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O Projeto PASSAGE completou a sua 

jornada! 

O PROJETO "PASSAGE  - PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION"  É UM PROJETO COM 

A DURAÇÃO DE DOIS ANOS , FINANCIADO PELO PROGRAMA ERASMUS+  DA UNIÃO EUROPEIA 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 . 

Capacitação de professores e pilotagem nas escolas 

Com a aproximação do término do projeto PASSAGE, em janeiro de 2023, os parceiros da Eslovénia, Chipre, Grécia, Itália, 

Portugal e Lituânia têm vindo a implementar com sucesso um conjunto de ações de formação e atividades-piloto em 

várias escolas locais, com o objetivo de apoiar professores e alunos no processo de integração de crianças migrantes e 

refugiadas recém-chegadas. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Mais de 350 professores dos países 6 países que integram 

a parceria do projeto, participaram em sessões de 

divulgação organizadas à distância e/ou presencialmente. 

Durante as sessões, os participantes puderam aceder ao 

curso online “Acolhimento de crianças migrantes e 

refugiadas em contexto escolar”, que visa promover uma 

aprendizagem inclusiva e um ambiente educativo de 

qualidade para as crianças recém-chegadas de países 

terceiros. O curso online está disponível na plataforma 

Moodle através do website do projeto.   

“MENTORIA E MODELOS DE REFERÊNCIA ”   

A partir de setembro de 2022, iniciou-se a implementação 

da pilotagem do programa de “Mentoria e Modelos de 

Referência” nas escolas de cada país parceiro. A pilotagem 

foi desenvolvida num total de 60 escolas primárias e 

secundárias através de um conjunto de workshops nos 

quais participaram alunos e professores. Os workshops 

permitiram lançar a fase principal do programa de mentoria 

durante a qual os alunos locais assumiram o papel de 

"mentores" para orientar 

e apoiar a integração 

escolar dos colegas 

migrantes e refugiados.  

Consulte a secção de 

notícias do nosso 

website para conhecer 

as histórias de sucesso e 

aprendizagens 

adquiridas durante as 

atividades-piloto 

realizadas nos países 

envolvidos.

Alunos de uma escola primária grega - que 

ainda não aprenderam a ler e escrever - 

expressam-se desenhando uma história "com 

números e imagens". 

https://passageproject.eu/
https://passageproject.eu/news/
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Toolkit para dirigentes escolares e professores 

 Para além das atividades dirigidas aos professores e alunos, o consórcio 

desenvolveu ainda um conjunto de recursos para os dirigentes escolares e 

professores. O toolkit “Como tornar os sistemas escolares culturalmente 

conscientes e inclusivos de modo a promover a integração educacional”, 

foi concebido para apoiar os dirigentes escolares e os professores no 

desenvolvimento dos seus conhecimentos na área da educação para a inclusão 

social. Será particularmente útil para profissionais que trabalham em contexto 

educativo e que acolhem alunos recém-chegados de países terceiros, focando-

se numa abordagem centrada na criança e nos seus interesses.  

 O toolkit estará brevemente disponível em várias línguas (inglês, esloveno, 

grego, italiano, português, lituano) na nossa secção de recursos.  

 

 

Recomendações políticas 

Antes do encerramento do projeto e com base na 

implementação, nas experiências e na avaliação das ações e 

resultados do projecto PASSAGE, foi elaborado um 

documento de Recomendações Políticas, que contempla 

um conjunto de recomendações dirigidas aos decisores 

políticos. Este documento visa apoiar os decisores políticos  

e os dirigentes escolares na adaptação de políticas e 

metodologias destinadas a garantir uma integração eficiente, 

desde a receção até à inclusão pedagógica e social das 

crianças migrantes e refugiadas. O documento contém as 

melhores práticas para a integração pedagógica no ensino 

primário e secundário e refletir-se-á nas políticas e diretivas 

nacionais, regionais e europeias. Leia mais sobre as 

Recomendações Políticas do projeto PASSAGE aqui.  

O consórcio 

O projeto PASSAGE, que decorre de janeiro de 2021 a janeiro de 2023, resulta de um esforço comum de 7 organizações 

parceiras:   

 

Recursos 
Visite o nosso website para aceder 

aos materiais desenvolvidos no 

âmbito do projeto e siga-nos nas 

redes sociais:  

    

https://www.lu-ptuj.si/about-us
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
http://www.cesie.org
https://symplexis.eu/
https://csicy.com/
https://casadoprofessor.pt/
http://karjeroscentras.eu
https://passageproject.eu/resources/
https://passageproject.eu/resources/
http://passageproject.eu/
https://www.facebook.com/passageEUproject
https://twitter.com/passage_project
https://www.linkedin.com/showcase/passage-project
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