
  

Como tornar os sistemas 

escolares culturalmente 

conscientes e inclusivos de 

modo a promover a 

integração educacional? 

Toolkit para dirigentes escolares e professores 

Contrato número: 

621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 



 

 
2 WP3.2 Toolk i t  para d ir igentes escolares  e professores  

Índice 

 Página 

Acerca deste Toolkit  3 

Introdução  3 

Como utilizar este Toolkit? 5 

Unidade 1: A Educação integral da criança: uma abordagem que se adapta às necessidades e 

capacidades do aluno 

6 

Unidade 2: Estratégias de apoio ao professor 17 

Unidade 3: Comunicação e colaboração com os pais e a comunidade 29 

Unidade 4: Necessidades socioemocionais dos alunos e sentimento de pertença e igualdade 40 

Unidade 5: Competências dos professores 53 

Unidade 6: Desempenho escolar dos alunos e suporte ao idioma 63 

Unidade 7: Educação multicultural 75 

 

 
 

 

 

 

 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, 

que reflete apenas os pontos de vista dos autores, a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas na mesma. 

Número do contrato: 621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

Declaração de direitos autorais (somente em publicações, por exemplo, relatórios) 

© Projeto PASSAGE 2021 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, copiada ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou 

mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem permissão dos proprietários dos direitos autorais. O 

conteúdo desta publicação pode ser usado para fins educativos e outros não comerciais, desde que tal uso seja acompanhado da indicação da fonte. 

 

 

 

 



 

 
3 WP3.2 Toolk i t  para d ir igentes escolares  e professores  

Acerca deste Toolkit 

Este Toolkit foi desenvolvido no âmbito do projeto PASSAGE (Pedagogies of Passing from 

Reception to Education). Foi concebido para apoiar os professores e dirigentes escolares na melhoria sas 

suas competências profissionais na educação para a inclusão social. Será especialmente importante para 

os profissionais que trabalham em ambientes de ensino com crianças recém-chegadas de países terceiros 

e que pretendem uma abordagem centrada nos melhores interesses da criança. 

Os resultados da análise da pesquisa documental realizada na fase inicial do projeto PASSAGE 

evidenciaram padrões assim como boas ou más práticas para a inclusão de crianças nos sistemas 

educativos contemporâneos em toda a Europa. A análise mostrou que os professores e dirigentes 

escolares carecem dos conhecimentos e recursos necessários para lidar com um ambiente pedagógico 

cada vez mais diversificado e intercultural. Este Toolkit visa fornecer orientação e aumentar a competência 

escolar na aprendizagem inclusiva e na integração pedagógica. 

Introdução 

No mundo contemporâneo, com a rápida globalização e interação intercultural, a migração 

tornou-se um fenômeno comum entre os países. Embora muitos estudos tenham sido realizados sobre 

os desafios que as crianças recém-chegadas de países terceiros enfrentam nas escolas, pouca atenção 

tem sido dada às necessidades de melhoria do ambiente escolar para que sejam facilitadas as experiências 

de aprendizagem. Este Toolkit destaca sete dimensões em que os professores e dirigentes escolares se 

devem concentrar mais para poder ajudar a integração dos novos alunos nas suas comunidades escolares. 

 

A EDUCAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA: UMA ABORDAGEM QUE SE 

ADAPTA ÀS NECESSIDADES E CAPACIDADES DO ALUNO 

A abordagem da criança como um todo é uma filosofia educacional que considera o 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional do aluno. Esta abordagem atende às necessidades e 

capacidades do aluno, criando um programa de aprendizagem personalizado para atender às 

necessidades académicas, sociais e emocionais de cada aluno de uma turma. Esta unidade apresenta uma 

descrição desta abordagem e da forma como pode ser usada na escola para criar um ambiente 

culturalmente inclusivo. 

 

ESTRATÉGIAS DE APOIO AO PROFESSOR 

Quando novos alunos ingressam na escola, os professores devem interessar-se pelas 

necessidades destes alunos e a direção da escola deve apoiá-los neste sentido. Esta unidade concentra-

se nas metodologias que devem ser adotadas pela direção para ajudar os professores que se preparam 
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para ensinar crianças de várias origens e criar escolas inclusivas. A integração de novos alunos na turma 

e no currículo pode ser facilitada através de um conjunto de atividades diversificadas. 

COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO COM OS PAIS E A COMUNIDADE  

A comunidade escolar é composta por um vasto conjunto de pessoas e, por vezes, pode ser difícil 

saber de que forma apoiar as crianças recém-chegadas de um país terceiro. Numa primeira fase, é 

importante entender todos os aspetos da vida do aluno e como estes podem afetar a sua aprendizagem 

em sala de aula. Desta forma, é crucial que a direção da escola crie e sustente uma comunicação e 

colaboração saudável com os pais e a comunidade. Esta unidade apresenta formas de promover o 

envolvimento ativo da família assim como os benefícios que este envolvimento trará aos alunos recém-

chegados. 

 

NECESSIDADES SOCIOEMOCIONAIS DOS ALUNOS E SENTIMENTO DE 

PERTENÇA E IGUALDADE 

O ambiente escolar desempenha um papel crucial no apoio à aprendizagem dos alunos 

migrantes. Deve ser criada uma cultura de sala de aula inclusiva que seja positiva e solidária, para permitir 

uma participação igualitária de todos os alunos e promover um diálogo intercultural positivo. Desta forma, 

as crianças recém-chegadas de países terceiros integrar-se-ão rapidamente na comunidade escolar. Esta 

unidade explica a importância de atender às necessidades sociais e emocionais dos alunos para criar um 

sentimento de pertença e igualdade, promovendo assim um ambiente de relacionamentos positivos. 

 

COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES 

A integração dos alunos recém-chegados nas escolas dos países de acolhimento é uma tarefa 

complexa e desafiadora. Espera-se dos professores que desempenhem um papel fundamental neste 

processo, proporcionando às crianças oriundas de países terceiros o apoio metacognitivo que lhes 

permitirá aprender de forma eficaz e eficiente. Esta unidade apresenta métodos e orientações para que os 

professores avaliem o quão preparados estão para integrar alunos refugiados e migrantes nas suas salas 

de aula. 

 

DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS E APOIO LINGUÍSTICO 

Os professores desempenham um papel importante no apoio ao sucesso escolar e no apoio 

linguístico às crianças recém-chegadas de países terceiros. Os professores conseguem, através de 

recursos diversificados, permitir a estes alunos que usem os seus pontos fortes, melhorem os 

conhecimentos e trabalhem as suas fraquezas. É fundamental que o professor reconheça que cada criança 
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é única, com capacidades e estilos de aprendizagem diferentes, enquanto trabalham para um objetivo 

comum. Esta unidade apresenta estratégias que os professores devem ter em consideração quando 

pretendem ajudar os alunos a alcançar o sucesso e melhorar as suas competências linguísticas. 

 

EDUCAÇÃO MULTICULTURAL 

Os professores podem proporcionar uma educação multicultural recorrendo a uma variedade de 

metodologias de ensino, incluindo abordagens interativas e atividades práticas. O objetivo da educação 

multicultural é ajudar os alunos a desenvolver um forte sentido de respeito pelo indivíduo, amor pela sua 

história e herança, conhecimento das suas raízes culturais e tolerância em relação a outras nacionalidades. 

Ao conhecer as crenças, práticas e rituais de outras culturas, os alunos aceitarão melhor as pessoas com 

origens diferentes. Esta unidade destaca a educação multicultural e como pode ser integrada no sistema 

escolar para promover ambientes escolares culturalmente sensíveis. 

 

Como utilizar este Toolkit? 

Este Toolkit contém 7 unidades (apresentadas acima), cada uma delas com propostas de 

ferramentas e atividades relacionadas com abordagens pedagógicas, atividades de aprendizagem, entre 

outras, que serão úteis aos dirigentes escolares e aos professores que pretendam criar ambientes 

escolares culturalmente sensíveis. Os temas foram selecionados de acordo com as necessidades 

evidenciadas pelas escolas na fase inicial de pesquisa do projeto PASSAGE. A pesquisa indicou que os 

professores e dirigentes escolares de toda a UE mencionaram algumas áreas em que as escolas carecem 

de conhecimento e experiência. São áreas que devem ser examinadas de forma mais aprofundada para 

permitir que as escolas sejam democráticas, seguras e acolhedoras, especialmente para os alunos recém-

chegados de países terceiros. Os tópicos de cada unidade foram selecionados com base nos resultados 

da pesquisa. Cada unidade contém uma descrição do tema, perguntas orientadoras, sugestões e outros 

recursos. 

As Questões orientadoras para os professores e dirigentes escolares apresentam ideias de 

atividades (a serem implementadas com alunos, grupos de alunos, grupos de educadores), oficinas 

organizadas, eventos e outras práticas educativas. Esta secção também analisa o comportamento dos 

professores e dirigentes escolares durante o período escolar e desafia os educadores a refletir sobre a 

melhor forma de incorporar os métodos sugeridos na sua prática profissional e na gestão da sala de 

aula/escola. 

A secção de orientações orienta os professores e dirigentes escolares para que possam eliminar 

os obstáculos que irão enfrentar durante o processo. Também lhes indica quais as pessoas que podem 

ajudá-los a concretizar as ideias e sugere ainda pesquisas e materiais adicionais que lhes permitirão 

aumentar os conhecimentos. 
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A secção de sugestões inclui pontos essenciais mencionados pelos professores e dirigentes 

escolares no decorrer da pesquisa efetuada em cada país parceiro. Apresenta também sugestões de 

pesquisas sobre o tema. Quando aplicável, apresenta ideias de outros projetos que implementam a 

mesma abordagem ou uma abordagem semelhante. 

Este Toolkit permitirá aos professores e dirigentes escolares conhecer práticas inovadoras que 

podem ser implementadas nas suas escolas e preparar-se para os desafios que possam surgir. Poderão 

obter informações suplementares sobre um determinado tópico na secção de recursos no final de cada 

unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 1: A educação integral da criança/uma 

abordagem que se adapta às necessidades e capacidades 

do aluno 
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AUTOR: DAVID RIHTARIČ, LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 

Podemos afirmar que, em todas as sociedades, as famílias querem que os seus filhos sejam felizes, 

saudáveis, responsáveis, respeitosos e membros atenciosos das suas comunidades. A “Educação Integral 

da Criança” é uma abordagem cada vez mais usada pelas escolas para garantir que os alunos desenvolvam 

competências para a vida mais amplas (Olson, 2018). Algumas das pesquisas mais recentes mostram que, 

quando as escolas oferecem oportunidades de aprendizagem adequadas, as crianças revelam um maior 

desempenho académico, sucesso na carreira e melhor saúde e bem-estar geral (Bruce e Bridgeland, 2014). 

A educação integral da criança concentra a atenção no desenvolvimento social, emocional, 

mental, físico e cognitivo dos alunos. Em 2007, a ASCD (Associação para o Desenvolvimento e Supervisão 

Curricular) definiu como principal missão delinear uma abordagem de educação integral da criança. 

Foram desenvolvidos 5 princípios baseados na teoria do desenvolvimento da criança, que sustenta a 

abordagem e afirma que as crianças de todas as escolas e comunidades merecem ser saudáveis, seguras, 

envolvidas, apoiadas e desafiadas (Slade e Griffith, 2013). Promove o desenvolvimento cognitivo, social, 

emocional, físico, mental assim como a identidade das crianças, em vez de apenas se concentrar no 

crescimento académico. 

Os interessados usam um vocabulário diferente para descrever a abordagem da educação 

integral da criança. No entanto, está sempre ligado a outros termos que implicam uma aprendizagem mais 

profunda, uma aprendizagem social e emocional, a formação do caráter, competências para a vida, 

habilidades interpessoais e habilidades não cognitivas, etc. A educação integral permite à criança tornar-

se uma pessoa saudável, dotada de uma sólida formação e de competências fundamentais para a vida 

que lhe permitirão atingir seu pleno potencial. 

 

Quais são os cinco princípios da Educação Integral da criança? 

A ASCD estabeleceu a Whole Child Initiative, que se baseia essencialmente em cinco princípios 

fundamentais: 

1. Saudável: o aluno que entra na escola é saudável e aprende e pratica um estilo de vida saudável. 

2. Seguro: o aluno aprende num ambiente físico e emocionalmente seguro para os alunos e adultos. 

3. Envolvido: o aluno é ativamente envolvido na aprendizagem e está ligado à escola e à comunidade 

em geral. 

4. Apoiado: o aluno tem acesso a uma aprendizagem personalizada e é apoiado por adultos 

qualificados e atenciosos. 

5. Desafiado: o aluno é desafiado em termos académicos e preparado para o sucesso na faculdade 

ou estudos superiores assim como para o mundo do trabalho e a participação num ambiente 

global. 
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Quais são os benefícios desta abordagem para os alunos, especialmente para as crianças 

recém-chegadas de países terceiros? 

Esta abordagem da educação integral incentiva os dirigentes escolares, decisores políticos e 

educadores a pensar de forma mais holística e abrangente sobre o apoio académico e não académico 

disponíveis para os alunos. Quando as comunidades se comprometem a educar a criança de forma 

integral dentro do contexto de comunidades e escolas inteiras, as mesmas comprometem-se a projetar 

ambientes de aprendizagem que teçam os fios que interligam não apenas as áreas específicas, como 

matemática, ciências, artes e humanidades, mas também os aspetos psicossociais do indivíduo e da 

aprendizagem (Slade e Griffith, 2013). 

 

Como pode esta abordagem ser implementada nas escolas? 

Implementar uma política de educação integral da criança a nível escolar supõe o 

estabelecimento de um ambiente e cultura que permitam garantir o sucesso da criança - incluindo a 

disponibilização de recursos, apoio e atenção em prol da saúde (física, social, emocional e mental) e da 

segurança de uma criança. É então criado um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento da 

criança e que lhe dá atenção. Esta abordagem permite facilitar o sucesso do aluno e ter consciência dos 

elementos que impedem ou promovem a aprendizagem (Slade e Griffith, 2013). 

Os alunos de hoje devem estar preparados como qualquer geração anterior, para pensar 

criticamente e analiticamente, enquanto agem com inovação e criatividade. Hoje em dia, os alunos 

escolhem carreiras que ainda não foram inventadas, mas que se tornarão obsoletas ao longo do tempo. 

Portanto, os sistemas educativos devem desenvolver as crianças integralmente, não devendo apenas falar 

como também agir de forma diferente comparativamente com os sistemas educativos do passado. 

 

Quais os requisitos? 

Considerando tudo o que foi mencionado anteriormente, o leitor do presente trabalho pode 

perguntar: como podem as escolas implementar esta abordagem? Está tudo muito ligado ao ambiente e 

à cultura que foram estabelecidos para garantir o sucesso da criança (recursos, apoio e atenção em prol 

da saúde (física, social, emocional e mental) e da segurança da criança. Estes cinco princípios criam um 

ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento da criança na qual se centra a atenção assim como 

permitem ter consciência dos elementos que impedem ou promovem a aprendizagem (Slade e Griffith, 

2013). 

Portanto, as escolas devem ter um maior entendimento do que constitui uma aprendizagem eficaz 

e ir para além das medidas académicas. Devem preparar os alunos para a sociedade atual, em constante 

mudança e evolução, e devem considerar as novas competências que serão exigidas no futuro (Slade e 

Griffith, 2013). Existem várias opções para a implementação dos cinco princípios. Uma delas são os 

programas individuais que abordam competências ou aptidões, tais como a aprendizagem social e 
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emocional ou a formação de caráter. O desenvolvimento do eu não pode ser restrito a um período ou área 

temática. 

Em 2012, a ASCD preparou indicadores com os elementos fundamentais de um processo eficaz de 

melhoria da escola: 

o Ambiente e cultura escolar: os alunos que ingressam nas escolas devem sentir-se seguros, envolvidos 

e unidos para que considerem a escola como um lugar onde podem aprender e trazer o seu contributo 

ao mundo envolvente. 

o Currículo e Instrução: os alunos desenvolvem competências de pensamento crítico e raciocínio, 

competências de resolução de problemas e conhecimento de conteúdo graças à um currículo 

baseado em evidências. 

o Comunidade e Família: as famílias, os membros da comunidade e as organizações colaboram em 

decisões, ações e resultados a favor das crianças. 

o Liderança: atuam como visionários, figuras de influência, aprendentes e guias de instrução para 

garantir que as políticas e práticas escolares apoiem uma abordagem integral da criança. 

o Desenvolvimento e capacidade profissional: os funcionários demonstram o conhecimento, as 

competências e as disposições necessárias para garantir o sucesso a longo prazo de cada criança. 

o Avaliação: deve ser variada e oportuna, realizada para adequar as atividades de ensino-aprendizagem 

e maximizar o progresso do aluno em todas as áreas, e deve gerar dados significativos e úteis para a 

tomada de decisões. 

