compartilhar. Outros podem comentar no

chat “eu também” e / ou usar o emoji com o polegar para cima como

reação.

● Dê aos participantes tempo para começar a compartilhar. Não precisa

de ansiedade se houver longas pausas ou silêncios. Dê tempo para as

pessoas pensarem nas respostas.
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● Se a pausa for exageradamente longa (mais de 30 segundos),

participe do exercício também e comece compartilhando algo sobre

você.

● Incentive-os a falar sobre diferentes tópicos, como o que gostam de

fazer, quantos irmãos eles têm, de onde vêm, qual é o seu assunto

favorito, o que os faz sentir felizes, etc.

ATIVIDADE 1B
Estimulando a colaboração - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Praticar a escuta ativa e refletir sobre a importância de se
sentir compreendido.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Peça aos alunos para formarem pares, incentivando-os a ir com alguém com

quem não interajam com frequência e, em seguida, sentar-se cara a cara a uma

distância confortável entre eles.

2. Explique as regras da primeira parte da atividade:

a. Os dois membros da dupla irão compartilhar, ao mesmo tempo, alguma

história sobre uma atividade (hobbie, esporte, etc.) que gosta muito de

fazer. Eles terão 1 minuto para isso e deverão preencher o tempo todo

falando.

b. Quando começarem a contar simultaneamente suas histórias, deverão

fazer tudo o que puderem (exceto sair de seus assentos ou desligar o

volume do computador ou a câmera em um ambiente virtual) para ouvir a

história do outro, mas sem parar de contar a sua história.

3. Ainda, nos mesmos pares, explique as regras da segunda parte da atividade:
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a. Peça-lhes que agora compartilhem, um de cada vez, em 1 minuto, a

mesma história.

b. Desta vez, a pessoa A conta sua história, e a pessoa B deve ouvir com

muita atenção, mas enquanto faz isso não deve reagir de forma alguma

(nenhum som, nenhuma linguagem corporal, nenhum movimento no

rosto, etc.), apenas olhar e escutar a Pessoa A e nada mais. No final do

minuto, peça que as duplas invertam os papéis.

c. Finalmente, antes da discussão, peça que cada membro da dupla para

repetir para sua dupla, em suas próprias palavras, a história que a outra

pessoa contou.

4. Depois de ter atingido a metade do tempo atribuído à atividade, conduza uma

reflexão sobre a atividade. Você pode usar algumas das seguintes perguntas:

a. Como você se sentiu? O que te fez sentir assim?

b. Quando você se sentiu ouvido? O que significa se sentir ouvido?

c. Por que ouvir é importante e como sabemos que alguém está ouvindo?

Como mostramos que estamos ouvindo?

d. O que podemos aprender com esta atividade?

5. Pergunte aos alunos o que eles acham que é a Escuta Ativa e o que ela acarreta.

Certifique-se de que eles mencionam:

a. ouvir para compreender (não responder), abster-se de julgar,

b. fazer perguntas para esclarecer (não desafiar o que as pessoas estão

dizendo),

c. estar aberto (também para mudar sua própria mente),

d. verificar a compreensão (parafraseando),

e. usando a linguagem corporal.

É útil fazer anotações em um quadro ou flipchart dos pontos-chave levantados.

6. Em seguida, pergunte aos alunos por que é importante sermos Ouvintes Ativos.

Lembre-se de mencionar:

a. conhecer diferentes perspectivas,
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b. entender melhor as diferentes realidades,

c. verificar se as opiniões de uma pessoa fazem sentido e ressoam nas

outras,

d. conhecer as pessoas com quem você interage e estuda,

e. construindo relações de confiança.

DICAS
● Se estiver fazendo esta atividade virtualmente, use a função

''breakout room'' ou similar na ferramenta de videoconferência de sua

escolha para dividir os alunos em pares.

● Você pode adaptar o tipo de história que gostaria que os alunos

compartilhassem, certificando-se de selecionar tópicos que levem à

uma reflexão sobre como pode ser frustrante não se sentir ouvido

quando eles compartilham algo importante para eles e como isso é

importante é sentir que está sendo compreendido.

ATIVIDADE 1C
O que são cidadãos globais ativos - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Fomentar a reflexão sobre as Competências, Conhecimentos
e Atitudes que constituem a Cidadania Global Ativa e quais dessas características
podemos ver em nós e nos outros.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Comece apresentando a definição de Cidadãos Globais Ativos.

a. Cidadãos Globais Ativos se vêem como membros da comunidade global,

reconhecem que os desafios que o mundo enfrenta são interdependentes e que

nossas escolhas e ações podem ter repercussões para as pessoas e comunidades

local e globalmente. Cidadãos Globais Ativos se envolvem em interações

abertas, apropriadas e eficazes com pessoas de diferentes culturas e
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desempenham um papel ativo colaborando com outras pessoas para tornar o

mundo um lugar mais justo, pacífico, inclusivo, seguro e sustentável.

Você pode escrever isso no quadro ou em um flip chart.

2. Peça aos estudantes que pensem em 2 a 3 pessoas que eles admiram e que

consideram “Cidadãos Globais Ativos”. Mencione que podem ser pessoas que

conhecem pessoalmente (como um amigo, parente, professor, etc.) ou uma figura

pública (um ativista, político, celebridade, etc.)

3. Distribua 6 folhas de papel colorido ou post-it / "adesivo" notas por aluno. Peça

que façam uma lista de até 6 características, especificamente Habilidades,

Conhecimento e Atitudes, que essas pessoas parecem ter em comum, anotando

cada característica em uma cor diferente de papel ou post-it / “adesivo”. Dê a eles

5 minutos para concluir isso.

4. Depois de listar as características, peça que coloquem seus papéis no quadro ou

em um flipchart. Este quadro deve ser dividido em 3 partes com o título de cada

uma (HABILIDADES, CONHECIMENTOS e ATITUDES) e os alunos devem

colocar cada trabalho na área a que corresponde essa característica.

5. Quando terminarem, peça aos alunos que dêem uma olhada em todas as

características listadas por seus colegas de classe e depois voltem para seus

lugares. Reserve um minuto para mencionar algumas das características que

foram listadas.

6. Peça aos participantes que peguem uma folha de papel e dê-lhes as seguintes

instruções:

a. Em um lado do papel, peça que escrevam 2 a 3 características de um

Cidadão Global Ativo capturado no quadro que eles acreditam já possuir

pessoalmente.

b. Por outro lado, peça-lhes que escrevam 2-3 características que gostariam

de desenvolver em si próprios.
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7. Após 3 minutos, peça aos alunos que virem e falem com seus colegas de classe

para compartilhar com um/a colega uma coisa que escreveram que se sentem

confortáveis   em compartilhar.

8. Para finalizar, conduza uma reflexão utilizando as seguintes questões:

a. Como você se sente em relação às características que pensa ter? E

aqueles que você gostaria de desenvolver?

b. Que características você acha que tem em comum com os colegas com

quem conversou?

c. Você descobriu algo novo sobre você em termos de características que já

possui como Cidadão Global Ativo?

d. Você tem alguma ideia sobre como desenvolver outras características de

um “Cidadão Global Ativo” que deseja ter?

