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Torna-te um 
mentorando!
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Parceiros
O projeto é um esforço comum de 7 organizações parceiras de 6 países 
da UE, nomeadamente Chipre, Grécia, Itália, Lituânia, Portugal e Eslovénia.
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O projeto PASSAGE visa desenvolver soluções inovadoras e necessá-
rias para garantir que as crianças oriundas de países terceiros rece-
bam apoio fundamental para a sua integração no sistema educativo.



Da Ucrânia.

Olá... Eu sou a Anna. 
Desculpa, o meu in-

glês não é muito bom. 

Olá, sou o Hassan. És a nova 
menina que chegou ontem?

De onde és?

E vieste para Portugal 
por causa da guerra?

Sim...

Ai sim?

O que é 
“mentoria”?

Será que as ou-
tras crianças me 
querem ajudar?

Como eu, há 5 anos 
atrás. Eu sou da Síria!

É difícil no início. Vais precisar 
de ajuda! Devias juntar-te ao 

programa de mentoria da escola!

Um colega de turma vai 
ajudar-te com a língua, os pro-
fessores, as outras crianças... 

Com tudo o que possas precisar.

Claro que sim! A criança que te vai 
ajudar será uma das crianças que 
se inscreveu no programa para ser 
mentor. Eu também me inscrevi.

Sim... Como foi o 
primeiro dia aqui?

Não compreendo 
o que dizem as 

outras crianças e 
os professores. 
E não conheço 
ninguém. Senti 

que olhavam para 
mim de forma 

estranha e como 
se eu fosse.

Oh, isso parece-me 
bem... Como faço 
para participar?

Fácil, anda comi-
go e falamos já 

com o professor!


