
                                                      
 

2019 Semana de Acção Global pela Educação 
 
Tema preponderante: Tornando uma realidade o direito a uma educação justa, inclusiva, de 
qualidade, acessível e pública 
 

Slogan proposto: A minha Educação, o (s) Meu (s) direito(s) 
 
Mensagens-Chave 

A Semana de Acção Mundial pela Educação (GAWE, na sigla em inglês) é um evento emblemático 
para o movimento de educação da sociedade civil, e tem estado a funcionar com sucesso desde 
2003. 
 
O tema de 2019 abrange várias áreas de foco do projeto de plano estratégico. É de perto 
relacionados com a área de foco estratégico 1 sobre "Igualdade e não-discriminação" e ações-chave 
relacionados com o desenvolvimento de uma campanha baseada em direitos e para explorar a 
justiciabilidade do educação como um direito humano. O tema também está associado à área 
estratégica sobre a "Educação em situações de emergência" e também ligada à área de foco 2 do 
Plano Estratégico de Educação Transformadora e ODS4, 4,7 " 
 
Estamos num ponto crítico que exige compromissos firmes de todos os parceiros para assegurar o 
pontual acesso a educação de qualidade para todos, tal como estabelecido na Agenda de Educação 
2030: crianças que entram na escola em 2019 completarão 12 anos de educação básica até 2030. Este 
é um momento ideal para interrogar as partes interessadas sobre o seu compromisso e para avaliar 
se o direito fundamental humano de acesso inclusivo a educação pública de qualidade para todos 
torna-se-á uma realidade. 
 

SAGE 2019 – Os governos devem 
 

• Assinar, ratificar e aplicar os tratados internacionais sobre os direitos humanos e 
os protocolos opcionais  

• Comprometer-se com a plena realização e implementação do ODS4  
• Investir em sistemas de educação pública, de acordo com as normas 

internacionais (pelo menos 6% do PIB, 20% do orçamento público) e assegurar-se 
que 3% a 5% é usado para acomodação de estudantes com deficiências.  

• Aumentar a atractividade da profissão docente, garantindo que os professores 
têm um emprego digno e condições de trabalho decentes, desfrutam dos seus 
plenos direitos sindicais (especialmente a liberdade de associação e a negociação 
colectiva) e são bem suportados com formação profissional inicial e contínua de 
qualidade.  

• Desenvolver planos no sector da educação que são sensíveis ao género, incluindo 
a monitoria e avaliação participativa com organizações da sociedade civil.  

• Fornecer uma estrutura, recursos alocados e planejamento para organizar a 
educação em contextos de emergência, para deslocados internos e migrantes.  



                                                      
• Abordar a exclusão e a discriminação no currículo, em materiais de ensino e 

aprendizagem e governação das escolas  
• Promover a participação de crianças e jovens como estratégia fundamental para 

as políticas públicas de educação  
• Progressivamente fornecer ensino superior público gratuito e de qualidade, 

incluindo o ensino universitário.  
• Promover mecanismos de controlo adequados das OSCs para aumentar a 

eficiência nas despesas orçamentais da educação e a sua correcta utilização.  
• Ratificar a Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima para o Emprego, que 

estabelece que a idade minima de admissão ao emprego "não deverá ser inferior 
à idade em que cessa a obrigação escolar, ou em todo caso, a quinze anos  

• Proporcionar uma segunda oportunidade para crianças fora da escola e crianças 
trabalhadoras, através da implementação de cursos de aprendizagem acelerada 
para poderem ser integrados em classes apropriadas a sua idade no sistema 
público de ensino. 

 
Mensagens das Redes Sociais 
 
Tweets #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 
 
Direitos Humanos 

• A Educação é um direito humano básico e fundamental que todos devemos reivindicar 
#SAGE2019 # #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• A educação é um direito fundamental. Os Estados são responsáveis por prestar contas sobre 
este direito #SAGE2019 # #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• #SAGE2019 promove o direito básico fundamentar à educação e mobiliza o poder das vozes 
dos cidadãos #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• A Educação é crucial para formar os cidadãos de amanhã, é potenciadora de todos os direitos 
#SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• É tempo de concretizar em pleno e implementar os ODS4 #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• O direito à educação é o direito a um professor qualificado. #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• Os governos têm de apoiar a profissão docente por forma a assegurar o direito à educação de 
qualidade para todos #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• As crianças não conseguem ir à escola se são forçadas a trabalhar! Peçam aos governos para 
apoiarem o direito à educação e abolirem o trabalho infantil JÁ #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Temos de agir agora! Pede ao teu governo para concretizar o direito a uma educação pública 
de qualidade, gratuita, inclusiva para todos #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 
http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• É tempo de agir! Assina a petição a exigir que os governos concretizem o direito a uma 
educação pública de qualidade, gratuita, inclusiva para todos #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Temos todos o direito a uma educação pública de qualidade, gratuita, inclusiva para todos 
#SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos. Reivindica agora o teu direito assinando a nossa 
petição aqui http://bit.ly/GAWE2019-ACT 



                                                      
 