DICAS
● Se estiver fazendo esta atividade virtualmente, use a ferramenta

"whiteboard" na ferramenta de videoconferência que você está

usando ou use um documento de trabalho colaborativo (Google Docs,

por exemplo) no qual os alunos podem compartilhar o que

escreveram.  Para executar os passos 7 e 8, você pode usar a função

“breakout room” na ferramenta de videoconferência para dividir os

alunos em grupos menores (3-4 em cada).
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AULA 2

Conhecendo os Objetivos Globais

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Entender a Agenda 2030 das

Nações Unidas e os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável.

2. Compreender e descrever os

principais pilares do

desenvolvimento sustentável.

3. Obter uma consciência mais

profunda de seu próprio impacto

e responsabilidades em relação a

um futuro sustentável.

● Computador com conexão à internet e

projetor para exibição de vídeos no

Youtube/Vimeo e apresentação de

slides.

● Para a Atividade 2C, prepare com

antecedência um conjunto de slides

com 25-35 sugestões de ações que os

alunos podem adotar em suas rotinas

para ajudar a transformar o mundo.

Veja exemplos de ações nos recursos

vinculados abaixo:

170 Daily Actions to Transform Our World
(English)

ATIVIDADE 2A
Apresentando os ODSs - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Conscientizar sobre o que são os SGDs e sua importância
crítica para a humanidade e o planeta.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Peça aos alunos que levantem a mão se estiverem familiarizados com a Agenda

2030 das Nações Unidas e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou

pelo menos já ouviram falar deles.
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2. Para aqueles que levantaram a mão, peça de 2 a 3 voluntários para compartilhar

rapidamente o que sabem sobre eles ou como os definiriam. Mencione que não há

certo ou errado aqui que você apenas deseja saber o conhecimento que o grupo

já possui sobre o assunto.

3. Mencione que agora você irá mostrar alguns vídeos sobre a Agenda 2030 e os

ODS e, enquanto eles estiverem assistindo, peça aos alunos que pensem sobre:   o

que os ODS estão tentando alcançar? Por que eles são importantes? Escolha os

1-2 vídeos curtos (cerca de 5 minutos no total) de que você mais gosta e que

fornecem uma introdução aos ODS. Algumas sugestões, disponíveis noThe

Global Goals (youtube.com/c/TheGlobalGoalscanal do YouTube), são:

a. 'We The People' for The Global Goals (legendas disponíveis em vários

idiomas) youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

b. O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? (Português)

youtube.com/watch?v=u2K0Ff6bzZ4

c. Campanha Choose Life Now (Inglês)

youtube.com/watch?v=h-iiuOXiF80

4. Para encerrar, conduza uma reflexão usando estas questões:

a. Como você se sente sobre o que os ODS tem o objetivo de alcançar?

b. Há algo que você gostaria de acrescentar sobre por que os ODS são

importantes?

c. Em quais você acha que nossa cidade / país já está progredindo?

d. Quais você acha que deveriam ser priorizados em nossa cidade / país?
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ATIVIDADE 2B

Aprendendo sobre os 5Ps - 15-30 MIN

KEY GOAL: Deepen discussions about the SGDs by introducing the five pillars

of sustainable development.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS:
1. Explain to students that now that we have familiarized ourselves with the 17

goals of the UN 2030 Agenda, and the 5 main themes, we are going to look into

some examples of how to support them.

2. Mention you will now show a video to introduce what are these 5 themes, also

known as the 5Ps:

a. Compreendendo as Dimensões do Desenvolvimento Sustentável

(Português) - vimeo.com/221414700

3. Divida os alunos em 5 grupos (um para cada P) e peça que discutam e respondam

às seguintes questões:

a. Por que este pilar é importante?

b. Quais ODS estão incluídos neste pilar?

c. Quais são algumas ações que podem ser feitas para ajudar a lidar com

esse pilar?

4. Após 7 minutos, peça aos alunos que voltem ao grande grupo e peça a um

representante de cada grupo para compartilhar brevemente com o resto do

grupo os destaques de suas discussões e respostas que eles encontraram.

DICAS
● Se estiver fazendo esta atividade virtualmente, use a função '' break

out room'' na ferramenta de videoconferência para dividir os alunos

em 5 grupos.
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ATIVIDADE 2C

Embaixadores dos ODSs - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Fornecer exemplos de ações para ajudar a promover os ODS
e inspirar os alunos a se envolverem.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Explique aos alunos que agora que nos familiarizamos com os 17 objetivos da

Agenda 2030 da ONU, e revisamos os 5 pilares, vamos ver alguns exemplos de

como apoiá-los.

2. Mencione que agora você vai mostrar um vídeo que traz exemplos de projetos e

ações que ajudam a avançar os ODS:

a. A maior lição do mundo, parte 3 (Português)

vimeo.com/267425649

3. Projete os slides que você montou com antecedência com exemplos e sugestões

de ações que podemos realizar.

4. Peça aos alunos para revisar as ações e em uma folha de papel listar:

a. 1 ação que eles gostariam de começar a fazer até o final da semana.

b. 1 ação que eles gostariam de começar a fazer no final do mês.

c. 1 ação que gostariam de começar até o final do semestre.

d. 1 ação que eles gostariam de começar a fazer no final do ano.

Explique que devem ser coisas com as quais eles pensam que podem realmente se

comprometer. Eles também podem inventar suas próprias ações.

5. Para encerrar, peça a alguns voluntários que compartilhem com todo o grupo

algumas das ações que listaram.
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AULA 3

Compreendendo as diferenças

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Ter uma consciência mais

profunda sobre suas identidades.

2. Aprender estratégias que podem

ajudar a superar as diferenças e

lidar com estereótipos.

3. Compreender que existem

diferentes tipos de desigualdade e

como se relacionam com os ODS.

● Marcadores e / ou giz de cera

coloridos.

● Computador com conexão à internet

e projetor.

● Folheto da Power Flower.

● Folheto Verdadeiro ou Falso.

ATIVIDADE 3A
Quem somos nós? - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Aprofundar a consciência sobre a identidade social e cultural
de cada um.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Desenhe o esboço da Power Flower (modelo fornecido no final desta lição) no

quadro ou flip chart e explique aos alunos. Você pode dizer que este modelo é

usado para nos ajudar a refletir sobre nós mesmos, nossas identidades e nossos

privilégios (ou a falta deles).
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2. Explique que cada pétala representa uma faceta ou elemento de nossas

identidades sociais, aponte as dimensões específicas que você escolheu para o

propósito do exercício e esclareça que há muito mais identidades sociais do que

as listadas na Flor.

3. Dê a cada aluno uma folha com o contorno da Power Flower e examine cada uma

das pétalas, explicando que as pétalas internas indicam a identidade específica de

cada indivíduo em relação a uma dessas dimensões - por exemplo, sexo: feminino;

religião: protestante, etc.

4. Peça aos alunos que trabalhem sozinhos e escrevam nas pétalas internas

elementos de suas próprias identidades de acordo com as dimensões escolhidas

no passo 2. Dê aos alunos 3 minutos para completarem suas flores.

5. Em seguida, explique que as pétalas externas representam a identidade específica

daqueles em nossa sociedade que têm mais poder e detêm mais privilégios, ou

são considerados a “norma”, por exemplo, sexo: masculino; religião: católica.

6. Divida os alunos em pequenos grupos (4-5 alunos em cada grupo) e peça-lhes que

discutam e completem juntos as pétalas externas pensando no contexto em que

vivem. Dê-lhes 5 minutos para completar as pétalas externas.