 

Questões orientadoras para os dirigentes escolares 

A secção seguinte apresenta algumas sugestões direcionadas especificamente aos dirigentes escolares 

para que possam utilizar novas práticas que ajudarão a escola a adotar uma Abordagem Integral da 

Criança, tendo em consideração as necessidades de todas as crianças e, especialmente, para ajudar na 

receção de crianças recém-chegadas de países terceiros. 

 

 

1. Desafios 

As crianças sentem-se muitas vezes entediadas na sala de aula porque não são suficientemente desafiadas 

ou simplesmente porque não se sentem motivadas pelos assuntos abordados durante a aula. Algumas 

crianças queixam-se que sentem tédio na escola, situação que provoca uma real angústia e pode até levar 

a comportamentos de abandono escolar. O desafio é o cerne da mentalidade construtiva; sem ele, os 

alunos não têm a oportunidade de assumir riscos, aprender a falhar e descobrir como se podem 
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recompor. Esta “sensação de progresso”, é fundamental para o desenvolvimento de mentalidades 

construtivas. (Dweck, 2017). 

JÁ CONSIDEROU: 

Implementar novas atividades nos currículos para desafiar e desenvolver a 

perseverança das crianças? À medida que criamos uma sala de aula onde os 

desafios são imediatamente aceites pelos alunos, nós, professores, devemos atribuir-

lhes tarefas e atividades que os desafiem e os obriguem a perseverar! 

 

Deixar as crianças escolher as atividades? Qualquer criança gosta de ter a 

oportunidade de escolher as atividades que vai desenvolver. Significaria dar-lhes 

opções para se desafiarem em literacia, aritmética e capacidades criativas. Esta 

possibilidade de escolha é fundamental para os alunos com melhor desempenho. É-

lhes dada a oportunidade de aprofundar conhecimentos num determinado assunto 

e de ter um maior controlo da sua aprendizagem. 

 

Usar a tecnologia quando incentiva os alunos empreendedores a concluir tarefas 

desafiadoras nas salas de aula? Os tablets ou computadores portáteis permitem às 

crianças trabalhar de forma independente, e o trabalho pode ser facilmente 

verificado pelo professor no final do dia. Além disso, algumas aplicações ou jogos 

podem ser usados para incentivar as crianças a atingir o seu potencial em diferentes 

áreas. 

 

 

2. Saúde 

A Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow - desenvolvida em 1943 é uma teoria da saúde 

psicológica baseada na satisfação das necessidades humanas inatas apresentadas na forma de uma 

pirâmide - coloca as necessidades mais essenciais na base (necessidades fisiológicas) seguidas das 

necessidades de segurança, sociais, de estima e, finalmente, de autorrealização. 

A saúde e educação estão integralmente ligadas. Estes dois setores são fundamentais e simbióticos. 

Uma criança que não é saudável provavelmente não frequenta a escola ou frequenta, mas não consegue 

concentrar-se. A saúde social, emocional e mental são frequentemente vistas como essenciais para que 

haja bem-estar e, em conjunto com a saúde física, são componentes fundamentais para maximizar os 

resultados educacionais e o desenvolvimento pessoal. 

Portanto… 
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JÁ CONSIDEROU: 

Envolver profissionais qualificados dos Serviços de Saúde, para dar formação aos 

professores no sentido de ajudar os alunos a adquirir os conhecimentos, atitudes e 

competências necessários para tomar decisões e adotar comportamentos que 

promovam e melhorem a saúde? 

 

Atualizar ou desenvolver currículos para que os alunos recebam informação sobre 

várias temáticas, tais como o uso e abuso de álcool e outras drogas, 

alimentação/nutrição saudável, saúde mental e emocional, saúde e bem-estar 

pessoal, atividade física, segurança e prevenção de lesões? 

 

Incluir os serviços de saúde de forma a relacionar os funcionários da escola, alunos, 

famílias, comunidade e profissionais de saúde para promover os cuidados de saúde 

dos alunos e um ambiente escolar saudável e seguro? 

 

3. Segurança 

Sentir-se seguro e valorizado é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. A aprendizagem é 

prejudicada quando os alunos temem pela sua segurança, quando temem ser vítimas de bullying ou 

quando sentem que os professores não têm grandes expectativas quanto ao seu sucesso. Num clima 

saudável e solidário, os alunos envolvem-se e assumem riscos intelectuais. Seguem as regras e normas 

bem estabelecidas de comportamento que os professores e dirigentes escolares definiram e mantêm. É 

uma comunidade caracterizada por relacionamentos positivos entre professores e alunos, um lugar onde 

o respeito genuíno é a norma e todos os alunos sentem que pertencem a esta comunidade. 

Portanto… 

JÁ CONSIDEROU: 

Verificar se as instalações escolares são seguras? Tenha em mente que um ambiente 

escolar físico saudável e seguro promove a aprendizagem, garantindo a saúde e a 

segurança dos alunos e funcionários. O ambiente físico da escola abrange o edifício 

escolar e o que ele contem, o terreno em que a escola está localizada e a área 

circundante. 

 

Estabelecer e manter relacionamentos sinceros com os alunos e as suas famílias, que 

reflitam e demonstrem respeito pelas suas comunidades e culturas? Algumas 

estratégias podem ser úteis: cumprimentar os alunos individualmente pelo nome e 

conversar regularmente com eles, ligar para casa (pais ou tutores da criança) para 
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partilhar um momento positivo decorrido durante o dia ou conhecer as opiniões dos 

mesmos sobre a escola. 

Adotar práticas que apoiem o bem-estar emocional dos professores, tais como a 

socialização informal, check-ins regulares e limitação dos e-mails fora do horário 

escolar? 

 

 

4. Envolvimento 

A maioria dos alunos participa nas atividades académicas e não académicas da escola e desenvolvem 

um sentimento de pertença – os amigos estão presentes, têm boas relações com os professores e com os 

pares, identificam-se e valorizam os resultados escolares. Infelizmente, muitos alunos não se envolvem. 

Não consideram a experiência escolar importante para o futuro e não se sentem aceites pelos colegas ou 

professores. Estes alunos acabam por afastar-se da vida escolar porque se sentem insatisfeitos com a 

mesma. 

As crianças que estão envolvidas são capazes de gerir e controlar os seus sentimentos, pensamentos 

e emoções. Geralmente, são capazes de estar 'presentes' e demonstrar autocontrolo. Estar alerta e 

envolvido supõe a capacidade de gerir a atenção e de se conter, principalmente quando não se quer. 

Portanto… 

JÁ CONSIDEROU: 

Estabelecer uma parceria com grupos comunitários, organizações e empresas? A 

escola, os alunos e as famílias podem beneficiar das informações, recursos e serviços 

disponibilizados por organizações comunitárias, empresas, organizações culturais e 

cívicas, agências de cariz social, organizações religiosas, clínicas de saúde, 

faculdades, universidades e outros grupos comunitários. 

 

Trabalhar em conjunto com as famílias para apoiar e melhorar o desenvolvimento 

da aprendizagem e a saúde dos alunos? O envolvimento da família com as escolas 

é uma responsabilidade partilhada pelo pessoal da escola e pelas famílias. Os 

membros do pessoal da escola comprometem-se em fazer com que as famílias se 

sintam bem-vindas e envolvidas. 
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5. Apoio 

Os primeiros e mais importantes professores dos seus filhos são vocês: os pais. Quando os pais e as 

famílias estão envolvidos na escola dos filhos, as crianças têm mais sucesso e sentimentos mais positivos 

em relação à escola. De facto, muitos estudos mostram que o sucesso escolar de uma criança está mais 

relacionado com o que a família faz do que com o dinheiro ou educação que tem. 

Muitas escolas hoje ainda usam o modelo (modelo de fábrica) dos anos 1900, em que os alunos 

circulam pela sala de aula e os professores atendem centenas de alunos por dia. Este modelo 

despersonaliza a aprendizagem quando os alunos mais precisam. 

Portanto… 

JÁ CONSIDEROU: 

Promover e organizar atividades para que os pais se envolvam nas atividades 

escolares, como jornadas desportivas, natação, carnavais, excursões e peças de 

teatro? O envolvimento efetivo dos pais é benéfico para uma aprendizagem bem-

sucedida e o bem-estar dos alunos. É importante que se estabeleça uma relação 

significativa entre pais e professores, com o objetivo comum de maximizar os 

resultados de aprendizagem e o bem-estar dos alunos. 

 

Criar um boletim informativo regular para os pais num formato que seja facilmente 

acessível. Considerar a inclusão de artigos de interesse para os pais, bem como 

notícias e eventos importantes da escola ou ainda os êxitos dos alunos? 

 

Facultar aos pais conselhos e ideias para criar um ambiente de estudo positivo, 

incluindo orientações para ajudar os filhos com os trabalhos de casa ou outras 

atividades escolares? Sugerir métodos de estudo e ideias para criar um espaço 

adequado de estudo, quer em casa quer na biblioteca local, ou ainda no clube de 

estudo da escola. 

 

 

Orientações para os dirigentes escolares 

A educação integral da criança é uma abordagem que visa garantir que cada criança, em cada 

escola e em cada comunidade, seja saudável, segura, envolvida, apoiada e desafiada. Temos consciências 

de os professores já desenvolvem muitas das ideias acima mencionadas. No entanto, há sempre algo mais 

a fazer. Passar para uma abordagem integral da criança não é algo que deva ser feito de forma isolada. Os 

educadores precisam de ter acesso a ferramentas, suportes e recursos que possibilitem esse tipo de 
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educação e se encaixem nos modelos de avaliação existentes. Esperamos que as próximas páginas 

ajudem neste sentido. Tencionamos ajudá-lo a adotar a Abordagem Integral da Criança, para tornar a vida 

dos seus alunos mais fácil. 

Encontrará aqui algumas orientações sobre como implementar a Abordagem Integral da Criança 

na esperança que lhes sejam úteis. 
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Sugestões para os dirigentes escolares 

De forma geral, as autoridades educativas nacionais têm consciência de que devem ser 

disponibilizadas medidas de apoio especiais para os alunos imigrantes, da mesma forma que para os 

alunos nacionais. O Chipre já tomou medidas ativas para integrar os alunos imigrantes nas escolas e 

desenvolveu políticas em conformidade com as recomendações internacionais. O exemplo grego 

demonstrou que os atrasos administrativos e organizacionais e a falta de coordenação entre as partes 

o Desenvolver um currículo bem fundamentado: Incluir Educação Física, Saúde Mental, Música, Arte, e 

Interação com a natureza e com as pessoas fora da escola. A aprendizagem baseada em projetos 

permite aos alunos pôr em prática os conhecimentos. Não significa restruturar completamente o 

currículo - significa apenas propor oportunidades integradas que permitam aos alunos aplicar o que 

estão a aprender. 

o Construir um currículo equitativo e culturalmente relevante com os alunos. Organizar uma sala de 

aula cuja cultura englobe capacidades de resolução de problemas e de pensamento crítico. Isto é 

possível em grupos ou discussões de turma, ajustando apenas a natureza das suas perguntas.  

Também se pode desenvolver a capacidade de pensamento crítico, criando um ambiente onde o 

fracasso é uma oportunidade de aprendizagem. 

o Os professores devem agir como guias, mentores, e colaboradores, em vez de serem autoritários.  

o Garantir que cada aluno se sinta seguro na escola: Instituir uma cultura de espaço aberto onde todas 

as crianças se sintam seguras. Falar com elas sobre as medidas de segurança nas diferentes áreas, 

etc.  

o Desenvolver diferentes formas de aprendizagem: Cada aluno é diferente, pelo que a abordagem da 
aprendizagem também deve ser diferente. Encorajar os alunos a crescer academicamente ao seu 
próprio ritmo. 
 

o Ensinar competências relevantes e transferíveis: Empreendedorismo, Pensamento Crítico, 
Pensamento Criativo, Mentalidade Construtiva, Orçamentação, Design Thinking, Aprendizagem Socio 
Emocional, entre outros. 

o Incorporar e apresentar novas tecnologias aos alunos: A tecnologia é uma das muitas estratégias que 

permitirão aos alunos adquirir conhecimentos mais amplos. 

o Convidar as famílias, comunidades, e empresários locais para a sala de aula.  

o Estágio & Currículo baseado em projetos: Permitir ao aluno trabalhar com uma organização onde 

possa construir relações profissionais e ser acompanhado enquanto ganha experiência e 

competências (1-2 dias fora do horário escolar).  
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interessadas deixam muitas crianças de fora por períodos de tempo significativos. Existem, por isso, vários 

aspetos a melhorar, mesmo nos países com uma longa tradição de integração de crianças imigrantes. 

Mas podemos perguntar: como podem as escolas fazer isso? As escolas devem entender 

claramente as implicações de uma aprendizagem efetiva e ir para além de meras medidas académicas. 

Tendo em conta que o propósito de uma escola é preparar os alunos para a sociedade - e para uma 

sociedade em constante mudança - as escolas devem saber quais as competências, aptidões e 

comportamentos necessários e procurados. A abordagem integral da criança é uma abordagem global 

que abrange áreas de conteúdo e exige a melhoria de toda a escola. Envolve os educadores na 

compreensão de como os cinco Princípios da Educação Integral da Criança (saudável, segura, envolvida, 

apoiada e desafiada nas salas de aula e nos corredores) estão interligados com a forma como cada escola 

deve estar focada, organizada, e dotada de recursos (Slade e Griffith). 

Em 2012, a ASCD levou este entendimento mais adiante e cruzou os cinco Princípios da Educação 

Integral da Criança e os seus indicadores com os principais componentes de um processo de melhoria 

escolar eficaz. Esses componentes são: 

 

o Clima e Cultura Escolar 

Os alunos que ingressam na escola sentem-se seguros, envolvidos e unidos e veem a escola como um 

lugar onde podem aprender e trazer o seu contributo ao mundo envolvente. Recebem apoio coordenado 

e contínuo para fortalecer as suas competências sociais e emocionais e realçar os traços de caráter 

positivos. 

o Currículo e Instrução 

Os alunos desenvolvem competências de pensamento crítico e raciocínio, competências de resolução de 

problemas, domínio da tecnologia e conhecimento de conteúdo através de uma pedagogia diferenciada, 

relevante e baseada em evidências e de um currículo abrangente.  

o Comunidade e família 

As famílias, os membros da comunidade e as organizações colaboram em decisões, ações e resultados 

compartilhados a favor das crianças.  

o Liderança 

Os dirigentes escolares atuam como visionários, figuras de influência, aprendentes e guias de instrução 

para garantir que as políticas e práticas escolares apoiem uma abordagem integral da criança.  

o Desenvolvimento e Capacidade Profissional 



 

 
17 WP3.2 Toolk i t  para d ir igentes escolares  e professores  

Os funcionários demonstram o conhecimento, as competências e as disposições necessárias para garantir 

o sucesso a longo prazo de cada criança. Beneficiam, para tal, de um desenvolvimento profissional 

diferenciado e integrado.  

o Avaliação 

A avaliação é variada e oportuna, para adequar as atividades de ensino-aprendizagem e maximizar o 

progresso do aluno em todas as áreas, e gera dados significativos e úteis para a tomada de decisões.  

Segundo Slade e Griffith (2013), não podemos continuar a desenvolver políticas educacionais e 

não educacionais que afetam as crianças ou operacionalizar os programas de forma isolada; devemos 

trabalhar para coordená-los e integrá-los em benefício dos alunos e não em benefício dos interesses dos 

adultos ou das burocracias. Portanto, as escolas e principalmente os decisores políticos devem 

estabelecer e codificar recomendações, tais como: reconhecer que todas as crianças são saudáveis, 

seguras, envolvidas, apoiadas e desafiadas, desenvolvendo e apoiando sistemas de responsabilização 

significativos. Devemos garantir o acesso a um currículo completo que seja refletido por normas, 

promoção de estratégias de melhoria que englobam toda a escola e a comunidade. Devemos, 

principalmente, ajudar os educadores a apoiar os alunos, uma vez que o professor e o diretor da escola 

são os dois elementos mais importantes na escola que desempenham um papel primordial no 

crescimento e desempenho dos alunos. 

