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Araguaína, 05 de março de 2021. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Pesquisa Global da Unesco. 

 

 

 

 Senhor (a) Diretor (a), 

1.  Informamos que a UNESCO, em conjunto com a Education International, está 

elaborando um levantamento global sobre o preparo dos professores para integrar a 

“Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD)” e a “Cidadania Global para o 

Desenvolvimento Sustentável (GCED)” em seu ensino.  

2.  O estudo reunirá informações sobre a prontidão dos professores para ensinar 

ESD e GCED, a formação e o apoio disponíveis a eles, abordagens tomadas para o ensino de 

ESD e GCED em todo o currículo e na avaliação dos resultados de aprendizagem, bem como 

outras atividades relacionadas a ESD e GCED na escola e nas comunidades locais.   

3.  A pesquisa estará disponível em vários idiomas, incluindo os seis oficiais da 

ONU (árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol). O levantamento foi lançado no 

seguinte link: https://survey.alchemer.eu/s3/90310926/Teachers-readiness-for-education-for-

sustainable-development-and-global-citizenship . Na segunda quinzena de fevereiro. 

4.  A pesquisa tem como público todos os professores do Ensino Fundamental e 

Médio, que terão até o final do mês de abril para respondê-la. Caso haja dúvidas sobre a 

pesquisa ou a necessidade de informações complementares, entrar em contato com a senhora 

Allison Kennedy, Diretora Sênior de Projetos da Secon para o Desenvolvimento Sustentável 

da UNESCO, pelo e-mail: a.kennedy@unesco.org . 

5.                  Assim sendo, solicitamos a disseminação da pesquisa nas unidades escolares, a 

fim de alcançar o maior público possível.  
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6.  Ante ao exposto, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos a 

Pedagoga de Currículo Karine Moreira da Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da 

Aprendizagem desta DRE, pelos telefones 63 3411-5009 e 98128-0461. 

         

                       Atenciosamente,  

 

 

 