7. Para encerrar, conduza uma reflexão usando as seguintes perguntas:

a. Como você se sente em relação às suas pétalas interiores? Você acha que

representam você?

b. Houve alguma pétala/elemento dominante em nossa sociedade que o

surpreendeu em comparação com a sua pessoal?

c. Houve uma pétala difícil de preencher? Você teve alguma dúvida?

d. Você acha que uma das pétalas é mais “poderosa” do que outras ou

influencia outras? Por quê?

e. O que podemos fazer com nossa consciência de nossos privilégios e falta

de privilégios?

f. Por que é importante estar ciente de nossa “posição social”?

8. Alguns pontos que podem ser destacados durante a reflexão:
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a. Ter consciência da nossa falta de privilégio ajuda-nos a (re-) confirmar que

a discriminação é injusta e que temos direito de questioná-la.

b. Compreender as diferentes maneiras pelas quais as pessoas podem ser

privilegiadas (ou não) nos ajuda a ter mais empatia com os outros e

compreender a complexidade de como diferentes aspectos de nossa

identidade social se cruzam e influenciam uns aos outros (por exemplo,

ser uma mulher lésbica branca é diferente de ser uma mulher lésbica

negra; ou ser um homem latino-americano de classe média é diferente de

ser um homem latino-americano de classe baixa etc.).

c. Privilégio (ou a falta dele) não é sobre mérito ou esforço para ter sucesso,

mas sobre um simples ato de sorte baseado em nossa história familiar,

nossa classe social, no contexto local em que nascemos e crescemos e

outras circunstâncias que estão fora de nosso controle ou de nossas

famílias.

d. Ser privilegiado não é errado, mas é importante estar ciente disso e usá-lo

de forma positiva.

e. Ter consciência dos nossos privilégios permite-nos começar a utilizá-los (e

ao espaço que temos na sociedade) para combater as discriminações e dar

voz aos que não as têm. Usar esse espaço não significa “falar pelos outros”

ou “falar em nome de pessoas marginalizadas”, mas sim dar esse espaço a

outras pessoas.

DICAS
● Se fizer esta atividade virtualmente, use a função “breakout room” na

ferramenta de videoconferência de sua escolha para a parte de

trabalho em grupo.
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ATIVIDADE 3B
Como podemos fazer a diferença? - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Apresentar e discutir estratégias para lidar com estereótipos
e discriminação.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:

1. Lembre aos alunos que em nossa vida cotidiana somos confrontados com

diferenças e desigualdades e podemos vivenciar ou testemunhar situações onde

certos comportamentos ou comentários podem oprimir e ferir outras pessoas -

mesmo que não intencionalmente ou inconscientemente.

2. Explique que agora examinaremos maneiras de ser mais inclusivos e transformar

a maneira como nos vemos e tratamos coletivamente. Uma maneira de fazer isso

é responder quando alguém está usando estereótipos, especialmente os

prejudiciais, ao nosso redor.

3. Em um quadro branco / quadro negro, flipchart ou apresentação de slides,

compartilhe as seguintes “Estratégias para responder à estereótipos”:

a. Fazer perguntas simples e exploratórias: Perguntas como "o que você

quer dizer com isso?" Ou "por que você diz isso?" frequentemente levam o

falante a refletir sobre a lógica de sua afirmação preconceituosa, que

pode ser um momento de aprendizado, em vez de um confronto

improdutivo.

b. Interromper: se você ouvir alguém prestes a fazer uma piada ou

comentário ofensivo / discriminatório, tente interrompê-lo informando

que você acha isso ofensivo / discriminatório e não quer ouvir ou que não

é algo que você queira discutir.

c. Educar: muitos estereótipos nascem da ignorância e / ou falta de

exposição à diversidade. Em alguns casos, se você se sentir confortável a

fazê-lo, compartilhe dados históricos relacionados ao estereótipo dito.

Lembre-se de sempre fazer isso de maneira amigável ou não violenta.
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4. Certifique-se de reforçar para os alunos que a forma como cada pessoa escolhe

lidar com estereótipos ou discriminação depende de seu nível de conforto

individual e do tipo de situação.

5. Divida os alunos em pequenos grupos (3-4 alunos em cada grupo) e peça-lhes que

discutam:

a. Quais das sugestões eles acharam mais interessantes ou relevantes?

b. Existe alguma que eles já aplicaram em uma situação que vivenciaram ou

testemunharam? Se sim, como foi?

c. Eles se vêem usando alguma dessas estratégias? Se sim, em que contexto

(por exemplo, na sala de aula, com a família, com amigos, etc.)?

6. Após 7 minutos, peça aos alunos que voltem ao grupo maior e peça a um

representante de cada grupo para compartilhar brevemente com o resto do

grupo os destaques de suas discussões.

DICAS
● Se fizer esta atividade virtualmente, use a função “breakout room”

na ferramenta de videoconferência de sua escolha para a parte de

trabalho em grupo.

ATIVIDADE 3C
Como não deixar ninguém para trás - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Refletir sobre as desigualdades sociais e como elas se
conectam com os ODSs.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS:
1. Comece explicando aos alunos que alguns deles não terão permissão para falar

ou responder perguntas durante esta atividade. Escolha uma maneira arbitrária
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de escolher quem serão os alunos que não falarão, por exemplo, aqueles alunos

que vestem azul ou verde.

2. Uma vez que aqueles que não falam são escolhidos, pergunte para aqueles que

têm permissão para falar se eles acham que a determinação é justa e por quê. Dê

a 2 ou 3 alunos a chance de compartilhar suas idéias. Apenas aceite as respostas,

não há necessidade de discutir.

3. Mencione que agora todos podem falar novamente e responder à seguinte

pergunta para toda a classe: deveria haver outra maneira de escolher quem

poderia falar e quem não poderia?

4. Depois de alguns alunos compartilharem suas respostas, explique que o tema

desta atividade será a desigualdade social: uma situação em que as pessoas não

são iguais porque alguns grupos têm mais oportunidades, poder, dinheiro ou

acesso à educação do que outros.

5. Leia cada uma das afirmações abaixo e peça-lhes que respondam em um pedaço

de papel se acham que são verdadeiras ou falsas:

a. As 85 pessoas mais ricas do mundo têm tanta riqueza quanto a metade

mais pobre de toda a humanidade, 3,5 bilhões de pessoas.

b. Na maioria dos países desenvolvidos, a taxa de desemprego para pessoas

com deficiência é pelo menos duas vezes maior que para aqueles sem

deficiência.

c. Globalmente, as mulheres ocupam menos de 25% de todos os assentos no

parlamento.

d. Na Europa, o fácil acesso a espaços verdes melhora a saúde das pessoas

mais pobres em até 40%.

e. Nos EUA, as pessoas que moram perto do transporte público podem

acessar até três vezes mais empregos.

6. Depois que os alunos responderem a todas, explique que todas as afirmações são

baseadas em pesquisas e que todas são verdadeiras. Pergunte aos alunos se
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houve alguma declaração que os surpreendeu e convide alguns voluntários para

compartilharem suas respostas.

7. Compartilhe uma apostila com as declarações e suas fontes e divida os alunos em

5 grupos.