Gostaríamos de concluir este capítulo com palavras sábias que serviram de inspiração a este 

trabalho: 

“Garantir que todas as crianças estejam prontas para a faculdade, carreira profissional e cidadania 

quando se formarem no ensino secundário para que possam levar uma vida produtiva, ativa e 

gratificante é uma meta ambiciosa, mas digna de grandes nações e necessária para que essas nações 

permaneçam grandes. Tal objetivo exigirá uma liderança real, o apoio nacional, novos recursos e um 

compromisso renovado de acordo com todas as necessidades da criança” (Slade e Griffith, 2013). 
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Unidade 2: Estratégias de apoio ao professor 

AUTORES: FRANCESCA BARBINO & IRENE PIZZO, CESIE 

Depois de analisar a importância da educação integral nas escolas, centrada na felicidade e bem-

estar da criança e benéfica para a promoção da inclusão, abordamos agora a necessidade de apoiar 

também os professores. 

De facto, a inclusão só pode ser alcançada com professores capacitados para serem agentes de 

mudança, através da partilha de valores, conhecimentos e atitudes que permitem o sucesso de todos os 

alunos. É, portanto, importante apoiar os professores dentro do sistema educacional para que sejam 

criadas escolas inclusivas, onde a diversidade é incentivada e mapeada, e os obstáculos à aprendizagem 

e à participação são eliminados. Só assim, os professores estarão preparados para ensinar a todos os 

alunos. 

 

Que tipo de apoio é necessário? 

 

Os dirigentes escolares são responsáveis pela definição de abordagens que apoiem a inclusão de 

todas as crianças. Deverão garantir que todas as crianças sejam consideradas uma parte integrante da 

escola e ajudar os professores a encontrar soluções cooperativas para que a inclusão aconteça dentro e 

fora da sala de aula. 

Promover oportunidades de formação e aprendizagem é a forma mais eficaz de apoiar os 

professores. É necessário delinear um programa de formação contínua de professores, que os capacite 

para serem agentes de mudança, que lhes forneça as informações e conhecimentos necessários e os leve 

a reconhecer efetivamente as experiências passadas e as capacidades dos alunos, resultando numa 

abordagem mais aberta à diversidade. Uma formação de alto nível é, portanto, essencial para apoiar os 

professores na gestão da inclusão na sala de aula, dotando-os com competências técnicas necessárias 

para lidar com questões específicas ligadas à inclusão (Global Education Monitoring Report Team, 2020 International 

Task Force on Teachers for Education 2030, “Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, p.1). Ao inverso, 

a falta de formação e de apoio adequados aos professores impede que o sistema escolar se torne 

totalmente inclusivo, razão pela qual os sistemas educativos muitas vezes encontram dificuldades em 

identificar obstáculos à aprendizagem dos alunos (Chairo M. 2014, Italian Journal of Special Education for Inclusion, 

“Inclusive Education Practices: The Teacher Training”, pp. 116-117). As oportunidades de formação e aprendizagem 

motivam e capacitam os professores para que estes identifiquem as necessidades dos alunos e, 

consequentemente, adequem soluções, em conjunto com toda a comunidade escolar. 

Também é necessário apoiar os professores promovendo espaços de discussão para que possam 

construir estratégias efetivas de inclusão. Reunir com as famílias fora da sala de aula também pode ser 

benéfico para a inclusão. 
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Como beneficiam os alunos e, principalmente as crianças recém-chegadas de países 

terceiros, do apoio facultado aos professores? 

A organização de formação de professores sobre a inclusão de crianças recém-chegadas de 

países terceiros, e a promoção de abordagens colaborativas com os dirigentes e funcionários das escolas, 

serão uma mais-valia para todos os alunos. Sentir-se-ão seguros, aceites, respeitados e confiantes na 

abordagem da aprendizagem já que as suas necessidades serão ouvidas e atendidas. Beneficiarão de um 

ambiente escolar inclusivo onde a sala de aula é um local de aprendizagem seguro e saudável e onde os 

alunos têm igual acesso às experiências educativas e partilhem o sentimento de comunidade (Saskatchewan, 

2019 “Module 2: Fostering Inclusion – Understanding the Classroom Teacher’s role”, pp. 2-5). Os alunos que beneficiam de 

abordagens, estratégias e ferramentas personalizadas revelam uma maior motivação para aprender e 

acreditar na suas capacidades de aprendizagem, e sentem-se mais capacitados enquanto seres humanos 

(Ivi , p.3)  

Como pode esta abordagem ser implementada nas escolas? 

Existem várias formas de tornar as escolas mais inclusivas. As abordagens colaborativas podem 

ser fundamentais para atender às necessidades de toda a comunidade escolar, incluindo professores, 

funcionários da escola, alunos, mas também as famílias. O dirigente escolar pode ser o promotor desta 

colaboração, juntamente com as suas equipas. A criação de uma comunidade escolar onde os 

pais/encarregados de educação dos alunos tenham um envolvimento ativo, pode ser uma das chaves 

para que a inclusão na sala de aula tenha um real impacto. 

Contemplar a presença de um Professor de Apoio Educativo ou Assistente Educativo é uma 

abordagem também interessante. A presença deste Assistente permitirá aos professores dedicar mais 

tempo aos alunos, concentrando-se em atividades não formais, ou permitirá ainda um apoio 

individualizado nas atividades da sala de aula. O mesmo poderá ainda manter uma comunicação 

constante e diária com as famílias dos alunos. 

Adotar uma abordagem colaborativa e criar espaços de discussão para toda a comunidade 

escolar permitirá a partilha de necessidades e ideias de possíveis soluções. Partilhar a responsabilidade 

com as famílias, dando-lhes a possibilidade de participar ativamente no processo de integração 

juntamente com os professores, permitindo-lhes colaborar na procura de soluções, é um método eficaz 

para uma melhor integração e traz um apoio efetivo aos professores. Por este motivo, os dirigentes 

escolares devem facilitar e encorajar o envolvimento das famílias. Finalmente, pode ser importante saber 

quem são os aliados, ou seja, quais instituições, organizações ou entidades externas podem ajudar a criar 

uma escola mais inclusiva. Não faltam oportunidades e projetos voltados para a criação de uma sociedade 

inclusiva, começando pelas escolas. 
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Quais os requisitos? 

Para que esta abordagem seja eficaz nas escolas, é necessário desenvolver um maior sentimento 

de pertença e colaboração entre todos os membros da comunidade escolar através de, por exemplo, 

reuniões entre professores, dirigentes escolares e assistentes educativos para discutir questões ligadas 

aos percursos académicos e à inclusão dos alunos na sala de aula (SOCIA@LL: whole school social labs, “Toolkit for 

Leaders”, p.10. 2017). A oferta de formação para professores também pode ser uma opção para que se 

mantenham atualizados, adquiram novas competências sobre como enfrentar as questões da educação 

inclusiva e conheçam e apliquem boas práticas nas suas salas de aula com base nas diferentes 

necessidades e contextos do alunos (“Inclusive Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, p.2). Além disso, 

o envolvimento dos pais na vida da escola é certamente um elemento de suporte concreto ao trabalho do 

professor. 

 

Questões orientadoras para os dirigentes escolares 

A secção seguinte apresenta algumas sugestões direcionadas especificamente aos dirigentes escolares 

para que possam oferecer o apoio necessário ao professor, considerando as necessidades de todas as 

crianças e, especialmente, para ajudar na receção de crianças recém-chegadas de países terceiros. 

 

1. Comunicação com os professores e funcionários 

JÁ CONSIDEROU: 

Desenvolver um plano de comunicação com os professores para agendar reuniões e 

decidir os temas relacionados com as necessidades da escola que devem ser 

discutidos? 

 

Formar equipas de funcionários para que organizem reuniões não formais entre os 

membros da comunidade escolar? 
 

Criar canais de comunicação digitais para trocar mensagens com os professores, no 

sentido de tratarem de assuntos importantes? 
 

Criar um espaço semanal ou mensal para reuniões de professores onde os mesmos 

manifestariam as suas necessidades em relação à inclusão de crianças recém-

chegadas de países terceiros, no sentido do mitigar preocupações e encontrar 

soluções? 

 

Promover um sistema de aprendizagem entre os professores de diferentes escolas? 
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Propor aos professores caminhadas ao ar livre para dar a conhecer aos alunos a 

diversidade cultural presente na cidade? 
 

Criar um espaço para que os professores proponham novas ideias, a fim de atender às 

suas necessidades e problemas? 
 

Iniciar um diálogo com outros dirigentes escolares, para compreender métodos 

inovadores de gestão e apoio aos professores? 
 

 

2. Feedback e Recomendações 

JÁ CONSIDEROU: 

Criar questionários de pré e pós-avaliação para recolher as necessidades dos 

professores e verificar se foram respondidas? 
 

Criar um ambiente inclusivo que não se concentre apenas em determinados grupos 

específicos? 
 

Envolver a imprensa local para tornar as atividades dos professores nas escolas mais 

visíveis e conscientizar a comunidade? 
 

Adquirir livros didáticos multilíngues para que os professores possam adaptar os 

conteúdos com base na formação dos alunos? 
 

Inserir novas ferramentas inclusivas, como imagens, ilustrações, livros específicos, 

para auxiliar os professores? 
 

Desenvolver com os professores um questionário de avaliação das competências 

dos alunos recém-chegados, para que possam ser devidamente incluídos na sala de 

aula? 

 

Avaliar com regularidade o impacto das atividades e os métodos de ensino utilizados 

na sala de aula? 
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3. Apoio aos professores na comunicação com os pais 

JÁ CONSIDEROU: 

Incluir os pais da crianças recém-chegadas nas reuniões de professores onde seja 

discutida a inclusão na sala de aula? 
 

Criar oficinas de partilha de experiências e expetativas entre os professores, pais e 

dirigentes escolares? 
 

Envolver as famílias na preparação das aulas para facilitar o conhecimento mútuo 

das diferentes culturas? 
 

Criar um balcão de escuta direta entre professores e pais para partilharem conselhos 

sobre metodologias subjetivas e direcionadas que possam ser eficazes na sala de 

aula? 

 

Criar um canal oficial de troca de mensagens, gerido pelo responsável da escola, 

para permitir a comunicação entre os professores e os pais? 
 

Envolver linguistas que falem a mesma língua que os pais das crianças recém-

chegadas para garantir uma comunicação mais eficaz? 
 

Permitir que os pais participem nos cursos de formação para professores, para que 

possam dar o seu feedback sobre o real impacto da formação sobre a inclusão dos 

seus filhos? 

 

Organizar cursos entre os pais e professores para partilha de conhecimentos sobre a 

língua e cultura do país de onde vêm e onde vivem? 
 

Sugerir diversos canais de comunicação entre os professores e os pais? 
 

Propor um workshop para professores com ferramentas e técnicas úteis para uma 

comunicação efetiva com os pais? 
 

Criar um calendário mensal (online e impresso) com todas as atividades e eventos 

escolares importantes que será partilhado com as famílias em diferentes línguas? 
 

Recrutar uma pessoa que será responsável pela comunicação com todos os pais? 
 

Recrutar uma pessoa para realizar as traduções necessárias durante as reuniões com 

os pais? 
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4. Apoio externo e de outros interessados 

JÁ CONSIDEROU: 

Incluir consultores e psicólogos para organizar um seminário dirigido aos professores 

sobre um tópico importante que não podem ensinar por não ter as competências e 

conhecimentos necessários? 

 

Envolver os assistentes educativos, que podem apoiar os professores para a total 

integração e inclusão das crianças na sala de aula? 
 

Estabelecer acordos de cooperação com associações que trabalham no âmbito da 

integração de migrantes ou crianças recém-chegadas de países terceiros, para que 

sejam realizadas atividades com os alunos na escola? 

 

Criar um balcão de atendimento psicológico com peritos, para ajudar os professores 

nas suas responsabilidades? 

 

Criar uma equipa de apoio em língua nativa, para tornar o ambiente multicultural e 

multiétnico? 

 

Envolver outras instituições de ensino, para dar apoio e visibilidade aos professores, 

de forma a aumentar a sua motivação? 

 

Trabalhar com assistentes sociais especializado para ajudarem nos casos mais 

complicados e problemáticos? 

 

Procurar iniciativas do setor terciário relacionadas com o apoio a professores para a 

inclusão de jovens de origem migrante? 
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5. Educação Contínua – reforço das competências e 

conhecimentos 

JÁ CONSIDEROU: 

Sensibilizar e aumentar a motivação dos professores através de reuniões com 

associações de migrantes, para que se sintam úteis na integração das crianças? 
 

Promover cursos básicos de línguas estrangeiras para professores, de forma a poder 

comunicar de forma mais eficaz e direta com as diferentes realidades? 
 

Criar oficinas para professores a fim de colocar em prática os conteúdos aprendidos 

na formação? 
 

Criar cursos de monitorização e avaliação dirigidos aos professores para que 

estejam aptos na avaliação dos impactos das atividades inclusivas? 
 

Criar um sistema de formação contínua ao longo da vida dentro da escola para 

manter o pessoal constantemente atualizado? 
 

Criar cursos de comunicação visual e dinâmica que dispensem o uso de uma 

linguagem específica, permitindo assim uma compreensão e inclusão mais rápida 

dos alunos? 

 

Criar um manual de boas práticas, em colaboração com outros colegas professores, 

para partilhar e divulgar os métodos utilizados na sala de aula? 
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Orientações para os dirigentes escolares 

Deixamos aqui algumas orientações que os dirigentes escolares devem ter em consideração para oferecer 

o suporte necessário aos professores. As orientações englobam o que eles devem saber e quem pode 

ajudá-los nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o A capacidade dos professores para enfrentar situações de inclusão 

o Considerar a educação contínua dos professores numa perspetiva de aprendizagem ao longo 

da vida 

o As dificuldades enfrentadas ao implementar atividades de inclusão quando não têm formação 

adequada 

o Criar oportunidades para estabelecer relações proactivas entre os professores 

o Possibilitar a partilha de deveres e responsabilidades com outros educadores 

o Deve existir um equilíbrio entre as atividades teóricas e práticas na formação de professores  

o Aumentar o conhecimento dos professores em línguas estrangeiras  

o Criar momentos constantes de discussão entre professores e dirigentes escolares 

o Criar um ambiente inclusivo ao nível do ensino, com a adoção de métodos e ferramentas 

utilizados em escolas de outros países 

o Os resultados provenientes da formação de professores devem ser promovidos e monitorizados 

o Ter um conhecimento profundo dos diferentes contextos e instrumentos de ensino existentes 

noutros países 
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Quem pode ajudar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o A vontade dos professores de quererem fazer parte do processo de inclusão dos alunos 

o A possibilidade de motivar os professores a participar em atividades de inclusão, também através 

de recompensas 

o Destacar a importância de participar em cursos de formação dentro do sistema escolar 

o O ambiente de aprendizagem apoia os pontos fortes e as necessidades dos alunos 

o Os dirigentes escolares devem encorajar os professores menos formados a trabalhar para a 

inclusão na sala de aula. 

o O envolvimento das instituições educativas pode motivar os professores a participar em 

atividades de inclusão na escola 

o Criar um sentido de partilha entre pares pode tornar os professores mais atualizados e conscientes 

das diferentes realidades nas escolas 
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Sugestões para os dirigentes escolares 

Durante a fase inicial do projeto PASSAGE, todos os parceiros realizaram entrevistas e grupos focais 

para recolher informações de dirigentes escolares e professores sobre questões importantes relativas ao 

acolhimento e integração de crianças recém-chegadas de países terceiros. Os dirigentes e professores da 

escola sugeriram o seguinte: 

Lituânia 

o Os professores não têm conhecimento suficiente para trabalhar com alunos migrantes. Realçam a 

importância do desenvolvimento de competências dos professores e outros funcionários, 

relacionadas ao seu crescimento profissional e pessoal. 

o Os professores estão muito interessados em descobrir novas ferramentas e práticas educativas para 

ajudar os alunos refugiados e imigrantes e estão dispostos a experimentar novas metodologias e 

abordagens. 

o As estratégias e metodologias de ensino devem oferecer abordagens inclusivas para apoiar a 

integração de alunos migrantes/refugiados e promover o bem-estar de toda a comunidade escolar. 

