
REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO

O que é a Rede de Escolas Associadas da UNESCO

A Rede de Escolas Associadas da UNESCO trabalha em prol de três (3) grandes áreas:

 - Cidadania Global e uma cultura de paz e não violência;
 - Desenvolvimento Sustentável e estilos de vida sustentáveis;
 - Aprendizagem intercultural e a valorização da diversidade cultural e do património.

A Rede foi lançada pela UNESCO, em 1953, sendo a mais antiga e ampla Rede da UNESCO. A principal missão destas 
escolas é a de fomentar a cooperação internacional e a paz. De entre outras atividades, devem trabalhar a favor de uma 
educação de qualidade, desenvolver projetos inovadores e elaborar novas abordagens, métodos e recursos pedagógicos 
com o objetivo de capacitar os alunos a serem cidadãos globais, criativos, responsáveis e felizes.

Cada escola define e implementa projetos anuais que se relacionem com o mandato da UNESCO e com a Agenda 2030 
das Nações Unidas.

Anualmente, a Rede é convidada a participar nos Encontros Anuais e Regionais que a CNU organiza, a participar em 
concursos nacionais e internacionais, a celebrar efemérides, e em outras atividades que a UNESCO convida a participar, 
como a Semana da Educação Artística, programas e projetos inovadores, onde a Rede é especialmente chamada a 
participar, como rede “bússola” catalisadora de iniciativas pioneiras.

As Escolas Portuguesas no Sistema de Escolas Associadas da UNESCO deverão ter cada uma o seu Coordenador 
responsável pela participação da Escola na Rede das Escolas Associadas da UNESCO.

Para mais informação - https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/escolas-associadas-da-unesco e 
https://aspnet.unesco.org/en-us/

Processo de criação de uma Escola Associada da UNESCO

Etapas:

 1. A escola deve endereçar a sua proposta de intenção de candidatura diretamente no endereço da UNESCO: 
https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Membership.aspx -  “Apply here” .
 No entanto, e devido ao processo de manutenção da Plataforma, que ainda se mantém, temporariamente, 
deverão aceder ao link:
https://unes.co/aspnet-request  para dar inicio ao processo de candidatura / manifestação de interesse.
(A manifestação de interesse e a  candidatura devem ser apresentadas numa das línguas de trabalho da UNESCO 
(inglês, francês ou espanhol).

 2. Seguidamente, a Escola será contactada pela UNESCO / ASPnet Schools, para aceder ao formulário “on line 
“para apresentar a sua candidatura.

 3. Na terceira fase, a CNU será contactada pela UNESCO para validar esta proposta.

 4. A CNU validará, ou não, a candidatura.

 5. Por último, a UNESCO certificará a escola e será emitido o certificado.
 
Cronograma:
Todo o ano civil.
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