8. Peça a cada grupo para repassar uma afirmação novamente e identificar a quais

ODS cada afirmação se relaciona. Além disso, peça aos alunos que reflitam se eles

acreditam que a questão levantada na declaração também é um problema em seu

país.

9. Após 5 minutos, peça aos alunos que voltem ao grande grupo e peça a um

representante de cada grupo para compartilhar brevemente com o resto do

grupo o que eles identificaram e os destaques de sua discussão.
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Folheto Power Flower
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Exemplo Power Flower
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Atividade Verdadeiro ou Falso

● As 85 pessoas mais ricas do mundo têm tanta riqueza quanto a metade

mais pobre de toda a humanidade, 3,5 bilhões de pessoas.
Fonte: um relatório da Oxfam UK em 2014. Mais informações disponíveis em:
http://www.theguardian.com/business/2014/jan/20/oxfam-85-richest-people-halfof-the-world

● Nos países mais desenvolvidos a taxa oficial de desemprego para pessoas

com deficiência em idade produtiva é pelo menos o dobro daquela para

aqueles sem deficiência.
Fonte: Business Disability Forum. Mais informações disponíveis em:
http://businessdisabilityforum.org.uk

● Globalmente, as mulheres ainda ocupam menos de 25% de todos os

assentos no parlamento.
Fonte: União Interparlamentar, 2015. Mais informações disponíveis em:
http://www.theguardian.com/globaldevelopment/datablog/2015/mar/08/international-women
s-day-number-of-femalelawmakers-doubles-in- 20 anos

● Na Europa, o fácil acesso a espaços verdes melhora a saúde das pessoas

mais pobres em até 40%.
Fonte: Center for Research on Environment, Society and Health, 2015. Mais informações
disponíveis em:
http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG11551673/How-green-spaces-stop-thewealth-gap-
becoming-the -health-gap.html

● Nos EUA, as pessoas que vivem perto do transporte público podem

acessar até três vezes mais empregos por quilômetro quadrado.
Fonte: American Public Transport Association, 2013. Mais informações em:
http://www.apta.com/resources/statistics/Documents/NewRealEstateMantra.pdf
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AULA 4

Observando nosso contexto

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Ter um conhecimento mais

profundo sobre o seu ambiente

local, sendo capaz de identificar

características e desafios.

2. Torne-se mais consciente da

diversidade e diferenças

culturais presentes em seu

ambiente local.

3. Reconhecer oportunidades de

contribuir para fazer mudanças

positivas em suas comunidades.

● Quadro branco ou flipchart.

● Canetas e / ou marcadores coloridos

● Post-its / "papéis adesivos" ou

pequenos pedaços de papel colorido e

fita / tachas.

● Folha de Perguntas Nossos Arredores

● Folha de Perguntas Nossa Escola

● Folha de Perguntas Nossos Bairros

ATIVIDADE 4A
Nossos arredores - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar diferentes aspectos do entorno e conectá-los com
os ODSs.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Compartilhe a folha de perguntas (disponível no final deste plano de aula) Nossos

Arredores com os alunos.

2.
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3. Tendo em mente os arredores de onde moram (sua casa, sua rua, seu quarteirão e

área próxima) e o que foi aprendido sobre os ODS e as desigualdades, peça aos

alunos que reflitam individualmente sobre os seguintes itens e anotem em suas

folhas.

4. Leia as perguntas em voz alta com os alunos e esclareça quaisquer dúvidas. Dê

aos alunos de 8 a 10 minutos para completarem suas respostas.

5. No tempo restante, encerre a atividade conduzindo uma discussão usando as

seguintes questões:

a. Como você se sentiu ao fazer esse mapeamento do entorno imediato de

onde você mora?

b. Você notou algo que nunca havia notado antes sobre o seu entorno?

c. Você acha que o lugar onde vivemos influencia a forma como vemos o

mundo? De que maneiras?

d. Quais conexões você fez entre os arredores de onde você mora e os ODS?

DICAS
● Se estiver fazendo esta atividade virtualmente, você pode salvar a

folha de atividade em um arquivo Google Docs, por exemplo, e

compartilhar uma cópia para os alunos preencherem.

● Incentive os alunos a repetir este exercício por conta própria e ver

quais mudanças eles podem identificar em comparação com a

primeira vez que o fizeram.
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ATIVIDADE 4B
Nossa escola - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar diferentes aspectos da escola e conectá-los com os
ODSs.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Compartilhe a folha de perguntas (disponível no final deste plano de aula) Nossa

Escola com os alunos.

2. Tendo em mente a escola onde estudam e o que foi aprendido sobre os ODS e as

desigualdades, peça aos alunos que reflitam em pares sobre os seguintes

aspectos e anotem em suas folhas.

3. Leia as perguntas em voz alta com os alunos e esclareça quaisquer dúvidas. Dê

aos alunos de 8 a 10 minutos para completarem suas respostas.

4. Para finalizar, faça uma reflexão a partir das seguintes questões:

a. Houve algo com o qual vocês discordaram ou que foi difícil para

concordar em uma resposta?

b. Entre as coisas que vocês identificaram que podem ser melhoradas em

nossa escola, o que vocês podem fazer para contribuir com isso?

c. Como essas coisas que podem ser melhoradas se conectam aos ODS?

NOTES & TIPS
● Incentive os estudantes a abordar as questões de uma forma

construtiva, mantendo uma perspectiva crítica.

● Lembre-se de mencionar a importância de ser inclusivo,

lembrando-os em considerar todos os membros que fazem parte da

comunidade escolar.
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ATIVIDADE 4C
Nossos bairros - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar diferentes aspectos dos bairros onde vivem e
conectá-los com os ODSs.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Compartilhe a folha de perguntas (disponível no final deste plano de aula) Nossos

Bairros com os alunos.

2. Tendo em mente a comunidade, bairro ou área da cidade (escolha o que é mais

relevante na sua localidade. Por exemplo, bairro, leste/oeste, norte/sul,

rural/urbano, etc.) e o que foi aprendido sobre os ODS e as desigualdades, peça

aos alunos que se reúnam em pequenos grupos com colegas que moram na

mesma localidade ou em local semelhante e reflitam sobre o seguinte, e anotando

em suas folhas.

3. Leia as perguntas em voz alta com os alunos e esclareça quaisquer dúvidas. Dê

aos alunos de 8 a 10 minutos para completarem suas respostas.

4. Para finalizar, faça uma reflexão a partir das seguintes questões:

a. Como foi fazer esta atividade em grupo?

b. Como foi ouvir as impressões de outras pessoas sobre o seu bairro?

c. Algo os surpreendeu no que outra pessoa do seu grupo identificou?

d. Entre as coisas que vocês identificaram que gostaria de ver mudadas ou

que podem ser melhoradas em seu bairro, quais você considera mais

urgentes e com as quais gostaria de contribuir?
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Folheto Nossos arredores

● Quão diversas são as pessoas que vivem em seu entorno imediato? Tente listar

algumas das raças, nacionalidades, etnias, grupos socioeconômicos e religiões que

você conhece sobre as pessoas que vivem nas suas imediações.

● Existem empresas ou outras organizações nos seus arredores? Por exemplo, escolas,

organizações do setor público, bibliotecas, museus, etc.

● Qual é o meio de transporte mais comum nas suas imediações?

● Você se sente seguro nas imediações de onde mora?