 

Grécia 

o A falta de uma abordagem estratégica para a integração das crianças faz com que, segundo os 

participantes (professores), o multicuralismo esteja completamente ausente do sistema educativo 

grego. 

o A necessidade de uma abordagem ascendente encontra-se entre os principais aspetos mencionados 

tanto pelos professores como pelos interessados, que têm várias sugestões a oferecer, mas muitas 

vezes não têm a oportunidade de serem ouvidos pelas instituições relevantes. 

 

Itália 

o A maioria das boas práticas apontadas, de facto, está relacionada com o apoio educativo baseado na 

comunidade, que se apresenta como o mais eficaz e um modelo a seguir. 

o Os professores ainda não estão suficientemente formados em termos de educação inclusiva (em 

qualquer nível) ou educação intercultural; não estão suficientemente atualizados quanto às novas 

formas de pensar e aos métodos e práticas de ensino criativo também recomendados pela União 

Europeia, como por exemplo, a educação não formal, a importância do plurilinguismo e a orientação 

entre pares. 

o É necessário investir na capacitação dos professores para que possam ter uma relação enriquecedora 

com uma turma diversificada, tendo em conta a atual evolução e o caráter imprevisível dos 

fenómenos migratórios. 
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Portugal 

o Alguns professores alegam que não têm tempo para integrar devidamente estas crianças na sala de 

aula porque precisam de ter acesso a mais informação e de realizar muita pesquisa sobre a cultura 

das crianças, mas há muitos exemplos de professores que abraçaram esta causa e estão dispostos a 

fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar essa integração. 

 

Eslovênia 

o Os professores muitas vezes sentem que são deixados por conta própria para descobrir essas 

situações “complexas”. 

o Os professores relatam que acreditam ser suficientes em sala de aula para trabalhar com crianças de 

origem imigrante. Contudo, indicam que encontram dificuldades, que os seus conhecimentos não são 

suficientemente amplos e não têm as competências necessárias para trabalhar com crianças 

imigrantes. 

o Os professores estão muito recetivos às novas ferramentas e auxílios didáticos, pois consideram que 

não há ferramentas suficientes à sua disposição. 

 

Chipre 

o A maioria dos educadores tem a certeza de que consegue motivar os alunos refugiados e imigrantes 

a participar em projetos inovadores. 

o Mais de metade dos educadores indica que a escola não dedica o tempo ou energia necessários para 

discutir a promoção do bem-estar dos alunos refugiados e imigrantes. 

 

Encontrará aqui exemplos de projetos relacionados com as competências dos 

professores e a integração de crianças recém-chegadas de países terceiros 

o O projeto FEINAMC , do programa ERASMUS + KA3, visa divulgar e aprofundar boas práticas para 

promover a inclusão educativa de migrantes recém-chegados à Áustria, Chipre, Itália, Grécia e 

Espanha. O projeto tem os seguintes objetivos: 

✓ Permitir que as escolas avaliem as competências e conhecimentos adquiridos anteriormente por 

migrantes recém-chegados através da implementação de uma prática inovadora: a ferramenta 

de avaliação de conhecimentos prévios. 

✓ Apoiar os recém-chegados na adaptação às regras de uma nova escola e ao processo de 

aprendizagem de um país de acolhimento, através do desenvolvimento de um programa de 

tutoria nas escolas europeias. 

✓ Fortalecer as competências dos professores para a inclusão educativa dos alunos recém-

chegados. 

https://cesie.org/project/feinamc/
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O impacto do projeto visa garantir que as escolas avaliem o conhecimento e validem os 

conhecimentos prévios dos migrantes recém-chegados. 

o Projeto ENACTED – Esta rede europeia da sociedade civil, ativa na educação e na diversidade tem 

como objetivo apoiar os educadores na resposta às diferentes necessidades dos alunos migrantes 

recém-chegados, de forma a reforçar a sua integração no sistema educativo e social. O projeto foi 

implementado em Itália, Chipre, Espanha e Grécia e permitiu a criação de uma plataforma de 

aprendizagem entre pares para mentoria e troca de ideias. O projeto permitiu aos professores trocar 

ideias com organizações da sociedade civil sobre práticas de educação inclusiva para alunos 

migrantes recém-chegados, que serão apoiados durante o seu percurso educativo. 

 

o Projeto MÉDIS - Mediterranean Inclusive Schools: visa reforçar a coesão social, o diálogo intercultural 

e o conhecimento da língua do país de acolhimento entre os alunos migrantes recém-chegados nas 

escolas primárias e secundárias de 6 países europeus (Espanha, Grécia, Itália, Chipre, Bulgária e 

Portugal). Para tal, pretende melhorar as competências profissionais dos professores no contexto das 

abordagens e metodologias inclusivas através da criação de cursos de formação de professores em 

abordagens e metodologias pedagógicas inovadoras. O projeto produziu resultados úteis para apoiar 

os professores: 

✓ Análise-estudo de ambientes escolares sobre a inclusão social de migrantes. 

✓ Recolha de boas práticas sobre o tema da inclusão social nas escolas 

✓ Manual sobre o 'Programa de Escolas Mediterrâneas Inclusivas' que inclui metodologias, 

recursos e ferramentas pedagógicas desenvolvidas no contexto da inclusão social de alunos 

migrantes recém-chegados 

✓ Cursos de formação online para professores que aspiram a melhorar as suas competências 

profissionais em ferramentas pedagógicas inovadoras 

o SOCI@LL Whole school social labs: Innovative and participatory approaches for citizenship 

education and social inclusion - é um projeto implementado em Itália, Polónia, Chipre e Portugal, e 

visa promover a inclusão social e a aprendizagem multicultural na educação, através de uma 

abordagem participativa que garante a envolvimento total de alunos, professores e comunidades 

locais. 

Para desenvolver e implementar recursos educativos multiculturais que permitam aos professores 

promoverem um modelo de aprendizagem inclusivo, foi criado um kit online para dirigentes escolares e 

professores que contribuirá para a criação e sustentabilidade dos recursos educativos inclusivos. 

 

 

 

https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/medis/
https://cesie.org/project/sociall/
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Recursos e sugestões de leitura 
Chiaro. M. (2014) Italian Journal of Special Education for Inclusion, “Inclusive Education Practices: The teacher 

Training” https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes/article/view/359/346  

 

ENACTED Project: https://cesie.org/project/enacted/  

 

FEINAMC Project: https://cesie.org/project/feinamc/  

 

Global Education Monitoring Report Team, (2020) International Task Force on Teachers for Education 2030, “Inclusive 

Teaching: Preparing all Teachers to Teach all Students”, 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374447/PDF/374447eng.pdf.multi  

 

MEDIS Project: https://cesie.org/project/medis/   

 

Saskatchewan. (2019) “Module 2: Fostering Inclusion – Understanding the Classroom Teacher’s Role” 

https://www.srsd119.ca/wp-content/uploads/SSS/Module2_Guide-for-Classroom-Teachers.pdf  

 

SOCI@LL Project: https://cesie.org/project/sociall/ 

 

SOCIA@LL (2017): whole school social labs, “Toolkit for leaders” Toolkit-for-leaders_SOCIALL-

WEEK_RESOURCES_EN.pdf (wholeschoolsociallabs.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sipes/article/view/359/346
https://cesie.org/project/enacted/
https://cesie.org/project/feinamc/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374447/PDF/374447eng.pdf.multi
https://cesie.org/project/medis/
https://www.srsd119.ca/wp-content/uploads/SSS/Module2_Guide-for-Classroom-Teachers.pdf
https://cesie.org/project/sociall/
http://wholeschoolsociallabs.eu/wp-content/uploads/2020/05/Toolkit-for-leaders_SOCIALL-WEEK_RESOURCES_EN.pdf
http://wholeschoolsociallabs.eu/wp-content/uploads/2020/05/Toolkit-for-leaders_SOCIALL-WEEK_RESOURCES_EN.pdf
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Unidade 3: Comunicação e colaboração com os pais e a 

comunidade 

AUTORES : PANAYIOTIS SAVVA, PHD & MARIA PITZIOLI MA, 

CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE 

A participação das famílias de crianças de origem migrante na escola é uma questão que parece 

preocupar a administração escolar e os professores. No entanto, a prática das escolas que acolhem 

crianças imigrantes há várias décadas mostra que há resultados positivos para a escola como um todo. 

De acordo com a literatura internacional, (Frances L. Van Voorhis , Michelle F. Maier, Joyce L. Epstein, 

Chrishana M. Lloyd, T. Leung 2013) o envolvimento ativo da família tem um efeito positivo em todas as 

crianças e não apenas nas crianças migrantes. Elas têm um desempenho académico mais alto, pois em 

casa são incentivadas a participar do processo de aprendizagem, passam mais tempo a estudar em casa, 

a distância entre a escola e a suas casas pode ser superada, os pais recebem ajuda com questões 

educacionais e há menos problemas de disciplina dentro do ambiente escolar. (Boulaamane , K., & 

Bouchamma , Y. 2021) 

 

 

Quais são os benefícios desta abordagem para os alunos, especialmente para as crianças 

recém-chegadas de países terceiros? 

Benefícios para os pais: A comunicação positiva entre pais e escola beneficia os pais. A maneira 

como as escolas se comunicam e interagem com os pais afeta a extensão e a qualidade do envolvimento 

dos pais em casa com a aprendizagem dos seus filhos. Por exemplo, as escolas que comunicam “más 

notícias” sobre o desempenho dos alunos com mais frequência do que reconhecem a sua excelência 

desencorajarão o envolvimento dos pais, fazendo com que sintam que não podem ajudar efetivamente 

filhos. (DCSF 2008) 

Os pais também beneficiam do envolvimento na educação dos filhos, obtendo da escola ideias sobre 

como ajudá-los e apoiá-los, e aprendendo mais sobre o currículo e como funciona. E, o mais importante, 

os pais tornam-se mais confiantes sobre o valor do seu envolvimento na escola e desenvolvem uma maior 

apreciação pelo importante papel que desempenham na educação dos filhos. 

Benefícios para os alunos: O envolvimento dos pais beneficia os alunos, inclusivamente aumenta 

o seu desempenho académico. Existem outras vantagens para as crianças quando os pais se envolvem, 

nomeadamente, maior motivação para a aprendizagem, melhor comportamento, frequência mais regular 

e uma atitude mais positiva em relação aos trabalhos de casa e à escola em geral. 

Benefícios para os professores: O envolvimento dos pais pode dar aos professores a 

oportunidade de se concentrarem mais no ensino das crianças (metodologias de ensino, etc.). Além disso, 
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ao terem mais contacto com os pais, os professores aprendem mais sobre as necessidades dos alunos e 

o ambiente doméstico. Os professores podem usar essas informações para melhor atender às 

necessidades dos alunos. Os pais envolvidos tendem a ter uma visão mais positiva dos professores, o que 

resulta na melhoria da moral dos professores. (Federação Americana de Professores, 2007) 

Como pode esta abordagem ser implementada nas escolas? 

Esta abordagem pode ser implementadas em escolas com estratégias de comunicação muito 

boas. Uma boa comunicação bidirecional entre as famílias e as escolas é necessária para o sucesso dos 

alunos. Não surpreendentemente, pesquisas (Comissão Europeia, 2019) mostram que quanto mais pais e 

professores compartilharem informações relevantes sobre um aluno, mais bem preparados estarão 

ambos para ajudar esse aluno a alcançar o sucesso académico. 

O contacto pessoal, incluindo conferências, visitas domiciliares, telefonemas e noites de currículo 

ou visitas abertas, parece ser a forma mais eficaz de comunicação e pode estar entre as mais familiares. 

No entanto, o estabelecimento de uma comunicação escola-casa eficaz tornou-se mais complexo à 

medida que a sociedade mudou. A grande diversidade entre as famílias faz com que não seja possível 

contar com um único meio de comunicação que chegue a todos os lares com uma determinada 

mensagem. É essencial que uma variedade de estratégias, adaptadas às necessidades de determinadas 

famílias e respetivos horários, sejam incorporadas a um plano geral. (Federação Americana de 

Professores, 2007) 

Quais os requisitos? 

Exige uma abordagem holística da escola. Mais especificamente, requer uma boa colaboração 

entre a escola e as famílias migrantes, entre a comunidade e as famílias migrantes e entre a escola e a 
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comunidade. Pais e professores que compartilham informações relevantes entre si sobre um aluno, mais 

bem preparados ambos estarão para ajudar esse aluno a alcançar o sucesso académico. (Pitzioli, M. 2020). 

 

Questões orientadoras para os dirigentes escolares 

A secção a seguir inclui nossas ideias sobre como os dirigentes escolares podem usar novas 

práticas, que ajudarão a escola a se comunicar e colaborar com os pais e a comunidade, levando em 

consideração as necessidades de todas as crianças e, especialmente, para ajudar na receção de crianças 

recém-chegadas de países terceiros.  

 

1. Comunicação com os pais 

JÁ CONSIDEROU: 

Utilizar mediadores linguísticos e culturais para a comunicação escolar com as 

famílias? A família e os professores devem ter as informações de que precisam para 

ajudar os alunos, de uma forma e linguagem que façam sentido para eles! 

 

Auxiliar a família na matrícula escolar? (por exemplo, tradução em línguas nacionais, 

mediadores linguísticos) 
 

Ter o cuidado para que os professores iniciem o contacto assim que souberem quais 

alunos estarão nas suas aulas durante o ano letivo? 
 

Fazer um telefonema para a família pela primeira vez para se apresentar e perguntar 

quem é a pessoa de contacto com a família e qual é a melhor maneira de se 

comunicar com eles (por exemplo, e-mail, viber , messenger, telefone / número) 

 

Enviar uma carta apresentando-se à família estabelecendo expectativas e 

perguntando o que o aluno e a família precisam (após o primeiro contacto)? 
 

Disponibilizar uma ferramenta online para apoiar as crianças recém-chegadas (por 

exemplo , https://newarrivals.segfl.org.uk/ ).  
 

Perguntar-lhes se o envio de newsletters familiares é eficaz para eles? 
 

Focar a comunicação nos pais e/ou outros membros da família, bem como nas 

mães? 
 

https://newarrivals.segfl.org.uk/
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Contactar logo após a identificação de um problema para que uma solução oportuna 

possa ser encontrada? Esperar demasiado pode criar novos problemas, 

possivelmente pela frustração dos envolvidos! 

 

Solicitar evidências sobre as ações familiares?  
 

Contactar os pais para compartilhar informações positivas? 

Prepare-se para eles ficarem surpreeendidos, agradavelmente surpreendidos! Os 

pais não estão acostumados a ouvir comentários positivos não solicitados de 

professores sobre os seus filhos, especialmente num telefonema da escola. Imagine 

como se sentiria, como pai, se fosse contactado por um professor ou diretor da escola 

que lhe dissesse que o seu filho ou filha está a ir muito bem na escola, ou que o seu 

filho superou um problema de aprendizagem ou comportamento! 

 

Criar um aplicativo escolar? Os aplicativos escolares são fáceis de usar. Permitem 

que os pais acessem à aplicação usando os seus smartphones com facilidade. A 

maioria das aplicações escolares oferece um recurso de mensagens instantâneas. 

Esse recurso permite que os pais comuniquem com os professores de forma eficaz. 

 

Compartilhar atividades de sala de aula como fotos e vídeos com os pais usando o 

recurso Stories? Permite que os professores publiquem essas imagens como Stories 

e os pais possam aproveitar as atividades de sala de aula dos seus filhos em suas 

casas! 

 

Criar um mecanismo de mensagens de emergência? Por exemplo, se um aluno tiver 

algum problema de saúde, os professores podem notificar rapidamente os pais 

usando mensagens de emergência. 

 

Trabalhar com os pais para desenvolver um plano de emergência de invasão de 

imigração familiar? 
 

Conseguir um local seguro para acolher as crianças em caso de detenção dos pais 

ou dos irmãos? 
 

Pedir o feedback das famílias sobre as práticas da escola (por exemplo, durante as 

reuniões, durante as discussões individuais com elas, por meio de questionários on-

line)? 
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2. Comunicação com os pais – Questões educacionais 

JÁ CONSIDEROU: 

Organizar uma oficina com os pais para falar sobre as rotinas das crianças em 

casa? 
 

