
Dos 11-13 aos 14-16 anos

Desigualdades mundiais

Manual “Pobreza e Exclusão Social” –
Guia para Professores

Guião elaborado a partir do projeto das
Escolas contra a Pobreza (Rede EAPN) e
pretende explicar o que é a pobreza. 

WalktheGlobalWalk

Guião, parte do programa educacional de
“Walk the Global Walk”, para apoio a
professores e a alunos com o objetivo de
os envolver nas atuais tendências e
temas globais.

PORQUÊ ESTA DATA?  O Dia Mundial dos Pobres foi criado pelo Papa Francisco em 2016, como um convite
para refletirmos sobre a pobreza e reagirmos à cultura da indiferença, do descarte e da exclusão entre as
pessoas, assumindo a cultura do encontro como o caminho para a justiça e paz social.

Com esta proposta procuramos construir conhecimento, reflexão e ação a partir de outras perspetivas e
ligações acerca da pobreza e das desigualdades.

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Dia Mundial dos Pobres | 13 de Novembro de 2022
Proposta de Atividades 

Manual Pobreza e Direitos Humanos

Recurso educativo para a capacitação 
de jovens com base nas ligações entre
violações de direitos humanos e
pobreza.

Jovens 15-29 anos

Pobreza e direitos humanos 

Aceder aqui.

 
GetUpandGoals

Recurso para apoio de docentes que
pretendam abordar as questões das
Desigualdades Mundiais.

Aceder aqui.

2º e 3º ano Ensino básico

A Pobreza e Exclusão Social

Aceder Aqui.

Dos 11 aos 18 anos 

ODS 

Aceder Aqui.

https://escolas.eapn.pt/wp-content/uploads/guia_professores.pdf
https://aidglobal.org/wp-content/uploads/2019/12/TBP_port_FINAL.pdf
https://sites.amnistia.pt/educacao/wp-content/uploads/sites/37/2020/06/Manual_Pobreza.pdf
https://sites.amnistia.pt/educacao/wp-content/uploads/sites/37/2020/06/Manual_Pobreza.pdf
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/gug-desigualdades-mundiais
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/gug-desigualdades-mundiais
https://escolas.eapn.pt/wp-content/uploads/guia_professores.pdf
https://aidglobal.org/wp-content/uploads/2019/12/TBP_port_FINAL.pdf


 “A urgência de ler o mundo: Pobreza e Desigualdades”

Tem o objetivo de aumentar a visibilidade e o reconhecimento da Educação para o Desenvolvimento e para a
Cidadania Global dando uma nova lente para observar a Pobreza e as Desigualdades. Sugere uma viagem
pelas várias dimensões da pobreza e desigualdades, com particular enfoque na forma como cada indivíduo
pode ter diferentes perceções sobre estes fenómenos. 

Pobreza e Desigualdade Aceder Aqui.

Trash - A esperança Vem do Lixo Camino a la Escuela Living on One Dollar

Conceito de Pobreza (explicações, factos,
recursos...). 
Conceito de Vulnerabilidade (relacionada com a
Pobreza)
Gapminder (factos e estatísticas...).
Dollar Street (análise aos rendimentos das
famílias em todo o mundo).

Subscreva gratuitamente as newsletters da FGS, aqui.
 

ESTUDOS

FILMES

NÚMEROS E INDICADORES

*Para mais sugestões, contate-nos a partir do email comunicacao@fgs.org.pt 

https://fgs.org.pt/pt/lancamento-do-estudo-a-urgencia-de-ler-o-mundo-pobreza-e-desigualdades/
https://fgs.org.pt/pt/lancamento-do-estudo-a-urgencia-de-ler-o-mundo-pobreza-e-desigualdades/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-192550/
http://livingononedollar.org/
https://www.facebook.com/fundacaogoncalodasilveira
https://www.linkedin.com/company/70121919/admin/
https://fgs.org.pt/pt/
https://fgs.org.pt/pt/lancamento-do-estudo-a-urgencia-de-ler-o-mundo-pobreza-e-desigualdades/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-192550/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-192550/
https://escuela.entreculturas.org/camino-a-la-escuela/
http://livingononedollar.org/
https://ddesenvolvimento.com/portfolio/pobreza/
https://ddesenvolvimento.com/portfolio/vulnerabilidade/
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles&url=v1
https://www.gapminder.org/dollar-street
https://fgs.org.pt/pt/subscricao-das-newsletters/
https://fgs.org.pt/pt/subscricao-das-newsletters/

