
OBJETIVO
Certificado em 
Competencias 
Globais

Encontro entre  
educadores

Prática do 
Espanhol

Atividades
culturais

Aprendizado 
Intercultural

Quer saber mais?
Entre em contato com: Ana Paula Castro - AFS Brasil
Email: ana.castro@afs.org 
WhatsApp: +55 21 97674-7557

O Programa AFS Competências Globais para 

Educadores propicia a oportunidade única de 

aprender espanhol com professores nativos, 

visitar e interagir em universidades do país e 

ainda participar de workshops debatendo e 

refletindo sobre os desafios da educação 
mundial e o papel do educador perante as 

necessidades dos alunos cada vez mais 

conectados com os temas de interesse global. 

Destaques

● Imersão no Espanhol durante as 3-4 semanas de curso.
● Certificado de Competencias Globais (GCC) do AFS.
● Troca de experiências e  fortalecimento de um networking 

internacional com profissionais e instituições  na  Argentina.
● Workshops sobre cultura, valores, esteriótipos e etc.
● Atividades culturais na Argentina incluindo aulas de Tango, 

visitações a locais históricos, degustação da culinária local, etc.

Competências Globais 
para Educadores na 
Argentina

GET HANDS ON
Educadores IF

mailto:virginia.loza@afs.org


● AFS Global Competence Certificate (GCC) é um programa de aprendizagem híbrido 

que desenvolve competências globais tangíveis essenciais para a  vida pessoal, 

trabalho, e para ser capaz  de impactar  a sociedade ao redor do mundo.

● Curriculo Flexível  que inclui metas, guias de discussões, passo - a - passo, e  

atividades para ensinar Cidadania Global Ativa e os Objetivos da ONU para 

estudantes do Ensino médio.

● Inspire-se, Conheça Educadores na  Argentina e America Latina, acesse eventos e a 

Palataforma de Educadores Globais da  ALEI(Latin American Alliance for Intercultural Education)

LOCALIZAÇÃO
O programa é realizado na  Argentina e no 

Uruguai  com opção de acomodação nas 

cidades abaixo:

○ Resistencia e Corrientes- Argentina

○ Melo, Montevideo e Paysandú-Uruguai

ACOMODAÇÃO
Os professores ficarão acomodados em casas 

de famílias anfitriãs locais, em  quarto 

particular, com direito a café da manhã e jantar 

diariamente. Todas as casas possuem WiFi, 

roupas de cama e banho e estão localizadas a 

uma distância de, no máximo, 40 minutos da 

escola.

Educadores Globais

Todos os professores serão guiados através do AFS Global 
Competence Certificate (GCC).  Este programa foi desenvolvido para 

dar suporte aos participantes em uma experiência internacional , antes, 

durante e depois. Ele envolve modulos virtuais, assim como orientações 

e aprendizado que encorajam os  educadores a aprender mais sobre si, 

ampliando suas perspectivas em assuntos  e preocupações gobais e 

auxiliando a todos entenderem  algumas soluções globalizadas que 

precisam de adaptação a cultura local para serem aplicadas de forma 

bem sucedida.

O conteúdo foi desenhado para atingir a meta de ajudar os 

participantes  a se tornarem Educadores Globais Ativos nas áreas:

 

3-4 semanas 
de Programa + DESTAQUES DO PROGRAMA

○ Crescimento Pessoal e Auto-conhecimento
○ Conhecimento do outro

○ Inteligência Emocional
○ Pontes através das diferenças

#AFSeffect#AFSeffect#AFSeffect



INCLUDES:

Dia Manhã Tarde Noite

1o dia - Sábado Chegada no aeroporto 
EZE ,traslado para a 
acomodação

Familiarização com a 
acomodação e 
descanso

Jantar de boas vindas

2o dia - Domingo Traslado para a 
comunidade local 

Reunião com 
voluntários locais 

Noite livre

3o dia  - Segunda-feira Visita a universidade Introdução ao 
Workshop 
universidade