Enviar um questionário online aos pais para perguntar as suas expectativas sobre a 

escola? 
 

Disponibilizar uma linha de apoio para ajudar nos trabalhos de casa? 
 

Dar feedback frequente e contínuo sobre como os alunos estão a sair-se com os 

trabalhos de casa? 
 

Publicar calendários escolares anuais com os trabalhos dos alunos? 
 

Abordar um sistema de avaliação e monitorização destinado a avaliar o progresso 

no atendimento e resultados de aprendizagem de crianças com origem migrante ou 

refugiada? 

 

Comunicar esse sistema de avaliação e monitorização às famílias? 
 

Informar a família sobre os assuntos que estão a ser estudados e serão estudados no 

futuro? 
 

Enviar para casa pastas semanais ou mensais de trabalhos dos alunos para revisão 

e comentários dos pais? 
 

Pedir o feedback das famílias sobre as práticas da escola (por exemplo, durante as 

reuniões, durante a discussão individual com eles, por meio de questionários on-

line)? 

 

 

3. Comunicação com os pais – Comunidade envolvida 

JÁ CONSIDEROU: 
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Publicar avisos e folhetos em mercados locais, clínicas, igrejas, mesquitas, templos 

ou outros locais de reunião (por exemplo, site para informações da escola, 

participação dos pais em oficinas)? 

 

Escrever em suplementos de jornais locais sobre a política escolar de integração? 
 

Colaborar com os conselheiros escolares e a comunidade para fornecer orientação 

prática e culturalmente sensível, encaminhamentos e intervenção durante as crises? 
 

Encaminhar famílias para programas comunitários acessíveis (desportos, clínica 

dentária infantil, bibliotecas, acampamentos de férias de verão e escolares, 

programas para adolescentes e jovens)? 

 

Encorajar novas famílias a envolverem-se em eventos escolares e atividades 

recreativas da comunidade? 
 

Promover o respeito à diversidade cultural, proporcionando o treino multicultural 

para funcionários da escola, pais, alunos e comunidade em relação a questões 

recém-chegadas? 

 

Distribuir materiais “conheça os seus direitos” para estudantes, famílias e 

comunidades sobre o que fazer se ocorrer um ataque policial ou um indivíduo for 

detido? 

 

Fortalecer as relações com instituições locais de ensino superior e organizações 

comunitárias que possam atender às necessidades de crianças desacompanhadas e 

alunos com educação formal interrompida? 

 

Manter - no idioma da escola e em outros idiomas falados na escola - uma lista de 

recursos, como os nomes dos profissionais de saúde mental, assistentes sociais, 

advogados pro bono e organizações e defensores de imigração locais que podem 

ser compartilhados com os seus alunos e famílias ? 

 

Parceria com um advogado pro bono, organização de assistência jurídica ou 

organização de direitos dos imigrantes para agendar um workshop “conheça seus 

direitos” no campus para informar estudantes e famílias sobre os seus direitos? 

 

Descobrir se existe uma equipa local de apoio à imigração? Estas equipas 

geralmente consistem em advogados, pessoal dos media e líderes comunitários que 

podem fornecer suporte. 
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4. Reuniões familiares 

JÁ CONSIDEROU: 

Enviar um mapa escolar traduzido em vários idiomas antes do primeiro encontro na 

escola para melhor orientação? 

 

Escrever sinais designando locais como o escritório, banheiros e assim por diante, 

escritos na língua materna das famílias, bem como na língua da escola? 

 

Exibir imagens positivas de pessoas, lugares ou coisas do país de origem das 

famílias? 

 

Informar as famílias, antes da reunião, que usará mediadores linguísticos e culturais?  

Organizar workshops com a família anfitriã para responder a perguntas sobre 

questões que surgem da ferramenta de recolha de antecedentes para recém-

chegados e do questionário de necessidades da família ( por exemplo , regulamento 

escolar, programa escolar)? 

 

Organizar um grupo de apoio informal para as famílias sobre o progresso dos filhos 

ou outras questões mencionadas pela família? 
 

Oferecer espaço na escola para as famílias se encontrarem? 
 

Distribuir informações atualizadas através da associação de pais da escola? 
 

Parcerias com grupos locais que ofereçam workshops familiares sobre gestão de 

crises, ansiedade e stress, política de imigração, gestão de crises etc.? 
 

Perguntar-lhes se as noites do Currículo são eficazes? 
 

Fazer visitas domiciliares (quando aplicável)? 
 

Ter dias de campo anuais? 
 

Organizar anualmente dias para os avós ou "pessoas especiais"? 
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Ter um representante da escola nas reuniões da Associação de Pais? 
 

Convidar os pais para uma casa aberta e/ou outras funções escolares? 
 

 

Orientações para os dirigentes escolares 

Aqui estão algumas orientações que os dirigentes escolares devem levar em consideração ao aplicar 

novas práticas para melhorar a comunicação e colaboração com os pais e a comunidade 

Considerações importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Fazer com que todas as famílias se sintam bem-vindas à escola. 

o Fazer com que todas as famílias sintam que têm um papel positivo a desempenhar na escola.  

o Garantir que as famílias saibam que a escola é recetiva, comunicando aos funcionários os seus sentimentos 

e opiniões.  

o Assegurar que as famílias saibam que os seus sentimentos e opiniões serão tratados de forma séria e 

respeitosa. 

o Demonstrar que a escola valoriza ativamente as origens culturais, linguísticas e religiosas de todas as 

famílias. 

o Demonstrar que a escola é parte integrante da comunidade. 

o Incentivar as famílias a participar em atividades com os filhos, como oportunidades de aprendizagem em 

família. 

o Facilitar o apoio do intérprete de forma apropriada.  

o Signpost parents to appropriate services such as school language classes where appropriate.  

o Participate into a network with other school leaders that their schools integrate migrant students.  

 
o As famílias podem não estar familiarizadas com o sistema educacional do país e, portanto, podem não 

ter confiança na capacidade de se envolverem. 

o As famílias podem ter experimentado um sistema educacional onde a participação dos pais não é 

esperada. 

o A proficiência limitada do idioma da escola pode resultar na falta de confiança dos pais para iniciar a 

interação com a escola. 

o A falta de oportunidades educacionais nas suas próprias vidas pode resultar na falta de confiança dos 

pais para iniciar a interação com a escola. 

o As experiências no país de origem podem tornar um pai compreensivelmente cauteloso em relação à 

autoridade e ao contacto com as escolas. 

o Os pais podem sentir que têm pouco a contribuir. 
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Sugestões para os dirigentes escolares 

 

Durante a primeira fase do projeto PASSAGE, todos os parceiros implementaram entrevistas e focus 

groups para recolher informação de dirigentes escolares e professores sobre questões importantes 

relativas ao acolhimento e integração de crianças recém-chegadas de países terceiros. Abaixo pode 

encontrar o que os líderes e professores da escola sugeriram sobre comunicação e colaboração com os 

pais e a comunidade. 

Eslovénia 

o “Seria necessário envolver ainda mais os pais no processo de educação, pois para eles o objetivo não 

é aprender esloveno ou terminar a escola, mas trabalhar e ter melhores oportunidades.” 

 

Portugal 

o “ Os mediadores socioculturais (5) podem ser considerados uma importante forma de apoio para 

assegurar a ligação entre escola, família e comunidade.” 

o “Os pais e educadores têm acesso a uma fonte permanente de informação […] que contém 

informações práticas e respostas a perguntas frequentes sobre a escolarização dos imigrantes.” 

 

Lituânia 

o “Para garantir uma integração bem sucedida, a cooperação dentro das comunidades escolares - pais, 

professores, alunos e administração escolar - torna-se essencial para apoiar as necessidades sociais 

e emocionais únicas das crianças migrantes.” 

 

Itália 

o “ Todos os professores desenvolveram técnicas e boas práticas específicas, que serão posteriormente 

explicadas, de forma a integrar ao máximo os imigrantes e/ou refugiados recém-chegados e os seus 

pais na sala de aula. Esta abordagem e respetivo entusiasmo garantem a sua autoeficácia.” 

o “Foram implementadas inovações específicas, como um bom networking com a comunidade, uma 

equipa multilíngue de professores e mediadores culturais, onde foram criados caminhos educacionais 

experimentais para o conhecimento intercultural.” 
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Grécia 

o “Isso deve-se principalmente ao facto de os pais serem amigáveis na maior parte do tempo ou – 

como relatou um participante – que às vezes não se importam com o que os filhos fazem na escola. 

No entanto, um participante que enfrentou tal situação afirmou que foi superada com a ajuda da 

assistente social e intérprete que trabalha na escola.” 

 

Chipre 

o “Os Guias de Acolhimento para Escolas Primárias e Secundárias foram desenvolvidos pelo Instituto 

Pedagógico do Chipre (CPI): Estes Guias fornecem orientações para a organização de uma escola que 

acolhe um pequeno ou um grande número de alunos de origem migrante, para uma abordagem 

holística por parte da gestão escolar, os professores, os pais, a comunidade e pela cooperação entre 

os professores que ensinam grego como segunda língua e aqueles que ensinam outras disciplinas.” 

o “O Instituto Pedagógico procedeu à tradução de documentos escolares em diferentes línguas para 

alunos do ensino básico e secundário com origem migrante e respetivas famílias.” 

o “Em Chipre, como em muitos países, os pais migrantes têm menos probabilidade de se envolverem 

na comunidade escolar do que os pais nativos. Para além das dificuldades linguísticas, são 

mencionadas as barreiras culturais, como as diferentes compreensões da autoridade, da educação e 

dos respetivos papéis das escolas, professores e pais. Por isso, foi publicado um Guia para pais – 

mediadores, que fornece instruções para a cooperação da escola e pais – mediadores, bem como o 

Guia para a gestão da diversidade sociocultural da CPI, com artigos sobre o tema e exemplos de 

escolas que acolhem alunos de origem imigrante”. 

 

Sugestões de atividades que podem ser implementadas com os pais 

o As reuniões entre pais e professores são eventos importantes para a troca de informações sobre 

alunos/crianças. Mas podem ser encontros bastante difíceis para pais recém-chegados que não estão 

familiarizados com a cultura, hábitos ou idioma. Em pequenos grupos, a dramatização é uma dessas 

reuniões. Os papéis a serem desempenhados são: diretor(es), um professor de classe (responsável 

pelas relações com os pais, excursões, tarefas administrativas, problemas), vários professores da 

disciplina, os pais, possivelmente o aluno e um intérprete, se achar que deveria haver um presente. 

Tente trazer à tona os possíveis estereótipos, conflitos, problemas, esperanças, sonhos e desejos de 

cada parte. Discuta e reflita sobre eles depois. 

o A aprendizagem informática fora do contexto escolar para famílias e crianças imigrantes pode ser 

benéfico, pois interconecta membros da família, professores e outros membros da comunidade. 

https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos_Ypodoxis_Nipiagogeio_Dimotiko.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/ODIGOS_YPODOXIS_METASTEFTIKI_web.pdf
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=2466&Itemid=463&lang=el
https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/entaxi/Odigos-Diaxeirisis-Koinonikopolitismikis-eterotitas.pdf
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o Tenha uma política de portas abertas para o voluntariado dos pais de forma a que possam vir ajudar 

o professor na sala de aula sempre que tiverem disponibilidade. 

o Envie um questionário aos pais a perguntar os dias e horários em que estão disponíveis para serem 

voluntários, bem como datas para festas em sala de aula, funções e viagens de classe. 

o Crie oportunidades de voluntariado flexíveis, como diferentes dias, horários, tarefas e níveis de 

escolaridade com base nas respostas do questionário. 

o Crie fluxos de comunicação regulares e positivos com as famílias sobre o progresso académico, social 

e comportamental dos alunos. 

o Realize uma Noite de Alfabetização onde as famílias podem aprender diferentes estratégias de leitura 

para ajudar os filhos no seu nível de leitura atual e completar atividades divertidas juntos. 

o Peça aos pais que apresentem na turma informações sobre a sua profissão ou negócio. 

o Envie material complementar para os pais trabalharem com os filhos em casa. 

o Acolha almoços escolares de família, onde as famílias podem vir e comer com os respetivos filhos no 

refeitório ou noutros espaços a cada trimestre ou mês. 

o Planeie espetáculos de talentos, noites de engenharia, noites de cinema, cerimónias de premiação, 

feiras de livros, danças e muito mais. 

o Envolver a família em projetos STEAM. 

o Crie páginas do site na sala de aula para que as famílias recebam orientações de currículo, 

conhecimento, anúncios e muito mais. 

o Organize workshops para pais onde eles possam receber informações de diferentes provedores de 

serviços e educadores. 

o Crie um centro de recursos para pais onde possam encontrar uma variedade de informações. 
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Unidade 4: Necessidades socioemocionais dos alunos e 

sentimento de pertença e igualdade 
 
 

AUTORES: ZINAIDA BALTRENIENE & JURATE MURINIENE , 
JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 

 

As escolas de hoje são cada vez mais multiculturais e multilíngues, abrangendo alunos de diversas 

origens sociais e económicas. Os Educadores e as organizações sociais/comunitárias lidam com alunos 

que desenvolvem diferentes motivações no que concerne ao seu envolvimento na aprendizagem, ao 

desenvolvimento de comportamentos positivos e ao sucesso académico. A aprendizagem 

socioemocional fornece a base para uma aprendizagem segura e positiva e aumenta a capacidade dos 

alunos de ter sucesso na escola, na carreira e na vida. Devido às inúmeras incertezas vivenciadas durante 

grande parte de 2020, incluindo o encerramento das escolas, a doença provocada pelo COVID-19 e as 

perturbações sociais que originaram as migrações, um número significativo de alunos está a experienciar 

níveis de ansiedade elevados. De acordo com a Alliance on Mental Illness, presentemente as crianças 

estão a verbalizar um aumento significativo no stress, na ansiedade, no isolamento, na solidão e na tristeza. 

É provável que esses desafios aumentem as necessidades socioemocionais dentro de cada escola bem 

como na própria comunidade.  

 

As necessidades socioemocionais são um tipo de necessidades educativas específicas, nas quais 

os jovens evidenciam graves dificuldades em gerir as suas emoções e o seu comportamento. Eles 

geralmente revelam respostas e sentimentos que não se adequam às situações. Isso significa que os 

jovens têm dificuldade em construir e manter relacionamentos com os pares e com os adultos; eles 

também podem revelar dificuldade em se envolverem na aprendizagem e em comportar-se 

adequadamente na sala de aula, se não se aplicarem  estratégias diferenciadas ou intervenções adicionais. 

As crianças com antecedentes socioemocionais pobres sentem-se frequentemente ansiosas, assustadas 

e incompreendidas. É crucialmente importante moldar as habilidades socioemocionais nos alunos para 

aumentar as atitudes mais positivas em relação a si mesmo, aos outros e às tarefas, incluindo a melhoria 

da autoeficácia, da confiança, da persistência, da empatia, da conexão e do compromisso com a escola, 

bem como um sentido de propósito, comportamentos sociais e relacionamentos mais positivos com os 

pares e com os adultos. 

 

O sentimento de pertença é apresentado como uma dimensão da coesão social que permite que 

os indivíduos se sintam parte de e se identifiquem com o grupo,  contribuindo também para os valores e 

aspirações partilhados sustentados pela necessidade de afirmação, amizade e necessidade de fazer parte 

do grupo (Menzies & Davidson, 2002; Green et al. , 2003; Friedkin , 2004). Um sentimento de pertença 

significa sentir-se aceite, apreciado e compreendido nos relacionamentos com os indivíduos e com os 

grupos de pessoas. 
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Qual a importância da aprendizagem socioemocional e o sentimento de pertença são 

importantes? 

 

É frequente os alunos com habilidades e qualidades que são qualitativamente diferentes de seus 

colegas da mesma idade experimentarem um sentimento de alienação. Os alunos procuram 

relacionamentos com outros, dentro ou fora da escola, que pensam do mesmo modo que eles. O 

envolvimento dos alunos com colegas que pensam de modo idêntico gera oportunidades de pertença e 

conexão. Ao existir um sentimento de pertença à escola podem remover-se as barreiras que impedem o 

sucesso dos alunos e o desenvolvimento deste sentimento apresenta-se como uma questão de igualdade.  

