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Contente
Os conteúdos do toolkit, bem como as temáticas de 
cada uma das sete unidades que o constituem, foram 
selecionados a partir da fase inicial de investigação e 
diagnóstico do projeto PASSAGE, de acordo com as 
necessidades e exigências apresentas pelas escolas, 
e abrangem os seguintes tópicos: 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA: 
UMA ABORDAGEM QUE SE ADAPTA ÀS 
NECESSIDADES ECAPACIDADES DO ALUNO 

ESTRATÉGIAS DE APOIO AO PROFESSOR 

COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO 
COM OS PAIS E A COMUNIDADE

NECESSIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS DOS 
ALUNOS, SENTIDO DE PERTENÇA E IGUALDADE

COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES

DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS 
E SUPORTE AO IDIOMA

EDUCAÇÃO MULTICULTURAL

Como pode este toolkit 
ser utilizado?

Cada unidade inclui uma descrição do tópico aborda-
do, questões orientadoras, sugestões, recomendações 
e outros recursos.

As questões orientadoras para professores e dirigen-
tes escolares fornecem sugestões de atividades, 
workshops, eventos que podem ser organizados assim 
como atividades orientadas para alunos, em contexto 
individual ou em grupo, e para grupos de professores. 
A conduta dos dirigentes escolares é também abor-
dada neste tópico. Os professores são desafiados a 
considerar como podem implementar as abordagens 
sugeridas na sua prática docente, bem como na gestão 
da sala de aula/escola.

Os professores e os dirigentes escolares dispõem de 
uma secção com sugestões para ultrapassar quais-
quer desafios que possam encontrar. Além disso, este 
toolkit disponibiliza aos utilizadores informações so-
bre especialistas que os podem auxiliar a colocar as 
suas ideias em prática, bem como recursos adicionais 
de investigação e aprendizagem.

As ideias-chave levantadas por professores e di-
rigentes escolares de cada país participante durante 
a fase de diagnóstico de necessidades estão in-
cluídas na secção de sugestões. Contém também 
recomendações resultantes de estudos adicionais 
especializados nos respetivos tópicos. Fornece 
ainda informação extraída de outros programas e 
projetos académicos que utilizam a mesma estraté-
gia ou estratégias relacionadas.

Este toolkit aconselhará os professores e dirigentes 
escolares sobre metodologias inovadoras a utilizar 
em contexto escolar, garantindo o devido suporte 
para quaisquer questões que possam surgir. 

Importa salientar que os professores e dirigentes es-
colares interessados nesta temática não se tornarão 
especialistas exclusivamente através da utilização 
deste toolkit. Existe uma secção na conclusão de 
cada tópico que sugere mais recursos a explorar, 
com o objetivo de aprofundar conhecimentos espe-
cíficos.

Acerca deste toolkit
O Toolkit foi criado no âmbito do projeto PASSAGE. O seu objetivo é ajudar os diri-
gentes escolares e os professores no desenvolvimento dos seus conhecimentos no 
âmbito da educação para a inclusão social. Trata-se de um documento particular-
mente 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.