Inclusividade/ Não-discriminação  

• A Educação é como um catalisador de mudança positiva e contribui para uma sociedade 
democrática para todos. Defenda a inclusividade na educação #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• As políticas educativas têm de ter em conta o género e erradicar todo o género de 
descriminação #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• A #SAGE2019 fortalece as comunidades sem voz e marginalizadas em todo o mundo a 
reclamarem o seu direito à educação #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• Todos temos o direito à educação, independentemente do género, raça, religião, 
incapacidades ou estatuto económico #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos 

• Os jovens estão na melhor posição para reivindicarem o seu direito a uma educação, as suas 
vozes contam #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• A Educação habilita os jovens a compreender, abraçar e a reivindicar os direitos humanos, e 
a tornarem-se cidadãos activos #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• Ajuda as raparigas e as mulheres a reivindicar o seu direito à Educação! Pede aos Governos 
que concretizem o direito à Educação para todos JÁ #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Ajuda os portadores de deficiência jovens e adultos a reivindicarem os seus direitos à 
Educação! Pede aos Governos que concretizem o direito à Educação para todos JÁ #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Ajuda as populações marginalizadas e vulneráveis a reivindicarem os seus direitos à Educação! 
Pede aos Governos que concretizem o direito à Educação para todos JÁ #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Ajuda as populações indígenas a reivindicarem os seus direitos à Educação! Pede aos 
Governos que concretizem o direito à Educação para todos JÁ #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

 
Conflitos 

• As Escolas são zonas seguras. Protejam as crianças. Protejam os professores 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

• A Educação é uma das principais vítimas em situações de guerra. As crianças não deviam 
sofrer as consequências do conflito #SAGE2019 #MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• O conflito continuado é um risco para a concretização do direito à educação #SAGE2019 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos  

• O direito à educação é universal e não pode ser impedido por conflitos, guerras ou 
desastres naturais #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Pede ao Governo que AJA JÁ 
>> http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Cada vez mais países são afectados por desastres naturais devido às #alteraçõesclimáticas. 
Isto não deveria impedir as pessoas de concretizar o seu direito à educação. Pede ao Governo 
que proteja o direito à educação JÁ http://bit.ly/GAWE2019-ACT 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

• As populações migrantes e deslocadas têm direito à educação! Apoie as suas reivindicações, 
exorte os governos a protegerem os seus direitos à educação JÁ http://bit.ly/GAWE2019-ACT 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

 
Finanças 



                                                      
• Educação de qualidade é um direito humano não uma oportunidade lucrativa 

#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019.  
• Está na altura de colmatar o fosso do financiamento global da educação e alcançar os 

objectivos ODS4 #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Os governos TÊM de afectar as 
verbas necessárias para a educação.  

• Os estados têm de assegurar que os actores privados do sector da educação estão sujeitos ao 
escrutínio público e à responsabilização social e financiamento, regulação 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

• Educação pública de qualidade em detrimento do lucro e da mercantilização da educação 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019.   

• A Educação pode ser financiada através da justiça tributária e alocação apropriada de 
recursos. Os governos têm o dever de compreender que o direito à educação para todos. 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

• Está na altura de colmatar o fosso do financiamento global da educação e alcançar os 
objectivos ODS4 #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Os governos TÊM de destinar os 
recursos apropriados para a educação. http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• A privatização é uma ameaça ao direito humano à educação. Pede ao Governo que AJA JÁ 
pela protecção do direito humano à educação http://bit.ly/GAWE2019-ACT 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

• Os Governos têm de transformar as políticas tributárias e aumentar o financiamento nacional 
da educação Pede ao Governo que AJA JÁ no apoio do direito à educação 
http://bit.ly/GAWE2019-ACT.  #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019 

 

Facebook  
• O direito à educação é universal, pelo que os direitos das raparigas, dos rapazes e dos 

jovens, adultos, portadores de deficiência, deslocados, migrantes ou populações 
vulneráveis e marginalizadas têm de ser contemplados nos planos nacionais de educação 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Pede aos governos e às instituições internacionais 
que se comprometam a realizar o direito à educação para todos JÁ >> http://bit.ly/ACT-
GAWE2019 

• Os jovens são os mais posicionados para reivindicarem o seu direito à educação, as suas vozes 
têm o poder de mudar o estado actual das coisas #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. 
AJE AGORA! junta-te à juventude e apoia a sua reivindicação por uma educação pública 
inclusiva, gratuita e de qualidade >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• A educação não é uma despesa única: é um investimento contínuo que beneficia toda a 
sociedade #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. AJE AGORA dizendo aos governos que 
apoiem a educação e que cumpram este direito humano fundamental >> http://bit.ly/ACT-
GAWE2019 

• A educação está no cerne de todas os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Conserva-se o pilar do crescimento, sustentabilidade e equidade 
#MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Os governos e as instituições internacionais têm 
de AGIR. Pede-lhes AGORA >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• Os estados têm de assegurar que os estudantes tenham acesso a instituições educativas e a 
programas de alta qualidade, independentemente do género, classe, raça, lugar de residência, 
estado de minoria étnica ou religiosas, casta, forma ou extensão de deficiência, ou outras 
ponderações #MinhaEducaçãoMeusDireitos #SAGE2019. Diz-lhes que cumpram isto 
plenamente JÁ>> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 



                                                      
 
 
 

 