Os sentimentos de pertença ou alienação e as percepções socioemocionais são muitas vezes mais 

fortes entre os jovens imigrantes no que diz respeito à experiência do processo de absorção. Assim, numa 

época em que existem ambientes digitais bem desenvolvidos que garantem disponibilidade sem barreiras 

de tempo e lugar, as crianças imigrantes sentem que graças às tecnologias móveis, às traduções, às bases 

de dados, às inúmeras aplicações e aos grupos nas redes sociais, são capazes de enfrentar os desafios e 

as dificuldades que encontram no processo de absorção no novo país. Investigadores em Israel 

constataram que o processo positivo de construção de identidade pelos jovens imigrantes na era digital é 

uma combinação de interações com aqueles que permanecem no país de origem e interações 

significativas na nova sociedade, especialmente nas escolas. Isso promove um sentimento de pertença, 

partilha, aceitação, um sentimento de sentir-se útil e de atenção, que provavelmente criarão um 

sentimento de resiliência nos jovens imigrantes. 

 

Quais são os benefícios desta abordagem/tema para os alunos, especialmente para as 

crianças recém-chegadas de países terceiros?   

 

A aprendizagem social e emocional desempenha um papel crítico na promoção do sucesso do aluno. 

Uma programação eficaz da aprendizagem socioemocional envolve práticas coordenadas na sala de aula, 

em toda a escola, na família e na comunidade, que ajudam os alunos a desenvolver as cinco competências 

fundamentais : autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada 

de decisão responsável. Os benefícios desta aprendizagem afetam toda a comunidade escolar, pois esta 

abordagem ajuda os alunos, os pais, os professores e a restante comunidade a desbloquear o sentido de 

pertença e a motivação para apoiar os alunos no seu envolvimento, na aprendizagem e na produtividade. 

Os Alunos de diferentes origens culturais, incluindo os recém-chegados, são mais bem-sucedidos na 

escola e na vida quotidiana quando: 

o Se conhecem e se conseguem organizar, 

o Compreendem a perspetiva dos outros e se relacionam eficazmente com eles, 

o Fazem escolhas acertadas sobre decisões pessoais e sociais, 

https://www.edutopia.org/keys-social-emotional-learning-video
https://www.edutopia.org/keys-social-emotional-learning-video
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o Têm atitudes mais positivas em relação a si mesmo, em relação aos outros e às tarefas, incluindo 

maior autoeficácia, confiança, persistência, empatia, conexão e compromisso com a escola, 

o Demonstram comportamentos sociais e relacionamentos mais positivos com colegas e adultos, 

o Reduzem os problemas de comportamento e evitam comportamentos de risco, 

o Diminuem o sofrimento emocional, 

o Melhoram os resultados dos testes, as notas e a assiduidade 

o Partilham relações familiares e de trabalho positivas  

 

A longo prazo, os alunos de diferentes origens culturais ganham maior competência social e 

emocional, o que ajuda a aumentar a prontidão para o ensino, para o sucesso na carreira, para uma melhor 

saúde mental, e para a redução dos comportamentos disruptivos, aumentando a participação cívica. 

 

Como pode esta abordagem ser implementada nas escolas? 

Os educadores têm cada vez mais a consciência da relação entre as competências socioemocionais 

e o desempenho académico. Para ajudar os alunos recém-chegados a desenvolver o seu conhecimento 

socioemocional, as habilidades, as atitudes e os comportamentos necessários para o sucesso educativo, 

as escolas podem assegurar o apoio formal e informal para a aprendizagem socioemocional. Contribuem, 

deste modo, para o desenvolvimento do bem-estar socioemocional desses alunos.  

Em primeiro lugar, os ambientes de aprendizagem devem incluir apoio culturalmente ajustado aos 

alunos recém-chegados, metodologias para o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais, o 

papel das interações sociais informais, ambientes de aprendizagem seguros, apoio orientado por adultos 

e por pares e a integração dos programas socioemocionais e académicos.  

 A maioria das escolas refere que trabalha para apoiar a aprendizagem social e emocional dos alunos, 

mas muitas vezes, usam uma abordagem focada estritamente na mudança de comportamento dos alunos, 

em vez de implementarem práticas que construam relacionamentos e criem ambientes propícios de 

aprendizagem.  

Os dirigentes escolares precisam repensar a forma como lidam com o comportamento dos alunos. É 

importante focar-se no “porquê” e no “como”.  

Para alcançar resultados eficazes, as escolas devem mudar o foco para longe do “consertar ou mudar 

as crianças” e procurar antes trabalhar as crenças e ideias pré-concebidas dos adultos, bem como as 

políticas públicas e escolares para criar um ambiente de aprendizagem equitativo. O desenvolvimento 

social, emocional e académico é influenciado pelas realidades sociais (por exemplo, racismo, sexismo, 

homofobia), pelas realidades individuais (por exemplo, nível socioeconómico, dinâmica familiar, pelas 

experiências nas escolas, acesso a oportunidades) e pelos antecedentes culturais. Para se atingirem 

resultados bem-sucedidos, os dirigentes escolares e regionais devem considerar o contexto em que os 

alunos vivem, esforçando-se para estar atentos aos outros, manter a mente aberta e desenvolver uma 

atitude de expectativa. 
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Quais os requisitos? 

Os dirigentes escolares, por exemplo, devem considerar o contexto disciplinar da escola, a competência 

cultural e a capacidade de resposta do ambiente, a estrutura de oportunidades e as formas como os 

jovens, a família e as comunidades estão envolvidos.  

O objetivo deve ser dar oportunidades aos alunos, apoiar o seu crescimento e fornecer-lhes o espaço 

emocional e intelectualmente seguro e culturalmente sustentável necessário para aprender com as suas 

experiências relacionais. Esse espaço deve ser aquele em que os alunos se sintam acolhidos, onde sejam 

desafiados para atingir o seu potencial pleno e onde recebam o apoio educativo e geral necessário para 

prosperar. É necessário um maior enfoque no contexto, trabalhando as crenças e ideias pré-concebidas 

dos adultos e alterando os sistemas e as políticas nas escolas tendo em vista a criação de um ambiente 

de aprendizagem equitativo. Recomenda-se que os dirigentes regionais e escolares preparem uma 

estratégia ou plano com recomendações como pontos de partida para atingir este objetivo. 

 

Questões orientadoras para os dirigentes escolares 

Na secção seguinte, são apresentadas as nossas sugestões para uma utilização das novas práticas por 

parte dos dirigentes educativos, de modo a ajudar a escola a considerar as necessidades socioemocionais 

dos alunos, a promover um sentimento de pertença e equidade na escola, que tenha em consideração as 

necessidades de todas as crianças. Em especial, para ajudar no acolhimento de crianças recém-chegadas 

com origem em países terceiros. 

 

1. Comunicação com os alunos 

JÁ CONSIDEROU: 

Empoderar os alunos com habilidades socioemocionais como: autoconsciência, 

autogestão, consciência social, tomada de decisão responsável, e habilidades de 

comunicação, capacitando-os para lidar com e gerir os seus sentimentos e as suas 

respostas? 

 

Estabelecer objetivos SMART determinando as melhores formas, os desafios para 

comunicar e desenhar uma estratégia de comunicação com os alunos migrantes?   
 

Explorar possibilidades de formação e orientação para o pessoal sobre como alargar 

os seus conhecimentos sobre estratégias de comunicação eficazes, competências, 

orientação específica sobre como acolher alunos migrantes e como desenvolver a 
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comunicação entre alunos de grupos minoritários, fornecer apoio socioemocional 

aos alunos migrantes? 

Assista à história da professora e como ela fez a transição de professora de sala de 

aula para especialista em ESOL. ( https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY ) 

Usar a comunicação para aprender mais sobre os seus alunos? Ofereça-lhes 

oportunidades de compartilhar sua história, participar de um diálogo e sentir que são 

ouvidos? 

 

Incentivar os professores a manter o contacto com os alunos e os seus pais não 

apenas pessoalmente, mas também por meio de reuniões virtuais, e-mails, hangouts 

do Google e/ou outros canais, que são especialmente importantes em situações 

como o confinamento do COVID-19? 

 

Incentivar o uso dos espaços escolares no horário extra-escolar para a realização 

de atividades que promovam uma melhor comunicação entre os alunos? 
 

Oferecer aulas suplementares de línguas estrangeiras, projetos inovadores e 

atividades para promover a aprendizagem de idiomas? A linguagem é muito 

importante para apoiar o desempenho das crianças na comunicação e participação 

efetivas. 

 

Preparar e distribuir um folheto para acolher e orientar os alunos migrantes que 

acabaram de chegar à escola? 
 

Organizar o apoio psicossocial para crianças migrantes, que podem ter dificuldades 

de concentração e aprendizagem nas aulas devido ao stress e traumas acumulados 

nos países de origem, em trânsito ou no destino? 

 

Empregar pessoal cuja história de vida inclua experiências de migração, que possa 

servir como mediador cultural e ajudar a comunicar melhor com os alunos? Peça ou 

ajude-os a desenvolver atividades de mentoria e mediação cultural. 

 

Organizar programas de mobilidade internacional para desenvolver as 

competências interculturais dos professores e obter experiências em primeira mão 

sobre as diferentes formas de comunicação? 

 

Envolver organizações locais de migrantes para ajudar a organizar atividades 

interculturais e de construção da comunidade? 
 

Incentivar o uso de métodos não verbais para que os alunos com falta de confiança 

na linguagem e na leitura também possam participar ativamente da comunicação? 
 

Incentivar os alunos a estabelecerem contacto via e-mail (ou redes sociais) com os 

alunos migrantes após o horário escolar, para que se possa estabelecer um sentido 

de continuidade e comunicação adicional? 

 

 

https://youtu.be/A5gkQ4_aAeY
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2. Sentimento de pertença 

JÁ CONSIDEROU: 

Apresentar os alunos migrantes à comunidade escolar através de boletins escolares, 

programas de rádio locais, etc. fazendo com que se sintam aceites, incluídos e 

apoiados no ambiente escolar? 

 

Manter os alunos constantemente informados usando a combinação de 

comunicação digital (Mídias sociais, e-mail, sistemas de gestão de 

aprendizagem/LMS, site da escola) e meios de envolvimento pessoal? 

 

Organizar sessões de orientação para conhecer as atividades e possibilidades 

sociais, culturais e desportivas da escola que os envolvam com seus pares? Tornar 

essas sessões interativas, envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

Estabelecer oportunidades de orientação para conectar alunos migrantes com seus 

mentores? 
 

Agendar reuniões na Câmara Municipal, sessões de perguntas e respostas, fóruns 

on-line, etc., onde os alunos podem conversar sobre suas experiências e/ou fazer 

perguntas importantes para eles. 

 

Desenvolver uma forte colaboração intersetorial com uma ampla gama de partes 

interessadas externas com papéis importantes de apoio no sentimento de pertença, 

não só na escola, na comunidade, no país, na cultura local e no ambiente desportivo? 

 

Oferecer oportunidades de voluntariado que ajudem os migrantes a se conectarem 

com os outros, que promovam a integração e adaptação social, e promovam 

sentimentos de inclusão e satisfação pessoal? 

 

Organizar atividades extracurriculares: festivais e celebrações escolares onde a 

diversidade do corpo discente é mostrada e valorizada (por exemplo, Semana da 

Cidadania Global, Dia Intercultural, Feira das Línguas Nativas, Dia da Alimentação 

Partilhada, etc.) 

 

Organizar visitas de estudo a diferentes lugares culturais, arquitetónicos e outros do 

país anfitrião? 
 

Rever os programas pedagógicos e encontrar os meios e o tempo no currículo para 

melhorar o conhecimento dos alunos sobre a nova sociedade de acolhimento? Eles 

precisam entender quais são as expectativas, os costumes, as normas apropriadas 

e o comportamento na sociedade anfitriã a que pertencem agora. 
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3. Igualdade e equidade 

 

 

 

4. Feedback dos alunos 

JÁ CONSIDEROU: 

Definir diretrizes gerais para obter o feedback dos alunos sobre o sucesso da sua 

integração no ambiente escolar? 

 

JÁ CONSIDEROU: 

Promover a diversidade e a igualdade como parte do programa pedagógico e de 

outras políticas escolares que sejam destinadas a todos os funcionários, alunos e 

pais? 

 

Promover a cidadania ativa entre os alunos migrantes: os alunos terem a 

oportunidade de participar em atividades como parlamento escolar, sistema de 

feedback, etc.? 

 

Ter uma política para lidar com incidentes discriminatórios/racistas que estabeleça 

claramente os procedimentos para o tratamento de queixas? 

 

Criar ambientes livres de discriminação racial, condutas desadequadas e exclusão 

social? 

 

Aplicar o princípio da equidade, fornecendo apoio adicional aos alunos migrantes? 

Isso é especialmente importante em relação às particularidades da sua situação, 

como, por exemplo, trauma, perda de parentes, outras questões psicossociais e 

alunos que não frequentaram a escola. 

 

Identificar e fornecer ajuda sistemática aos alunos que ficam para trás na escola? Os 

psicólogos e especialistas escolares devem ajudar os professores a diagnosticar as 

dificuldades de aprendizagem e os efeitos psicológicos da migração. As crianças 

com dificuldades de aprendizagem devem receber ajuda adequada. 

 

Respeitar os feriados culturais e religiosos, aprendendo mais sobre eles na escola?  

Oferecer formação intercultural aos professores e funcionários da escola que estão 

envolvidos com os conflitos interculturais e com o ensino da diversidade? 

 

Partilhar e transferir boas práticas entre escolas, que reflitam a diversidade e 

assegurem a igualdade de oportunidades para todos os alunos? 
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Destinar regularmente um período de tempo para recolher feedback dos alunos, 

reforçando a ideia de que as suas questões são escutadas? Quando os alunos se 

sentem apreciados e ouvidos, tornam-se cidadãos mais entusiasmados e ativos 

dentro da escola. 

 

Usar diferentes canais de comunicação para recolher feedback, como entrevistas, 

inquéritos (papel/on-line), grupos de debate, entre outros? 

 

Usar as verificações para dar e receber feedback personalizado? Converse com os 

alunos para obter uma visão geral de como eles se sentem na escola. 

 

Ter a opção de feedback anónimo?  

Partilhar e discutir os resultados do feedback com a administração da escola, 

professores, etc.? 
 

Levar em consideração o feedback e fazer as mudanças necessárias que ajudarão a 

integração na comunidade escolar das crianças recém-chegadas de outras 

nacionalidades? 

 

 

Sugestões para os dirigentes escolares 

A introdução do contexto socioemocional nas escolas acarreta riscos significativos, especialmente 

para aqueles alunos que já são sub-assistidos pelo sistema educativo: alunos de baixos níveis 

socioeconómicos, alunos de diferentes raças, alunos LGBTQ, com menos oportunidades. O uso de 

abordagens que não reconheçam a influência do ambiente de aprendizagem ou que não abordem os 

processos e estruturas nas escolas que desfavorecem alguns alunos, podem causar mais danos do que 

benefícios. Esteja ciente que: 
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o Alguns educadores podem ter crenças negativas ou uma perspetiva 

enviesada sobre as capacidades dos alunos imigrantes.  

o Os Educadores frequentemente descaracterizam os alunos imigrantes e 

fazem assunções relativas aos seus comportamentos e competências 

socioemocionais baseado na sua compreensão limitada da criança.  

o A realidade individual de cada aluno, tal como as suas responsabilidades fora 

da escola ou recursos financeiros, também influenciam o desenvolvimento 

socio-emocional. Quando os educadores estão desconectados da vida dos 

alunos fora da escola, poderão efetuar julgamentos errados sobre a sua 

motivação e comportamentos.  

o É especialmente crítico que os dirigentes escolares considerem as 

necessidades dos alunos de uma forma holística, uma vez que alunos que não 

compreendem a língua do país, que têm fome, ou têm um ambiente familiar 

inseguro podem ser erradamente diagnosticados como tendo dificuldades 

socioemocionais, quando de facto estão a mostrar uma grande resiliência.  

o Os Educadores que não são culturalmente conscientes ou não têm 

conhecimentos sobre a cultura de origem dos alunos, podem considerar o 

comportamento de um aluno inaceitável ou fora das normas sociais.  

o A falta de familiaridade e compreensão das necessidades socioemocionais 

das crianças, uma formação desajustada sobre os fundamentos do programa 

e uma perceção distorcida sobre o desenvolvimento das competências, irá 

criar barreiras. As competências ensinadas no programa devem estar 

relacionadas com o ensino ou com as rotinas da escola, ou seja, necessitam 

de se tornar parte da linguagem e da cultura da escola.  

o A ausência de apoio ao nível das políticas e da administração,  durante a 

implementação do programa,  mesmo que haja formação abrangente, pode 

impedir a eficácia da sua implementação.  
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Quem pode ajudar? 