● Quais são as suas coisas favoritas nos arredores de onde você mora?

● Quais são algumas das coisas que você acha que poderiam ser melhoradas nas nos

arredores de onde você mora?
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Folheto Nossa escola

● Quão diversas são as pessoas que estudam e trabalham na escola? Pense em

algumas das raças, nacionalidades, etnias, grupos socioeconômicos e religiões que

você conhece na comunidade escolar.

● Como está o estado das instalações da escola? Elas estão bem preservadas?

● Que tipos de instalações estão disponíveis para alunos, professores e funcionários?

Por exemplo, quadras poliesportivas, parques, playground, biblioteca, sala de

estudos, refeitório, etc.

● Qual é o meio de transporte mais comum para chegar à escola?

● Você se sente seguro na escola?

● Quais são as suas coisas favoritas sobre a sua escola?

● Quais são algumas das coisas que você acha que poderiam ser melhoradas em sua

escola?

© AFS Intercultural Programs, Inc. 2021 Efeito+ AFS na Sala de Aula: Guia para Educadores | 41



Folheto Nossos bairros

● Quão diversas são as pessoas que vivem em seu bairro ou parte da cidade?

● Quais empresas ou organizações estão presentes no seu bairro? (ex: lojas, escolas,

organizações públicas, bibliotecas)

● Qual é o meio de transporte mais comum no bairro?

● O transporte público está disponível nesta comunidade? Qual?

● Onde as pessoas se reúnem? Onde as crianças brincam neste bairro?

● Quais são suas coisas favoritas sobre seu bairro?

● Quais são algumas das coisas que você acha que poderiam ser melhoradas no seu

bairro?
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AULA 5

Criando ideias de impacto

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Ampliar sua própria visão dos

desafios que suas comunidades

enfrentam.

2. Identificar os desafios que os

motivam a se tornarem cidadãos

globais ativos.

3. Imaginar, planejar, projetar o

protótipo de uma solução para

seus desafios locais.

● Folhas de papel, cartolina ou folhas de

flipchart cortadas ao meio.

● Canetas e marcadores.

● Post-its / "papéis adesivos” ou

pequenos pedaços de papel colorido e

fita / tachas.

● Um desenho da matriz de impacto vs.

esforço.

ATIVIDADE 5A
Rascunhando a ideia - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Aprofundar a reflexão sobre os desafios locais relacionados
aos ODS e começar a traçar uma solução.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Peça aos participantes para pensarem sobre um desafio ou problema específico

que identificaram durante as atividades anteriores (desafio local relacionado aos

ODS) que gostariam de enfocar para contribuir.
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2. Divida os alunos em duplas, peça-lhes que escolham quem será A e quem será B.

Cada dupla deve ter 2 folhas de papel A4 ou metade de uma folha de flipchart e

marcadores finos.Explique que A irá escrever o desafio que identificou para B,

usando apenas palavras. Nesse ínterim, B fará um desenho baseado no que ouviu.

Ou seja, B deve criar uma representação visual do que A descreve (pode ser um

desenho, um mapa mental ou qualquer representação semelhante de sua

preferência). Após 2 minutos, peça que troquem os papéis

3. Divida os participantes em grupos de 4 (duas duplas, ou seja, dois As e dois Bs em

cada) e peça-lhes para discutir:

a. Como foi o processo de ver desenhado por outra pessoa o que você

descreveu?

b. Você teve alguma nova ideia? Qual?

c. A maneira como a outra pessoa imaginou o que você descreveu gerou

alguma mudança em sua perspectiva sobre o desafio que escolheu?

d. O que podemos aprender com isso?

4. Certifique-se de enfatizar a importância de levar em consideração diferentes

perspectivas de uma mesma realidade, sempre remetendo aos exercícios

anteriores. Dê a eles de 8 a 10 minutos para discutir.

5. Conclua a atividade pedindo aos alunos que escrevam, individualmente, em duas

ou três frases, qual ideia desejam abordar especificamente. Certifique-se de

mencionar alguns dos principais aprendizados da atividade:

a. Permitir que você obtenha informações de diferentes perspectivas.

b. Ao explicar o desafio que você identificou para outras pessoas, isso o

ajuda a definir melhor a questão.Isso o incentiva a procurar novas

maneiras de articular alternativas e melhores maneiras de estruturar sua

ideia.

c. Estimular a não apenas aplicar ideias já existentes, mas, em vez disso, a

estar aberto a novas possibilidades.
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ATIVIDADE 5B

Elaborando a ideia - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Praticar a resolução de problemas complexos, o pensamento
crítico e a criatividade.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:

1. Recapitule a última atividade pedindo aos estudantes que pensem sobre o

desafio que decidiram abordar e o principal ODS relacionado a ele. De agora em

diante, esse será o tema específico em que se concentrarão para desenhar seus

projetos.

2. Mencione que o primeiro passo para desenhar um projeto é criar uma definição

de visão que responda à pergunta ''o  que os moradores dessa “cidade / bairro /

outro X” precisam para ter uma melhor qualidade de vida? ''.

3. Peça aos alunos que façam esse exercício completando em uma folha de papel as

seguintes frases com suas próprias ideias:

a. Até o final deste ano, as pessoas da minha comunidade / bairro / outro

terão uma melhor qualidade de vida e ficarão felizes em fazer parte desta

comunidade por causa de…

b. As pessoas da minha comunidade / bairro / outro sentirão que eles e suas

famílias têm um futuro nisso por causa de …

c. Nenhum membro da minha comunidade / bairro / outro sentirá que está

sendo deixado para trás quando finalmente ...

Dê aos estudantes 5-10 minutos para que elaborem sua definição de visão

completando as frases acima.

4. Forneça aos alunos um conjunto de post-its/ "papéis adesivos” e um marcador.

Peça que se preparem para usar sua criatividade e habilidades de raciocínio

© AFS Intercultural Programs, Inc. 2021 Efeito+ AFS na Sala de Aula: Guia para Educadores | 45



rápido, sem se preocupar muito em ser realistas. Reforce que eles podem sonhar

o quanto quiserem neste momento.

5. Dê aos alunos 5-10 minutos para escreverem, em post-its/papéis, todas as ideias

que eles podem imaginar como uma possível solução para o desafio que

escolheram. Nenhuma ideia é errada, irreal ou impossível. Tudo conta, desde que

atenda a sua visão.

6. Quando o tempo acabar, peça que revisem suas ideias, combinem-as e

reescrevam-as conforme necessário. Eles devem terminar com até 5 ideias

principais, cada uma em um post-it/papel. Dê a eles 2 minutos para fazer isso.

7. Peça aos alunos que coloquem suas ideias na matriz Impacto vs. Esforço

(disponível no final deste plano de aula); use uma imagem projetada ou desenhe

no quadro e peça aos alunos que a reproduzam individualmente em uma folha de

papel. Explique que essa é uma ótima ferramenta para escolhermos e

priorizarmos ideias. É importante equilibrar o impacto (quanta mudança

queremos gerar) e o esforço (quão fácil / difícil é implementá-la) de uma ideia.

Ideias grandes ou simples podem ser escolhidas, desde que tenham um alto

impacto e não sejam tão difíceis de implementar. O gráfico permitirá que eles

visualizem suas ideias e reconheçam quanto trabalho precisarão em comparação

com o impacto que podem ter.

