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Para uma vida digna e para o pleno exercício da cidadania 
é muito importante que todas as pessoas possam:

- saber ler e escrever, isto é, ser alfabetizadas;

- desenvolver as suas competências, ou seja, as capacidades 
para resolver determinados problemas ou exercer certas fun-
ções; 

- aumentar os seus saberes e as informações que conseguem 
alcançar e compreender.

A educação de qualidade para todas as pessoas é essencial 
para um desenvolvimento sustentável. Infelizmente, segundo 
a ONU, 103 milhões de jovens em todo o mundo todo o mundo 
não estão alfabetizados, dos quais mais de 60% são mulheres.

Em Portugal, a fraca qualificação escolar da população é apon-
tada como um dos principais fatores das desigualdades sociais. 
Os níveis de escolarização no país estão abaixo da média euro-
peia e têm impacto negativo no acesso das pessoas aos bens 
e aos serviços, assim como na capacidade de ação coletiva e 
reivindicação. 

“Desigualdades Sociais, Portugal e a Europa” Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia (CIES-UNL) 

“A educação traz-nos o bem comum.”
“A educação traz dignidade para 
a pessoa. É uma oportunidade de viver 
de forma consciente.”

Migrante participante nas Comunidades Interculturais 
do Dicionário do Desenvolvimento

“Uma criança, um professor, um livro e 
uma caneta podem mudar o mundo. A 
educação é a única solução.” 

Malala, Discurso ONU 2013

Sabias que...
A nível mundial há 58 milhões de crianças entre os 6 e os 11 
anos que não frequentam a escola? https://www.jn.pt/socie-
dade/educacao/interior/mais-de-120-milhoes-de-criancas-
-nao-vao-a-escola-4367397.html

Em Mianmar 18% dos adultos são ainda analfabetos, e destes 

dois terços são mulheres? https://www.unric.org/pt/ods-link-
-menu/31973-objetivo-4-educacao-de-qualidade

Existem cerca de 250 milhões de crianças no mundo que não 
sabem ler nem escrever?

Saber é Poder. A educação tem o poder de reduzir a pobreza e 
de contribuir para o desenvolvimento?

Educar é mais do transmitir conhecimento - é capacitar as pes-
soas para libertarem todo o seu potencial?

Trocado por miúdos
A educação permite-nos descobrir tudo o que 
podemos ser e fazer. Permite-nos escolher o 
nosso caminho, ter mais poder e liberdade 
de ação. Através da educação conseguimos 
conhecer e compreender o mundo que nos 
rodeia e agir para garantir que todos vivemos 
num mundo melhor.

Quando não temos acesso à educação fica-
mos muitas vezes também sem acesso à in-
formação que precisamos para exercermos o 
nosso papel enquanto cidadãos. As pessoas 
que não sabem ler nem escrever (analfabe-
tas) têm mais dificuldade em encontrar tra-
balho e em saber defender os seus direitos. 
Já pensaste como seria o teu dia a dia se não 
soubesses ler?

Educação 

A educação de qualidade é um processo que promove o desenvolvimento cognitivo, físico e social das pessoas, facili-
tando a sua integração plena na sociedade. Aprender traz benefícios a todos os seres humanos e deve estar acessível a 
todos ao longo da vida. É a chave para a prosperidade e abre um mundo de oportunidades, permitindo que cada um de 
nós contribua para uma sociedade desenvolvida e saudável. A Educação transforma as vidas e a sociedade e é um meio 

para construir a paz, erradicar a pobreza e impulsionar o desenvolvimento sustentável.
Adaptado de:  The global goals https://www.globalgoals.org/4-quality-education e UNESCO https://en.unesco.org/themes/education 
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Passar à ação...
Não vires as costas à escola. Aproveita esta oportunidade que 
infelizmente muitas crianças ainda não têm!

Desafia a tua escola a ser uma escola solidária

www.escolassolidarias.pt 

Participa em troca de livros e manuais escolares, como este 
movimento nacional

http://reutilizar.org/REUTILIZAR.ORG/Projecto.html 

Apoia comunidades e projetos de apoio ao estudo, ou incentiva 
alguém a fazê-lo. Aqui estão alguns projetos

https://www.renovaramouraria.pt/apoio-ao-estudo-projecto

http://www.fundacaocidadedelisboa.pt/pt/intervencao-ini-
ciativas-projetos/projetos-em-curso/academia-cv-capaci-
tar-e-valorizar.html

 

Para saber mais...
Comissão Nacional da Unesco 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/

A maior Lição do Mundo 
http://maiorlicao.unicef.pt/

ODS 4 - Educação de Qualidade 
http://ods.imvf.org/educacao-e-qualidade/

GENE Global Education Network 
https://gene.eu/

Educação, formação e juventude 
https://europa.eu/european-union/topics/education-trai-
ning-youth_pt

Vídeos
7 mil milhões de outros (24min.) - testemunhos de pessoas de 
diferentes países sobre a educação - com legendas em portu-
guês do Brasil. 
https://www.youtube.com/watch?v=lZqtl9a473o 

Explicar o ODS 4- Educação de Qualidade - às crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY 

ODS 4 para crianças – Educação de Qualidade 
https://www.youtube.com/watch?v=NQwqFKerFMg 

Prevenir a violência através da educação 
https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ   

O que é a educação para ti ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Un5msddQl6U 

Educação 
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EB1 Maria Barroso, Comunidade Educativa participante  
no Dicionário do Desenvolvimento
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