As escolas devem lembrar-se continuamente que a identidade é o núcleo do desenvolvimento 

social, emocional e académico. Oferecemos quatro seções principais, onde os dirigentes escolares, 

juntamente com toda a comunidade escolar, devem moldar suas próprias etapas de ação, bem como 

construir ferramentas fáceis de usar para desenvolver a estratégia de aprendizagem socioemocional: 

 

 

Esta estratégia é um processo de longo prazo que deve integrar ferramentas de avaliação como parte 

de um processo de melhoria contínua. Devem realizar-se avaliações periódicas sobre as práticas 

socioemocionais de aprendizagem, sobre o clima escolar e sobre as competências dos alunos, tentando 

perceber o que está ou não a resultar, de modo a orientar as ações dos adultos. Só devem ser manter as 

práticas que produzem resultados positivos. Por fim, para assegurar a sustentabilidade deve existir um 

sistema de apoio à implementação, incluindo uma equipa de liderança, que providencie orientação e 

estabeleça a conexão com outras pessoas que tenham mais experiência e que possam ser consultadas 

para resolver problemas.  

Este programa só deverá ser aplicado por escolas em que os dirigentes e os educadores estejam 

motivados para receber formação e atualização sobre as temáticas que poderão ajudá-los a gerir turmas 

multiculturais, entender os problemas globais e locais relacionados com a imigração, com a xenofobia e 

o racismo, para poderem alcançar resultados efetivos. 

 

Ferramentas/recursos de apoio 

Para garantir que os esforços para apoiar o desenvolvimento social, emocional e académico 

efetivamente beneficiem todos os alunos, podemos usar diferentes ferramentas e recursos. 

Apresentamos de seguida algumas ideias sobre ferramentas e atividades que poderão ser relevantes:  

1. Tire tempo para criar e aprofundar relacionamentos, construir parcerias e planear a aprendizagem 

socioemocional.  

2. Desenhe oportunidades para que os adultos (educadores e pais) possam relacionar-se, curar-se e 

reforçar a sua capacidade de apoiar os alunos.  

3. Crie ambientes de aprendizagem que sejam seguros, que proporcionem apoio e sejam equitativos 

e promovam o desenvolvimento socioemocional de todos os alunos.  

4. Use os dados como uma oportunidade de partilhar poder, aprofundar relacionamentos e melhorar 

continuamente o apoio aos alunos, às famílias, ao staff.  
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o É sempre importante ouvir e aprender com as perspetivas daqueles cujas experiências e pontos de 

vista podem não ser representados pelas autoridades educativas. Por isso, predisponha-se a ouvir os 

alunos e as suas famílias. Organize três tipos de grupos de debate – alunos imigrantes recém-

chegados, suas famílias (incluindo pais, avós, tias, tios, etc.) e alunos nativos. 

o Faça as mesmas perguntas a todos os grupos separadamente. As análises das respostas ajudarão a 

desenvolver uma estratégia da escola. (Mais informações sobre o método: 

 https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/ ) 

o Desenvolva programas de aconselhamento de pares, que oferecem uma oportunidade para os 

elementos da comunidade se aproximarem e ajudarem uns aos outros. É uma medida concreta que 

ajuda os alunos a assumir a responsabilidade pelos seus próprios assuntos e uma das formas mais 

poderosas e económicas de fornecer ajuda pessoal e comunitária. (Mais informações:  

https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-

important ) 

o Estimule a aprendizagem ativa, com jogos educativos para incentivar as crianças a modificar seu 

comportamento, aumentar a interação com os outros, iniciar debates, abordar problemas e construir 

relacionamentos. É divertido, dá-lhes a oportunidade de participar e permite conhecer os seus limites 

das crianças. (Mais informações: Alanna Jones, 104 Activities That Build: auto-estima, trabalho em 

equipa, comunicação, controlo da fúria, autodescoberta e capacidade de enfrentar as situações, 

Rec Room Publishing, 1998.) 

 

Sugestões para os dirigentes escolares 

Durante a primeira fase do projeto PASSAGE, todos os parceiros implementaram entrevistas e focus 

grupos para recolher informações de dirigentes escolares e de professores sobre questões pertinentes, 

relativas ao acolhimento e integração de crianças imigrantes recém-chegadas. No texto seguinte, 

encontram-se sintetizadas as sugestões relacionadas com o sentimento de pertença, igualdade e as 

necessidades socioemocionais dos alunos. 

 

Itália: 

o Referem a importância da partilha de boas práticas e do trabalho em rede: as escolas devem atuar no 

território com o apoio de organizações sem fins lucrativos, autarquias, centros desportivos e culturais, 

pois os alunos e as famílias precisam de se sentir acolhidos, divertir-se e desenvolver-se. A criação 

de redes a nível local foi destacada como a política mais importante, que pode levar a uma inclusão 

efetiva do migrante por todos os intervenientes entrevistados. A Investigação sistemática e a partilha 

entre os territórios e os políticos responsáveis, são mais importantes do que os recursos para 

conseguir lidar com uma questão em evolução.  

o A maioria das boas práticas referidas está relacionada ao apoio educativo baseado na comunidade, 

que é comprovadamente o modo mais eficaz de intervir e um modelo a seguir. 

https://www.b2binternational.com/research/methods/faq/what-is-a-focus-group/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5134-what-is-peer-counselling-why-is-it-important
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o As migrações são um fenómeno em constante evolução, pelo que necessita de estudo e investigação 

sistemático para intervir da melhor forma nas necessidades dos alunos e capacitar continuamente os 

educadores.  

o A política global é investigar passo a passo as necessidades e tentar responder através de iniciativas 

“ad hoc”, começando pela de formação de professores e a necessidade de falar “uma língua comum”.  

 

 

Portugal 

o O apoio de mediadores socioculturais pode ser considerado uma questão importante para assegurar 

a articulação entre escola, família e comunidade. 

 

Grécia 

o A linguagem, como pedra angular da integração, deve ser acessível, tal como a participação em 

eventos culturais, especialmente para as crianças, uma vez que dessa forma ficarão mais próximo do 

país de acolhimento.  

o São necessárias iniciativas oficiais e campanhas de sensibilização, especialmente nas escolas e nas 

comunidades que não permitem a entrada de refugiados nas escolas. 

o As diferenças culturais não são consideradas como um obstáculo, mas como um aspeto positivo que 

pode reforçar a integração no sistema educativo. 

o A abordagem de baixo para cima foi um dos principais aspetos enfatizados tanto pelos professores 

quanto pelas restantes partes interessadas. Os educadores que trabalham com crianças migrantes 

têm sugestões práticas para oferecer, mas muitas vezes não têm a oportunidade de serem ouvidos 

pelas instituições relevantes. 

 

Eslovénia 

o É importante que os professores que adquiriram conhecimentos sobre métodos de trabalho no 

estrangeiro transfiram essas práticas para os seus colegas. 

o Como exemplo de boa prática: as escolas primárias tinham várias horas suplementares e um 

professor adicional para trabalhar com crianças imigrantes. Com isso, a situação melhorou 

visivelmente em relação aos anos anteriores. 

o As escolas primárias envolvem os alunos imigrantes no desenho do plano de trabalho individualizado. 

Isso significa que quando uma criança imigrante se matricula na escola, ela expressa seus desejos e 

objetivos para o ano letivo. Os professores, juntamente com os pais e a criança, percorrem o 

programa para o ano letivo e tentam concretizá-lo em conjunto. Os professores consideram esta 

participação na elaboração de um plano individualizado muito importante, na qual os objetivos, as 

estratégias e os métodos de trabalho são apresentados ao aluno. 

o As crianças imigrantes têm muitas vezes dificuldade em integrar-se no ambiente escolar e no sistema 

educativo porque não têm o apoio dos pais. Os pais vêm de origens sociais completamente diferentes, 

onde, por vezes, e a educação não tem o mesmo significado que nos países europeus e a escola não 
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é vista como um valor. No ano anterior correu muito bem, porque os professores trabalharam em 

conjunto com conselheiros, que incentivaram os pais a envolverem-se nas obrigações escolares, e a 

matricularem-se no curso de língua Eslovena.  

 

 

Lituânia 

o As Universidades juntamente com as ONG’s obtêm financiamento e desenvolvem projetos para 

apoiar as escolas com atividades e recursos inovadores e formar professores para trabalhar em 

conjunto. 

o Incentivar a matrícula de crianças pequenas em programas de educação infantil, realizar visitas 

domiciliares direcionadas para ajudar os pais a entender o novo sistema escolar, preparar professores 

para salas de aula multiculturais e desencorajar práticas escolares que aumentem as desigualdades 

entre os alunos, como retenção de ano, definição de grupos em função das capacidades e 

rastreamento precoce. 

o Criar uma rede de escolas preparadas para acolher crianças migrantes, partilhar as suas melhores 

práticas, modelos e recomendações para organizar a educação sobre como integrar com sucesso um 

aluno estrangeiro. 

o A compreensão das comunidades escolares aumenta na diversidade e nas diferenças culturais, abre 

mais oportunidades para as comunidades anfitriãs identificarem as semelhanças culturais antes das 

diferenças e fortalecerem os intercâmbios. Esses são bons exemplos para compartilhar, que ajudam 

a moldar escolas nas quais todas as crianças são seguras e bem-vindas, e sociedades onde todas as 

pessoas estão dispostas e são capazes de apreciar as suas diferenças culturais, perspetivas e valores.  

o Para assegurar uma integração bem-sucedida, a cooperação dentro das comunidades escolares - 

pais, professores, alunos e administração escolar - torna-se essencial para apoiar as necessidades 

socioemocionais únicas das crianças migrantes. A ênfase deve ser colocada na expansão das 

competências cognitivas, emocionais e linguísticas, na comunicação intercultural, nas interações 

sociais e no networking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos e sugestões de leitura 
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Unidade 5: Competências dos professores 
AUTOR: GRIGORIS CHRYSSIKOS , SYMPLEXIS 

Desde o início da crise dos refugiados em 2015, mais de 5 milhões de pessoas de países terceiros 

solicitaram asilo na União Europeia – o número equivalente de requerentes de asilo para o período 2008-

2014 foi de cerca de 1,5 milhões – e entre eles estavam aproximadamente 1,5 milhões de menores 

(Eurostat, 2021). Estima-se, também, que desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, mais 

de 1,8 milhão de crianças tenham abandonado as suas casas, refugiando-se noutros países  (UNICEF, 2022, 

24 de março). Assim, a presença de crianças recém-chegadas de origem migrante ou refugiada nas 

escolas e, consequentemente, em salas de aula multiculturais é agora um fenómeno comum. Estas 

crianças, além do stresse de serem “novas” numa nova escola, enfrentam múltiplos desafios, como a 

adaptação a um novo idioma, cultura e sistema escolar; enfrentam preconceitos, discriminação e, muitas 

vezes, têm ainda que recuperar a aprendizagem que podem ter perdido devido ao seu deslocamento 

(Dermish & Stock, 2021). Ao mesmo tempo, muitas enfrentam também traumas severos devido aos 

cenários de guerra vivênciados no seu país de origem (Dermish & Stock, 2021).  

Como resultado, a escola funciona como um abrigo, proporcionando um ambiente seguro, uma 

programação diária, conhecimentos e habilidades, mas também um local onde podem socializar e 

interagir com outras crianças. Os professores desempenham um papel determinante neste processo, 

transmitindo o conhecimento necessário e criando um ambiente de sala de aula amigável e inclusivo, 

sendo, portanto, necessário capacitar-se com ferramentas e abordagens pedagógicas adequadas para 

enfrentar os desafios emergentes (Dermish & Stock, 2021). Vale ressaltar também que desenvolver e 

fortalecer habilidades, como flexibilidade e adaptabilidade, melhora o bem-estar dos professores e, em 

particular, reduz seu  trabalho (Collie, Martin & Granziera , 2018). Por fim, os professores contribuem para 

a qualidade do ambiente de aprendizagem e garantem o bem-estar dos alunos, bem como o 

desenvolvimento de todos os aspetos da sua identidade individual e cultural. 

Vale também a pena mencionar que o desenvolvimento e reforço de competências, tais como 

flexibilidade e adaptabilidade, melhora o bem-estar dos professores e, em particular, reduz a falta de 

motivação pelo trabalho (Collie, Martin & Granziera, 2018). Finalmente, os professores contribuem para a 

qualidade do ambiente de aprendizagem e asseguram o bem-estar dos estudantes, bem como o 

desenvolvimento de todos os aspetos da sua identidade individual e cultural. 

 

Quais são os benefícios da melhoria de competências dos professores para os alunos, 

especialmente para as crianças recém-chegadas de países terceiros? 

De acordo com o exposto, um professor pode efetivamente mudar a vida de um aluno e, portanto, é 

essencial estar qualificado e bem preparado. Um professor confiante, equipado com as ferramentas 

adequadas para atender a essas demandas, bem treinado e com forte capacidade , trará benefícios 
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significativos para as crianças recém-chegadas de países terceiros, mas também para os alunos locais. 

Em primeiro lugar, os professores com os métodos e abordagens que adotam podem ajudar as crianças 

recém-chegadas de países terceiros a superar desafios como aprender a língua local, através do 

conhecimento e da inclusão. Eles também podem reduzir ou até eliminar preconceitos, fornecendo aos 

alunos informações precisas sobre refugiados, deslocamentos e as barreiras que seus colegas estão 

enfrentando simplesmente por serem de um país diferente (Dermish & Stock, 2021). Da mesma forma, 

por meio das atividades que os professores implementam, eles podem aumentar a diversidade, 

conscientizar os alunos locais sobre questões de migração e multiculturalismo e fortalecer as habilidades 

socioemocionais de seus alunos. Além disso, os professores também estão em uma posição privilegiada 

para identificar sinais de aumento de estresse e/ou TEPT e apoiar o aluno, por meio dos mecanismos 

apropriados, para receber os cuidados e apoio adequados (ACNUR, 2017). Mas tudo isso seria impossível 

de alcançar se o professor não recebesse a formação e o apoio adequados. 

 

Como pode ser implementada nas escolas? 

O primeiro passo para promover a inclusão através do reforço das competências dos professores é a 

coordenação entre os diferentes agentes político-administrativos, bem como a monotorização e apoio 

das práticas que ocorrem a nível local (Education International, 2018). De acordo com as respostas dadas 

pelos professores durante o processo de auscultação no âmbito do projeto PASSAGE (Ljudska 

universidade Ptuj,2021), muitos professores consideram que não receberam formação adequada para 

atender às necessidades de uma sala de aula multicultural com alunos estrangeiros recém-chegados. 

Assim, conclui-se que devem ser desenvolvidos e disponibilizados aos professores programas de 

formação que incidam especificamente nestas áreas, no sentido de melhorar o processo educativo e a 

integração dos alunos migrantes recém-chegados, designadamente, ao nível da comunicação não verbal, 

da gestão de ambientes multiculturais e da utilização de abordagens pedagógicas interculturais. A par da 

capacitação dos professores, o contributo para a melhoria do processo integrativo destes alunos poderá 

passar também pela implementação de programas especiais como: apoio psicológico, mediação cultural 

e apoio à aprendizagem do idioma do país de acolhimento, atendendo assim, às reais necessidades dos 

mesmos. Outra estratégia considerada eficaz passa pela criação de campanhas de promoção dos direitos 

dos refugiados com o objetivo de influenciar positivamente a opinião pública através dos meios de 

comunicação social.  

Por fim, as escolas podem ainda implementar programas de mentoria entre alunos, orientados por 

professores e especialistas pedagógicos. 

 

Quais os requisitos? 