8. Para encerrar, peça aos alunos que escolham apenas uma ideia que estariam mais

motivados para implementar. Não há regra sobre qual ideia escolher, o gráfico é

simplesmente um guia para eles decidirem qual ideia é mais factível. Peça-lhes

para escreverem seus nomes no post-it/papel com essa ideia e colocá-los no

quadro / flipchart. Reserve alguns minutos para uma “caminhada pela galeria”

para que todos os alunos possam caminhar e ver quais são as ideias que seus

colegas tiveram.
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DICAS
● Lembre aos alunos que a limitação de tempo e o raciocínio rápido são

intencionais e podem impulsionar a criatividade, evitando ficar

mentalmente bloqueado ou ficar preso com perguntas do tipo '' e se ''.

Este é um exercício de design-thinking /ideação.

● Ao fazer a atividade virtualmente, você pode pedir aos alunos que

compartilhem a ideia final que escolheram em um Google Jamboard

ou semelhante.

ATIVIDADE 5C
Apresentando a ideia - 15-30 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Praticar resolução de problemas complexos, o pensamento
crítico e as habilidades de apresentação.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:

1. Novamente, recapitule a última atividade e peça aos alunos que mantenham em

mente a ideia que escolheram como solução para o desafio.

2. Apresente o conceito de “pitch”, como uma apresentação direta e curta (45-60

segundos) para apresentar uma ideia e fazer com que o ouvinte se interesse em

aprender mais. Mencione ou escreva no quadro/flipchart algumas características

de um bom storyteller que eles podem se inspirar e que ajudam a tornar sua

apresentação mais engajadora:

a. Ajuste o tom de acordo com o público, adaptando-o com base em quem

está ouvindo;

b. Use mais do que apenas sua voz e incorpore a linguagem corporal, como

gestos com as mãos e expressões faciais;
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c. Personalize seu “pitch”, contando-o em primeira pessoa de sua

perspectiva, colocando sua própria personalidade e girando sobre ela;

d. Faça contato visual e tente se conectar com seu público;

e. Compreenda e incorpore verdadeiramente o conteúdo da apresentação,

em vez de apenas recitá-la como algo que você decorou;

f. Deixe seu público querendo saber mais.

3. Peça aos alunos que preparem individualmente seu “pitch” para apresentar,

certificando-se de abordar qual é a ideia, por que é importante e incluindo um

'gancho' para o ouvinte. Dê a eles 3 minutos para fazer isso.

4. Depois, peça aos alunos que se reúnam em duplas. Eles terão duas rodadas de 2

minutos cada para compartilhar seus “pitches”, com 1 minuto para cada

integrante da dupla compartilhar. Avise-os quando o tempo acabar e peça que

formem outra dupla. Isso deve levar 4 minutos no total.

5. Dê aos alunos mais 3 minutos para fazer correções e melhorar seus argumentos

com base na prática que acabaram de fazer.

6. Peça aos alunos que formem trios e se revezem para apresentar seus “pitches”.

Cada membro do grupo terá 1 minuto para fazê-lo e você os informará quando

cada 1 minuto terminar.

7. Parabenize a todos e incentive-os a continuarem aprimorando e ensaiando seus

“pitches”, pois isso será útil para a apresentação final.

DICAS
● Quando a atividade for virtual, use a função ''breakout room'' na

ferramenta de videoconferência para dividir os alunos em duplas.

Repita movendo-os para duplas diferentes, volte para a sala principal,

dê instruções para a próxima parte e divida-os em trios.
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Impact vs. Effort Matrix
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AULA 6

Agindo como cidadãos globais ativos

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Ao final desta sessão, os estudantes irão:

1. Apresentar as ideias de seus

projetos de maneira organizada e

estruturada.

2. Contribuir com as ideias de

projetos uns dos outros, dando e

recebendo feedback de forma

intencional e colaborativa.

3. Colocar em prática as

habilidades de autoconfiança,

propriedade e comunicação

necessárias para apresentar um

projeto de impacto social.

● 1 folha de cartolina por aluno

● Post-its/"papéis adesivos” ou papéis

pequenos e fita/tachas..

● Canetas e Marcadores

● Adesivos de bolinha coloridos ou

similar

● Computador com conexão à internet e

projetor para exibição de vídeos no

Youtube/Vimeo e apresentação de

slides.

● Se você optou por usar a Ferramenta

de Auto-Avaliação pré e

pós-Programa, certifique-se de

compartilhar o link para o

questionário online com seus alunos e

peça a eles que o completem quando

terminarem a última atividade.

*Para a Atividade 6A, os alunos precisam preparar uma apresentação com antecedência.

Certifique-se de compartilhar as instruções com eles pelo menos 1 semana antes da atividade acontecer,

explicando que cada um deles terá 1 minuto apenas para apresentar a ideia esboçada na atividade 5A.
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**Para a Atividade 6C, os alunos precisarão se reunir em grupos e preparar uma proposta de projeto (você

pode usar o modelo fornecido) e apresentá-lo ao resto da classe. Você encontrará mais detalhes sobre as

instruções para compartilhar com os alunos no final da Atividade 6B.

ATIVIDADE 6A
Inspirando mudanças - 20-60 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Exercitar como apresentar ideias de projetos e praticar como
dar e receber feedback.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Lembre aos alunos que, conforme descrito nas instruções da tarefa pré-aula, cada

aluno terá 1 minuto para apresentar sua ideia para a sala de aula.

2. Explique que ao final de cada apresentação, dois colegas terão a chance de

fornecer feedback. Explique as diretrizes para dar e receber feedback.

a. Descreva em vez de avaliar ou julgar.

b. Direcione o feedback para a ideia, e não para a pessoa.

c. Seja concreto e específico.

d. Forneça feedback com base em observações, não em suposições.

e. Ofereça feedback positivo para algo que considerou bom.

f. Concentre-se em feedback construtivo sobre coisas que podem ser

melhoradas.

g. Não fique na defensiva, receba e incorpore o feedback para melhorias.

Se nenhum colega levantar a mão para fornecer feedback no final do argumento

de venda, certifique-se de ter pelo menos feedback para compartilhar com cada

aluno.
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DICAS
● Dependendo do número de alunos em sua sala de aula, pode ser

necessário fazer mais de uma sessão para que todos tenham a chance

de apresentar e receber feedback.

ATIVIDADE 6B
Projetando mudanças - 20-60 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Exercitar diferentes formas de apresentar ideias de projetos e
praticar como dar e receber feedback.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Peça aos alunos para fazerem uma representação visual (desenho, gráfico, nuvem

de palavras, etc.) de sua ideia de projeto em uma folha de flipchart / folha de papel

grande que contenha:

a. a declaração de visão que eles criaram, e

b. suas idéias para uma solução (ões) para o problema que apresentaram na

atividade anterior.

Dê aos alunos 5-10 minutos para prepararem suas representações visuais.

2. Todas as criações visuais devem ser colocadas ao redor da sala de aula de forma

que todos os alunos possam andar livremente por 5-10 minutos para dar uma

olhada e deixar seus feedbacks, comentários, sugestões. Eles podem usar

post-its/ papéis adesivos para deixar seus comentários ou escrever diretamente

nas folhas do flipchart uns dos outros.