Noite livre

4o dia -  Terça-feira Visita a universidade Visita ao Centro 
Cultural 

Noite livre

5o dia -  Quarta-feira Visita a universidade Tarde e noite livres

6o dia -  Quinta-feira Visita a universidade Visita a Museu Noite livre

7o dia - Sexta-feira Visita a universidade Degustação-Culinária 
Local

Noite livre

8o dia -  Sábado Dia da Comunidade Local

9o dia -  domingo Dia da Casa de família

10o dia - Segunda-feira Visita a universidade Workshop de Culinária Noite livre

11o dia -  Terça-feira Visita a universidade Aula de Folclore Noite livre

12o dia -  Quarta-feira Visita a universidade Tarde e noite livres

13o dia -  Quinta-feira Visita a universidade Workshop de Culinária II Noite livre

14o dia -  Sexta-feira Visita a universidade Aula de Tango Noite livre

15o dia -  Sábado Workshop Intercultural AFS Noite livre

16o dia -  Domingo Dia da Casa de família

17o dia - Segunda-feira Visita a universidade Visita a ONG Noite livre

18o dia -  Terça-feira Visita a universidade Workshop de 
alinhamento

Noite livre

19o dia -  Quarta-feira Visita a universidade Tarde e noite livres

20o dia -  Quinta-feira Visita a universidade Workshop Intercultural 
AFS

Viagem a Buenos Aires

21o dia -  Sexta-feira Traslado  para o Aeroporto - encerramento do Programa

Exemplo 
de Agenda
3 semanas



INCLUI:

Datas e 
Preços

Orientações
Casa de 

família(quarto 
individual e 

duplo)

Excursões de 
1 dia

Actividades
Culturais

Meia pensão 
(Segunda a sexta)

Material 
didático

Traslados ida e 
volta 

-aeroporto

Aprendizagem 
Intercultural

Global
Competence 

3 semanas- U$ 2250,00
4 semanas- U$ 2450,00

● 16 Outubro - 5 Novembro 2021

● 29 Outubro - 19 Novembro 2021

● 12 Novembro - 3 Dezembro 2021

DATAS -Sujeitas a disponibilidade

Os educadores recebem uma orientação sobre o AFS e o programa  no primeiro dia. A 

orientação cobre as atividades e a agenda do  programa, transportate para a cidade, 

saúde e emergências e segurança. Os Educadores tem suporte  24hs/7 dias na 

semana.

ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO

Cada educador será pego e deixado no aeroporto por serviço 

contratado pelo AFS na chegada e na partida.

TRASLADOS DO AEROPORTO 

Ensino do 
idioma 

espanhol

Network
Com  

educadores

Suporte
24/7 



Porque participar 
do 
AFS Academy? 

O Programa para Educadores está disponíivel para  

indivíduos e grupos. Estabelecendo esta parceria com o AFS 

você está trabalhando com uma organização que tem 

orgulho de sua história de há mais de 100 anos contribuir 

para a missão baseada  nos ideais do voluntariado e 

entendimento intercultural. Uma  organização de 

intercâmbio, o AFS tem mais de  70 anos de  experiência 

oferecendo programas para estudantes de ensino médio,  

jovens adultos e  educadores. Com aproximadamente 

12,000 participantes por ano e mais de  500.000 ex 

participantes que podem assegurar a qualidade por eles 

testada da qualidade de nosso portfólio.

Nossos  programas oferecem  oportunidades interculturais 

que guiam para aprimorar a Competência Global. 

Potencializar esta competência é fundamental para o século 

XXI, para empregabilidade e educação.  Nosso portfólio 

inclui oportunidades com  foco nos seguintes temas ao 

redor do mundo: 

○ STEM

○ Direitos 

Humanos

○ Idioma e Cultura

○ Sustentabilidade

Nosso Contato:
Roberta Oliveira- AFS Intercultura Brasil
Email: roberta.oliveira@afs.org 
Phone: +55 21 xxxx


