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Quem somos?

O AFS é uma organização internacional, voluntária, de 
educação, não governamental e sem fins lucrativos, 
comprometida em oferecer oportunidades de 
aprendizagem intercultural através dos nossos 
programas de intercâmbio para jovens e adultos. 
Estamos presentes em mais de 95 países. Somos cerca 
de  50 mil voluntários, 10  mil famílias hospedeiras, 12 
mil participantes. 

 



AFS no Brasil 



O que fazemos? 

Os programas de aprendizagem em competência global 
do AFS ampliam as perspectivas e empoderam os 
jovens a trabalhar com as diferenças - habilidades 
globais necessárias para o enfrentamento dos desafios 
locais e globais, como estão descritos nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU ( ODS).

 



Desenvolvendo 
cidadãos globais 

ativos

Internacionalização 
de Escolas e 
Instituições

Expandindo o acesso à 
Educação Intercultural

E como fazemos a diferença? 



Oferecemos programas que desenvolvem   
competências globais e melhora no senso de 
colaboração.

Internacionalização de 
escolas e instituições 





POR QUÊ O ÍNDICE AFS? 



O mundo de hoje está marcado por  
complexidades e desafios que exigem 

conhecimentos e habilidades para 
aprender,  trabalhar e viver 

conjuntamente apesar  das nossas 
diferenças



Fazer isso exige que nossa juventude  
entenda como abraçar a diversidade em  
todas suas formas, como um conjunto de  

habilidades próprias do século XXI



Os governos, os especialistas em 
educação e empregadores estão cada 
vez mais convencidos que iniciar uma 
educação em  competências globais 
dentro da sala de aula, o  mais rápido 

possível, é uma das  melhores maneiras  
formas de fazê-lo.



COMO O ÍNDICE AFS 
FUNCIONA



COMO O ÍNDICE AFS FUNCIONA

Questionário de autorreflexão
Um questionário de 15 minutos que ajuda os educadores a refletir sobre 
como sua escola aborda elementos-chaves para fomentar a competência 
global  

Perfil da escola
O índice gera um “perfil de preparação da escola” que vai de “Iniciantes” a 
“Líderes”

Recomendações e Recursos
As escolas recebem recomendações personalizadas, elaboradas 
(produzidas por especialista da área) e materiais práticos para ajudar a 
melhorar a forma  de fomentar a competência global



O Índice mede os aspectos chaves da implementação da competência 
global dentro das escolas:

1. Políticas, atitudes e conhecimentos.
2. Processos e ações.

Também inclui perguntas sobre requisitos que estão fora do controle da escola e 
dados demográficos que podem ajudar a fomentar (ou que dificultam) a competência 
global.

COMO O ÍNDICE AFS FUNCIONA



PERFIL DE PREPARAÇÃO

Iniciantes: 
escolas que estão começando a explorar o papel da educação para preparar 
os estudantes para viver em um mundo global

Em desenvolvimento:
escolas que já estão trabalhando para implementar a educação global por 
competências

Avançadas
escolas que estão caminhando em termos de construção de competência global 
em seus estudantes

Líderes:
escolas que tem práticas e sistemas estabelecidos para fomentar a competência 
global nos seus estudantes



CONTEXTO DO ÍNDICE AFS 



Fev-Mar 2018 
● Desenvolvimento  da ferramenta
● Teste com professores e educadores em 06 países  

Abr-Mai 2018 

● Primeiro piloto implementado 6 países na Am. Lat., 
mais de 600 respostas obtidas

● Link compartilhado na página da OCDE

Jun-Out 2018 
● Ferramenta atualizada, v 2.0
● Inclusão da seção de recursos
● Implementação do piloto v. 2.0 
● Apresentações em conferências e feedbacks de 

especialistas 
●

Nov  2018- Mar 2019
● Implementação piloto v. 2.0 (continuação) 
● Os dados dos 02 pilotos comparados e analizados
● Se cria a  versão  3.0 

DESENVOLVIME
NTO E TESTES

PILOTO: 
FASES 1 E 2



PRÓXIMOS 
PASSOS

Maio 2019
● Lançamento do Índice 3.0

Maio-Sep 2019
● Distribuição do Índice 3.0
● Coleta  da maior quantidade possível de respostas 

Out-Nov 2019
● Lançamento dos resultados na nossa Conferência 

Global (Inicio de Outubro)
● Lançamento dos dados a nível nacional 

Discussões com financiadores e pesquisadores para 
colaboração, expansão, melhoria contínua e 
relatórios/ publicação dos resultados anuais.



Complete o Índice 
AFS e DIVULGUE!

Perguntas ou comentários? 

thais.almeida@afs.org

PREENCHE O ÍNDICE AFS HOJE

mailto:thais.almeida@afs.org


Muito Obrigada!