3. Peça aos alunos que voltem aos seus lugares com as folhas do flipchart e dêem

uma olhada no feedback que seus colegas deram. Dê a eles mais 5-10 minutos

para criar uma nova representação visual, incorporando qualquer feedback que

eles considerem importante.
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Se você for realizar a atividade 6C em sua próxima aula ou sessão, adicione as seguintes etapas:

4. Forneça aos alunos três adesivos coloridos para cada um. Eles usarão os adesivos

para votar em seu (s) projeto (s) favorito (s), com base em:

a. relevância do projeto,

b. alcance do impacto,

c. viabilidade, e

d. projetos diferentes dos seus, para os quais gostariam de contribuir.

5. Eles podem decidir se votam em 3 projetos separados ou colocam todos seus

adesivos em apenas um projeto. Os 3 projetos com mais votos serão os

selecionados para a atividade 6C.

6. Depois que todos os 3 principais projetos forem selecionados, peça aos alunos

que escolham qual desejam apoiar de acordo com seus interesses e compromisso

com um ODS específico.

7. Certifique-se de ter um número equilibrado de membros de equipe em cada

grupo. Espera-se que os "proponentes" dos 3 projetos liderem o trabalho em

equipe como "gerentes de projeto". Parte do papel do gerente de projeto é

acolher novas ideias relevantes e garantir a participação ativa e a colaboração de

todos os membros da equipe.

8. Por fim, explique que para a próxima aula/sessão cada grupo apresentará uma

proposta de projeto. Você pode usar o modelo de proposta de projeto que

desenvolvemos para compartilhar com os alunos (disponível no final deste plano

de aula) ou adaptar /criar seu próprio modelo. Convide os alunos a serem

criativos nas apresentações de propostas de projeto (por exemplo, apresentações

de slides, mapas mentais, maquetes, uso de material audiovisual, etc.).

Compartilhe que cada equipe terá 12 minutos para apresentar e 8 minutos para

feedback.
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DICAS
● Ao fazer esta atividade virtualmente, recomendamos o uso de

padlet.com ou ferramenta semelhante, onde os alunos podem fazer

upload de sua apresentação (que, neste caso, pode ser uma folha de

papel e fotografadas) adicionando seus nomes. Em seguida, use as

mesmas instruções, mas usando a função de comentário no padlet ou

similar para deixar que deixem comentários e votos.

● Caso esta seja a última atividade que você fará, adicione 10 minutos no

final para parabenizar a todos e fazer uma pequena comemoração.

Use este momento para fazer uma rápida recapitulação do que foi

feito e o que foi  alcançado durante esta jornada de aprendizagem.

ATIVIDADE 6C
Projetando mudanças - 20-60 MIN

OBJETIVO PRINCIPAL: Apresentar suas propostas de projeto, e práticas como dar e
receber feedback.

INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:
1. Lembre aos alunos que cada equipe terá 12 minutos para apresentar e 8 minutos

para feedback.

2. Explique que ao final de cada apresentação, os colegas terão a chance de fornecer

feedback. Lembre os alunos sobre as diretrizes para dar e receber feedback.

a. Descreva em vez de avaliar ou julgar.

b. Direcione o feedback para a ideia, e não para a pessoa.

c. Seja concreto e específico.

d. Forneça feedback com base em observações, não em suposições.

e. Ofereça feedback positivo para algo que considerou bom.
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f. Concentre-se em feedback construtivo sobre coisas que podem ser

melhoradas.

g. Não fique na defensiva, receba e incorpore o feedback para melhorias.

Se nenhum colega levantar a mão para dar feedback no final da apresentação,

certifique-se de ter pelo menos feedback para compartilhar com cada grupo.

3. Finalmente, certifique-se de ter 10-20 minutos no final para parabenizar a todos

e fazer uma pequena celebração. Use este momento para fazer uma rápida

recapitulação do que foi feito e o que eles alcançaram durante esta jornada de

aprendizagem.

DICAS
● Ao fazer esta atividade virtualmente, certifique-se de que os

participantes tenham os recursos de que precisam para o tipo de

apresentação que prepararam, como compartilhar configurações de

tela e som.
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Modelo de Proposta de Projeto

TÍTULO

● Principal ODS relacionado

(seguindo as diretrizes da atividade 5B)

● Equipe do Projeto

(names of team members)

● Visão

(seguindo as diretrizes da atividade 5B)

● Objetivos

(3 objetivos claramente detalhados que indiquem o que o projeto deseja alcançar, por exemplo:
aumentar a conscientização sobre a importância de reduzir o desperdício, conscientizar mais as
pessoas sobre a desigualdade de gênero, etc.)

● Entregáveis

(resultados esperados - os materiais, atividades ou iniciativas - que serão desenvolvidos para atingir
os objetivos do projeto, por exemplo, uma campanha de mídia social, folhetos, uma série de debates
realizados na escola, etc.)

● Impacto e Alcance

(nome da comunidade beneficiada, descrição dos membros da comunidade a que o projeto se destina,
número estimado de pessoas que serão direta ou indiretamente impactadas positivamente pelo
projeto)

● Descrição do Projeto

(5-8 linhas cobrindo o objetivo principal, a solução proposta e os resultados esperados)

● Cronograma

(cronograma aproximado do que está planejado para acontecer em que data)

● Roles and Responsibilities

(lista e uma breve descrição das funções e responsabilidades de cada membro da equipe)

● External collaborators needed

(quem, para quê e como envolvê-los, por exemplo, um pai que tenha uma habilidade ou conhecimento
específico e esteja disposto a oferecer seu tempo para o projeto)
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Parte 3: Recursos Adicionais

ADAPTANDO PARA REALIDADES LOCAIS
Como provedores de educação intercultural, estamos cientes de que “um

tamanho não serve para todos”. Na verdade, nenhum grupo de alunos é

exatamente igual a outro e o educador deve levar essas diferenças em

consideração ao planejar as atividades de aprendizagem. As diferenças podem

incluir: idade, cultura, conhecimento e experiência anteriores, estilos de

aprendizagem e muito mais. Existem também variações significativas entre as

expectativas e necessidades dos alunos de diferentes origens.

A abordagem de implementação das aulas e atividades neste guia deve ser

revisada por cada educador e adaptada para o público específico, se necessário.

Notamos em particular necessidades de adequar o tempo requerido e os métodos

utilizados.

ADAPTAÇÕES DE TEMPO

O guia recomenda a jornada de aprendizagem completa do Programa. Este

caminho é projetado para ser ministrado em cinco aulas de 45-90 minutos (a

duração média de um período de aula) mais uma aula final mais longa (Lição 6) que

pode levar até 180 minutos.

No entanto, sabemos que professores muitas vezes têm limitações de tempo que

não permitem incluir um programa tão longo em seu plano de trabalho. Como

outra possibilidade, projetamos duas jornadas de aprendizagem alternativas
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visando alcançar os mesmos objetivos educacionais, mas com diferentes níveis de

aprendizagem. Isso inclui a jornada de aprendizagem introdutória ou básica,

composta de seis atividades (uma de cada plano de aula) e a jornada de

aprendizagem intermediária, com 12 atividades (duas de cada plano de aula).

ADAPTAÇÕES DE MÉTODO

É importante notar que para maximizar o aprendizado, o Programa E +4C inclui

uma variedade de tipos de atividades e métodos, que buscam dar conta de

diferentes estilos de aprendizagem. Alguns alunos podem se sentir mais à vontade

com certas atividades do que outros devido à estilos de aprendizagem individuais

e às preferências de formas de interação.

