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O Projeto PASSAGE continua a avançar!
"PASSAGE P EDAGOGIES OF P ASSING FROM R ECEPTION TO E DUCATION " É UM PROJETO COM A DURAÇÃO
DE DOIS ANOS , FINANCIADO PELO P ROGRAMA E RASMUS + DA U NIÃO E UROPEIA QUE PRETENDE
DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS E NECESSÁRIAS PARA GARANTIR QUE AS CRIANÇAS ORIUNDAS DE
PAÍSES TERCEIROS RECEBAM O APOIO FUNDAMENTAL PARA A SUA INTEGRAÇÃO NO SISTEMA EDUCATIVO .

Recursos para professores
Os professores que trabalham com alunos migrantes recém-chegados ou que abordam esta temática nas suas salas de
aula podem agora melhorar as suas aptidões e competências profissionais no âmbito das metodologias da inclusão social
a um Curso de Formação online e um Workshop que os preparará para a integração dos alunos migrantes ou refugiados.
CURSO ONLINE PARA PROFESSORES

WORKSHOP PARA PROFESSORES

O curso online é composto por 4 módulos, intitulado

Para além do curso de formação, foi também concebido por

"Como acolher alunos migrantes e refugiados na minha

duas especialistas portuguesas um workshop de 12 horas

sala de aula" e tem como objetivo apoiar os professores a

sobre "Mentoria e Modelos de Referência", a fim de

lidar com a diversidade, gerir a comunicação intercultural,

permitir que professores e alunos atuem como modelos no

promover a inclusão social e a colaboração entre os alunos

processo de integração de alunos migrantes e refugiados.

e a comunidade educativa. Baseado em diversas fontes e
resultados de estudos, vídeos curtos e testemunhos reais,
assim como atividades e outros materiais, o curso permitirá
apoiar os professores com abordagens pedagógicas úteis
para o acolhimento e integração de alunos migrantes e
refugiados.

O curso está aberto e disponível na plataforma online
(Moodle) nas línguas dos parceiros do consórcio através
deste link do projeto.

Este projeto tem sido financiado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia à produção deste documento não constitui um
aval ao seu conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da
informação nele contida. Número do projeto: 621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

O modelo de Referência terá como objetivo apoiar a

O Manual de Formação do Workshop está disponível em

integração do aluno recém-chegado no contexto escolar,

inglês e nas línguas nacionais dos parceiros (Esloveno,

com vista à melhoria do seu desenvolvimento pessoal,

Grego, Italiano, Português, Lituano)

interpessoal e académico, promovendo em simultâneo a

secção de recursos.

através da nossa

amizade, partilha assim como o intercâmbio cultural.

Reunião de projeto em Palermo, Itália
Nos passados dias 14 e 15 de junho, os parceiros do projeto
tiveram a oportunidade de reunirem e em Palermo, Itália,
para a 3ª Reunião de consórcio. Os parceiros tiveram a
oportunidade de discutir o progresso do projeto e os
próximos passos a seguir, incluindo as atividades-piloto que
deverão ter lugar em todos os países parceiros no decorrer
do próximo ano letivo. Esta reunião permitiu ainda preparar
a conceção e desenvolvimento do Kit de Ferramentas
PASSAGE para educadores escolares, que será lançado em
Setembro. A elaboração de recomendações políticas
destinadas a assegurar que as crianças recém-chegadas de
países terceiros recebam apoio para a sua integração na
vida escolar, foi outro ponto-chave da agenda.

A fase de pilotagem já começou!
Nos últimos meses, os parceiros do projeto têm vindo a planear
a pilotagem do projeto PASSAGE, que envolverá escolas
primárias e secundárias de todos os países participantes. Os
workshops online e presenciais, terão como objetivo alcançar
mais de 60 professores e 120 alunos na Eslovénia, Chipre, Itália,
Grécia, Portugal e Lituânia, procurando construir um ambiente

Fique atento!
Para saber mais sobre o projeto
PASSAGE visite o nosso website e
siga-nos nas redes sociais:

escolar de apoio e inclusão para os recém-chegados alunos
migrantes e refugiados.

O consórcio
O projeto PASSAGE, que decorre de janeiro de 2021 a janeiro de 2023, é um esforço comum de 7 organizações parceiras:

2