Todo grupo de alunos (e culturas) têm algum método de aprendizagem e

preferências de estilo predominante e é importante que os educadores levem-as

em conta. Nossa maneira de abordar essa diversidade é garantindo que este

Programa inclua elementos de reflexão, teoria, envolvimento com o conteúdo e

criação de um entendimento compartilhado - todas as etapas críticas na

Aprendizagem Experiencial.

À medida que os educadores ficam mais familiarizados com os métodos e

ferramentas de aprendizagem experiencial, fica evidente que alguns alunos e

culturas tendem a preferir certos métodos de ensino a outros. Por exemplo,

alguns podem perder a oportunidade de um momento “aha” em um exercício

interativo se preferirem uma palestra ou uma sessão baseada em teoria. Outros

podem receber o conteúdo deste programa como muito teórico. Por causa disso,

encorajamos você a explorar como o aprendizado dos seus alunos pode ser

aprimorado e a ajustar as atividades de acordo.
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DICAS DE FACILITAÇÃO INTERCULTURAL

Competências interculturais e globais são habilidades importantes para qualquer

professor desenvolver continuamente. No contexto deste Programa essas

competências são ainda mais relevantes. Baseado na longa experiência do AFS em

facilitação intercultural, reunimos aqui algumas dicas de como os professores

podem colocar em prática suas próprias competências interculturais e globais ao

facilitar as atividades deste guia.

1. LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DIVERSIDADE E INCLUSIVIDADE

Criar intencionalmente um espaço onde todas as contribuições e

perspectivas são bem-vindas e trabalhar ativamente para reduzir as

barreiras que impedem a participação e o engajamento de certos grupos ou

indivíduos.

2. DEMONSTRAR A ACEITAÇÃO DE AMBIGUIDADE E MUDANÇAS

Estar aberto a mudanças e ser capaz de navegar pela ambigüidade e adaptar

seus planos, se necessário.

3. TENDO FAMILIARIDADE COM O CONTEXTO CULTURAL

Compreender o contexto cultural em que a aprendizagem está ocorrendo,

bem como o contexto sociocultural dos alunos.

4. AGIR COM EMPATIA E ATENTAR-SE DE SEUS VIESES

Compreender e se conectar com os sentimentos, necessidades e

experiências dos alunos, distanciando-se de suas próprias perspectivas e

opiniões.
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REFERÊNCIAS & SUGESTÕES DE LEITURA

RECURSOS DA ONU

● Action Now: the UN Campaign for Individual Action. Learn more at

un.org/en/actnow

● Be the Change: the UN Initiative Toolkit. Learn more at

un.org/sustainabledevelopment/be-the-change/

● The Lazy Person’s Guide to Saving the World.  Learn more at

un.org/sustainabledevelopment/takeaction/

● 170 Actions to Transform Our World. Learn more at

youneedtoknow.ch/

(English, Arabic, Chinese, French, Russian, Spanish, German, and Danish)

OUTROS PLANOS DE AULA

● Dream It. Do It Guide, Ashoka. Available at

www.ashoka.org/en-jp/files/dreamitdoitchallengepdf

● Intercultural Learning for Pupils and Teachers Toolbox, EFIL. Available at

intercultural-learning.eu

(English, French, German, Greek and Italian)

● Teacher's Toolbox, AFS-USA. Available at

afsusa.org/educators/teachers-toolbox
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● World's Largest Lesson, Project Everyone and Unicef. Available at:

worldslargestlesson.globalgoals.org

(Available in 28 languages)

● Our Colourful World Classroom Kit, CISV & Momondo. Available at

cisv.org/about-us/our-partners/cisv-and-momondo/

(Spanish, Portuguese German, Danish, Finnish, and Norwegian)

LIVROS E ARTIGOS

● Bennett, M. J. (2007). Intercultural Competence for Global Leadership.

The Intercultural Development  Institute Publications. Retrieved from

www.idrinstitute.org/allegati/IDRI_t_Pubblicazioni/4/

FILE_Documento.pdf

● Center for Developmental Practice (2012). Innovating for Social Change in

the 21st Century, facilitated by Doug Reeler. Helsinki, Finland: CDRA.

● Gardenswartz, L. & Rowe, A. (2010). Emotional Intelligence and Diversity:

a Model for Differences in the  Workplace. Journal of Psychological Issues

in Organizational Culture, Volume 1, Number 1, pages 74-84.

● Geeraert, N., & Demes, K.A. (2012). The Impact of Living Abroad: Research

Report. Colchester, UK: University  of Essex.

● Gobbo, L. (2008). Problem Solving and Decision Making. Effective

Multicultural Teams: Theory and Practice,  Volume 3 of the series Advances

in Group Decision and Negotiation, pages 239-274.
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● Gutiérrez, K. & Rogoff, B. (2003). Cultural Ways of Learning: Individual

Traits or Repertoires of Practice.  Educational Researcher, Volume 32,

Number 5, pages 19–25.

● Kolb D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of

Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

● Nisbett, R. E. (2003). The Geography of Thought: How Asians and

Westerners Think Differently… and Why. New York, NY: Free Press.

OUTROS TIPOS DE RECURSOS

● Climate Action Project: a free student-centered project. Learn more at

climate-action.info

● Crash Test World: a cool TV show sharing changemaking ideas. Available at

projectexplorer.org/ctw

● Developmental Impact & You Toolkit: Practical Tools To Trigger & Support

Social Innovation. Available at

diytoolkit.org/

● Models of Impact: A Role-Playing And Ideation Game That Simulates The

Process Of Launching A Social Enterprise. Available at.modelsofimpact.co/

● The Collective Action Toolkit Quick Start Guide. Available at

frogdesign.com/designmind/the-collective-action-toolkit-quick-start-guide

● ProjectExplorer Destinations. Learn more at

projectexplorer.org
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INTERCULTURAL LEARNING FOR AFS & FRIENDS

READING SERIES

All available at

afs.org/education/intercultural-learning-for-afs-and-friends/

● Tools to Suspend Judgement (2017)

● Overview of AFS Research (2016)

● Concepts and Theories of Culture (2015)

(Spanish, German, Portuguese, Danish and Turkish)

● Debriefing Experiential Learning (2014)

(Spanish, German, and Portuguese)

● Learning Styles (2014)

(Spanish and German)

● Kolb’s Experiential Learning Cycle (2014)

(Spanish, German, Portuguese, and Danish)

● Hofstede’s Cultural Dimensions (2013)

(Spanish, German, Portuguese, Danish and Turkish)

● Cultural Adaptation Models (2013)

(Spanish, German and Portuguese)

● Basic Intercultural Terminology (2013)

(Spanish, German and Portuguese)
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● The Developmental Model of Intercultural Sensitivity (2013)

(Spanish, German, Portuguese, Danish and Turkish)

● Intercultural Conflict Styles (2013)

(Spanish, German, Portuguese and Turkish)

● Five Frameworks of Culture (2012)

(Spanish, German and Portuguese)

● The Contributions of Edward T. Hall  (2012)

(Spanish, German, French, Portuguese and Turkish)

● Generalizations and Stereotypes  (2012)

(Spanish, French, Portuguese and Danish)
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