Lamentavelmente, muitos países não dispõem ainda de uma política nacional orientada para a 

integração de crianças recém-chegadas ao sistema escolar, portanto, antes de tudo, torna-se 

indispensável desenvolver uma ferramenta de monitorização sistemática para apoiar as ações 
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anteriormente mencionadas. Além disso, é necessária uma realocação de recursos, no sentido de garantir 

que a educação seja efetivamente financiada de forma consistente e adequada, respondendo  às 

necessidades emergentes. Por outro lado, a nível local, os sindicatos de professores podem desenvolver 

iniciativas que visam tanto a formação dos seus membros como a influência da opinião pública (Education 

International, 2018). Adicionalmente, programas de mentoria entre alunos, orientados por professores e 

especialistas pedagógicos, podem ser desenvolvidos como ferramenta complementar, para que os 

professores não se encontrem a trabalhar isoladamente na implementação de práticas de integração, 

incentivando o envolvimento de toda a comunidade escolar. Por último, mas não menos importante , 

como referido pelos professores participantes na fase de diagnóstico de necessidades do projeto, é 

importante que os professores tenham uma mentalidade orientada para a aprendizagem ao longo da vida 

e não deixem de procurar novas oportunidades de melhoria contínua com vista ao reforço das suas 

competências e (Ljudska universidade Ptuj , 2021). 

 

Questões orientadoras para os professores 

Na seção abaixo, encontrará um conjunto de questões orientadoras que poderá usar durante todo 

o processo de capacitação e reforço de competências.  

 

1. Diversidade e antidiscriminação 

JÁ CONSIDEROU: 

Verificar a sua posição na balança Bennet ?  

Fazer um teste online gratuito de Inteligência Cultural? (Aqui está um exemplo )   

Rever as suas metodologias de ensino, procurando novas estratégias para aumentar 

a diversidade? 

 

Recolher informações sobre os países de onde seus alunos são provenientes?  

Interagir com as comunidades migrantes locais, nos sentido de aprender mais sobre 

a sua cultura e os desafios que enfrentam? 

 

https://organizingengagement.org/models/developmental-model-of-intercultural-sensitivity/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
https://commonpurpose.org/knowledge-hub/what-is-cultural-intelligence/cq-test/
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Perguntar a seus alunos recém-chegados como o nome deles é pronunciado 

corretamente em seu idioma? 

 

Perguntar a seus alunos recém-chegados como é estar num novo país?  

Organizar jogos e atividades (música, desporto, culinária, dança etc.) para incentivar 

a colaboração entre todos? 

 

Abordar tópicos durante as aulas que conduzam a uma reflexão sobre a variedade 

de identidades e experiências culturais das crianças? 

 

Convidar pessoas bem-sucedidas de origem imigrante para conversar com seus 

alunos sobre suas vidas? 

 

Informar-se sobre como lidar com incidentes de discriminação e racismo entre 

alunos? 

 

Definir padrões claros de comportamento ?  

 

 

2. Identificar e definir as dificuldades de aprendizagem 

JÁ CONSIDEROU: 

Preparar testes diagnósticos de linguagem para verificar o nível de compreensão?  

Preparar testes diagnósticos em inglês ou na língua nativa dos seus alunos para 

verificar o seu nível nas restantes disciplinas do currículo? 

 

Recorrer a um intérprete durante os primeiros meses para superar a barreira do 

idioma? 

 

Ter em consideração e utilizar diferentes sistemas de numeração de acordo com a 

origem do seu aluno? 

 

Questionar os seus alunos recém-chegados sobre as suas forças e fragilidades?  
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Dedicar mais tempo a explicar aos alunos recém-chegados o que lhes está a 

solicitar? 

 

Dar mais tempo aos estudantes recém-chegados para completar um teste ou 

responder a uma pergunta? 

 

Aprender a identificar sinais de distúrbios de aprendizagem?  

 

3. Ensinar na língua nacional como uma segunda/alternativa 

língua 

JÁ CONSIDEROU: 

Participar de seminários e/ou workshops sobre como ensinar a língua nacional como 

segunda língua? 

 

Ensinar cultura a par com a língua?  

Utilizar recursos visuais, como rotular mesas ou desenhar?  

Sugerir livros aos seus alunos recém-chegados que os ajudarão a aprender o 

idioma? 

 

Dar a conhecer programas de TV e filmes no idioma nacional?  

Utilizar e sugerir aplicações de aprendizagem de línguas como o Duolingo?  

Apresentar atividades interativas?  

Estabelecer metas de aprendizagem com os seus alunos?  

Envolver os alunos locais no processo de ensino (por exemplo, “tutoria linguística 

entre pares”)? 

 

Recompensar os alunos quando utilizam a língua, mesmo que a sua resposta esteja 

incorreta? 
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4. Flexibilidade e adaptabilidade 

JÁ CONSIDEROU: 

Utilizar diferentes metodologias de ensino?  

Utilizar diferentes formas de testar o desempenho dos seus alunos?  

Adequar o currículo de acordo com as necessidades emergentes e as necessidades 

de seus alunos? 

 

Procurar boas práticas online?  

Compartilhar experiências, ideias e desafios com colegas?  

Procurar ajuda de outras pessoas (colegas, dirigentes escolares, psicólogos etc.), se 

necessário? 

 

Preparar questionários para obter o feedback dos seus alunos sobre os diferentes 

aspetos da sua abordagem de ensino? 

 

 

Orientações para os professores 

Abaixo encontram-se algumas estratégias e orientações que os professores poderão ter em consideração 

na aplicação de novas práticas no âmbito da melhoria e reforço das suas competências. 

 



 

 
65 WP3.2 Toolk i t  para d ir igentes escolares  e professores  

 

o Certifique-se de que utiliza uma linguagem inclusiva e não ofensiva, uma vez que o racismo e os estereótipos podem estar ocultos em 

palavras e expressões que utilizamos na linguagem quotidiana. 

o Mantenha uma atitude de escuta empática e ativa e parta sempre do princípio do não julgamento. 

o Esteja sempre disponível para negociar, mediar situações de conflito simples e estar do lado da solução (win-win) 

o Reflita sobre os seus próprios preconceitos/bases e tentar eliminá-los. 

o Conversar com os alunos recém-chegados pode ajudar a compreender melhor as suas necessidades e as dificuldades que enfrentam. 

Mas tenha cuidado, algumas crianças podem ainda sentir traumas devido às experiências vividas e recordar estas memórias pode ser 

doloroso. Comece por conquistar a sua confiança e deixe que se abram ao seu próprio ritmo. 

o Por muito acolhedor que seja o ambiente de sala de aula que criem, é provável que se deparem com incidentes de racismo contra 

alunos estrangeiros. Não mostrem tolerância, protejam o aluno ameaçado, denunciem o incidente à direção escolar e expliquem à turma 

porque é que tal comportamento é repreensível e intolerável. 

o Os seus estudantes recém-chegados de países terceiros podem ter antecedentes, experiências e níveis de adaptação completamente 

diferentes, por isso tente utilizar abordagens mais individualizadas e centradas no aluno. 

o Utilize metodologias de ensino diferentes e veja o que funciona melhor. 

o Esteja consciente de que haverá ocasiões em que não estará suficientemente qualificado para ajudar o aluno. Explique porque não o 

pode ajudar e encaminhe-o para a pessoa certa. 

o O trabalho em rede é importante. Chegar às ONG, às Comunidades de Migrantes Oriundos de Países Terceiros, professores refugiados, 

psicólogos, especialistas pedagógicos, etc.  

o Solicite feedback à administração escolar, colegas, pais e estudantes. Utilize-o para desenvolvimento pessoal e ajuste os seus métodos 

de ensino em conformidade. 

o Não chegue à conclusão de que o baixo desempenho se deve a uma fraca capacidade de aprendizagem. É preciso tempo para avaliar 

as competências e dificuldades que uma criança recém-chegada pode estar a enfrentar. 

o Não comparar o progresso de um estudante com o de outro. Cada aluno é único.  

o Não forçar os estudantes estrangeiros a falar apenas a língua nacional. Encoraje e permita que as crianças na sala de aula falem na sua 

língua materna. 

o Não rotular os estudantes recém-chegados de países terceiros como "estudantes com necessidades educativas especiais". Isto é 

suscetível de os isolar do resto da sala de aula. 
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Sugestões para os professores  

Durante a primeira fase do projeto PASSAGE, todos os parceiros realizaram entrevistas e focus groups 

para recolher informações de dirigentes escolares e professores sobre questões relacionadas com o 

acolhimento e integração de crianças migrantes recém-chegadas. Abaixo poderá encontrar os resultados 

dessa investigação, designadamente, sugestões relativas ao desenvolvimento e reforço de competências 

dos professores. 

Grécia   

• "Eu basear-me-ia nas nossas diferenças e tentaria aprender as nossas próprias tradições/cultura, bem 

como as deles. Cada pessoa é diferente, especialmente quando falamos de refugiados ou migrantes, 

por isso temos de trabalhar no que temos. As crianças não são uma página em branco; temos de 

respeitar a sua origem cultural".  

• "Ser professor não significa apenas ensinar. Pelo contrário, é necessário educar-se a si próprio a par 

do conhecimento que se transmite. Só assim é possível ser um bom professor". 

 

Chipre 

• “Os professores mencionaram que, quando começaram a ensinar os alunos migrantes, não tinham 

competências para tal, mas a aprendizagem profissional contínua do Instituto Pedagógico de Chipre 

é importante tanto no ensino primário como no secundário. Através da formação contínua e da Rede 

de Apoio aos Educadores através da plataforma Moodle do CPI têm a oportunidade de aprender, 

trocar ideias e recursos didáticos com outros colegas”. 

• Os professores mencionaram que precisam de mais formação sobre metodologias de ensino 

diferenciadoras, de acordo com as necessidades dos alunos, reforçando as suas capacidades de 

distinguir se os problemas enfrentados pelos alunos migrantes ou refugiados provêm de dificuldades 

de aprendizagem ou de obstáculos ao nível da comunicação, metodologias de ensino, etc." 

 

Itália 

• “Os professores entrevistados não consideram as diferenças culturais como uma barreira, mas como 

uma oportunidade e um recurso. Todos eles consideram a diversidade como uma abordagem 

pedagógica a ter sempre em mente, em todos os campos educacionais, especialmente quando se lida 

com alunos migrantes.” 

 

Lituânia 

• “Como notou um dos professores de inglês, para integrar as crianças migrantes no ensino do inglês, 

em geral, o processo inverso é mais comum do que no ensino de falantes nativos da Lituânia - em 

muitos casos, o nível de inglês dessas crianças é superior ao do resto da turma. Portanto, quando se 
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trata de ensinar uma disciplina, a experiência linguística e os conhecimentos de uma criança 

estrangeira podem ser utilizados para tornar o ensino na sala de aula mais interessante e envolvente". 

 

Portugal 

• “Os professores tentam trazer diferentes atividades em contexto de sala de aula na tentativa de 

diversificar. Também é muito importante destacar o fato de que todas as estratégias foram bem 

recebidas pelos restantes alunos que as viram como formas inovadoras de aprender, em vez do 

convencional “professores a ensinar conteúdos” que, compreensivelmente, consideram chato e nada 

interessante” 

 

Eslovénia 

“Um método que geralmente é bem-sucedido é a criança migrante apresentar à classe sua cultura, 

seu país, local de nascimento, idioma, religião e costumes.” 

Sugestões de atividades que podem ser implementadas dentro e 

fora da sala de aula: 

o Um programa de mentoria entre pares organizado pelos alunos locais. Os alunos locais apoiarão as 

crianças recém-chegadas tanto dentro da sala de aula, ajudando-as a superar as barreiras linguísticas 

e lacunas educativas, quanto fora dela, auxiliando no seu processo de socialização. 

o Comemorar e organizar atividades para as férias dos países e religiões dos seus alunos. Isto reforçará 

o multiculturalismo presente em sala de aula, ajudará os alunos migrantes a se sentirem-se aceites e, 

claro, será divertido para todas as crianças. 

o Encontrar músicas tradicionais e populares dos países dos alunos migrantes e comparar melodias e 

letras. “Conseguem encontrar semelhanças? Diferenças?” Peça aos seus alunos que pesquisem as 

histórias das canções e as apresentem ao resto da turma. 

o Mostrar aos alunos o que é enfrentar barreiras ao se encontrarem num país estrangeiro. Durante o 

tempo de aula, dê-lhes material didático numa língua que eles não compreendam. Fale sobre como 

se sentiram e juntos encontrem formas de ajudar um aluno que não compreenda o idioma do país de 

acolhimento. 

o Organizar dias de partilha de alimentos. Peça aos seus alunos para trazerem lanches tradicionais de 

casa uma vez por mês, por exemplo, e partilhá-los com os seus colegas de turma. Pode também pedir 

aos seus alunos que partilhem memórias sobre comida, como almoçar ao domingo com a sua família 

no seu país de origem. 

o Consultar o Programa de Escolas Inclusivas do Mediterrâneo (MEDIS, 2018) para encontrar mais boas 

práticas, ideias e inspiração, de “ Histórias de ida e volta” a “ Aulas de teatro” e o “Calendário 

multicultural e livro de receitas”. 



 

 
68 WP3.2 Toolk i t  para d ir igentes escolares  e professores  

o Dar aos alunos migrantes a oportunidade de ensinar algumas palavras básicas da sua língua, para que 

se sintam ouvidos e para que a sua língua seja tão importante como a língua falada na escola. 

o Organizar o Dia Europeu da Língua (26 de setembro) e permitir aos alunos migrantes que participem 

para mostrar que, embora não sejam da Europa, a sua língua faz agora parte da cultura escolar. 
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Unidade 6: Desempenho escolar dos alunos e suporte ao 

idioma 

AUTORES: CATARINA VIEIRA & ISABEL VIEIRA, CASA DO PROFESSOR 
 

Proporcionar oportunidades de formação para os alunos migrantes e refugiados desenvolverem 

competências e, consequentemente, melhorarem o seu desempenho é uma estratégia crucial para 

responder às suas necessidades de aprendizagem e dificuldades de adaptação a um novo contexto 

escolar. 

O desenvolvimento das competências linguísticas é um fator que pode favorecer ou dificultar a 

integração das crianças refugiadas, sendo a comunicação um aspeto fundamental deste processo. Na 

grande maioria dos casos, essas crianças têm dificuldades em se fazer entender, não conseguem 

expressar adequadamente as suas necessidades e os outros não conseguem entender ou interpretar as 

suas mensagens. 

Contudo, para poderem comunicar com outras pessoas e aprender a língua do país de acolhimento 

as crianças migrantes e refugiadas necessitam de um apoio linguístico efetivo. 

Vários estudos refletem que pode ser benéfico para as crianças recém-chegadas serem transferidas 

rapidamente para o apoio linguístico específico fornecido nas salas de aula regulares, em vez de serem 

ensinadas em turmas separadas (European Commission, 2015; Crul, 2016). 

Referem ainda, a importância de adaptar a pedagogia e o currículo para atender a um grupo 

heterogéneo de estudantes refugiados, combinando explicitamente o ensino de linguagem relevante e a 

consciência das histórias individuais e experiências por eles vividas. (Miller, Windle e Yazdanpanah, 2014).  

Importa ainda salientar que a aquisição de competências linguísticas é, obviamente, determinante 

para garantir um bom desempenho escolar, mas é, sobretudo, essencial para que estudantes migrantes e 

refugiados possam desenvolver um sentido de pertença na comunidade escolar. 

 

Quais são os benefícios da garantia da qualidade de ensino e do apoio linguístico para 

os alunos, especialmente para as crianças recém-chegadas de países terceiros? 

É crucial que as crianças recém-chegadas se sintam efetivamente apoiadas na chegada ao seu novo 

ambiente educacional com atividades e metodologias que consigam dar resposta às necessidades que 

apresentam. 

Tal como referido, o apoio linguístico é absolutamente fundamental para garantir que as crianças 

consigam comunicar na língua do país de acolhimento, adaptar-se aos novos contextos de aprendizagem, 
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consigam desenvolver-se social e emocionalmente dentro da comunidade escolar, garantindo assim uma 

inclusão efetiva.  

 

Como pode ser implementada nas escolas? 

Para poder garantir um verdadeiro apoio e acompanhamento do desenvolvimento das competências 

dos alunos migrantes e refugiados e assegurar uma verdadeira igualdade de oportunidades a todos os 

alunos do sistema escolar, devem ser desenvolvidos e implementados programas de formação centrados 

em diferentes áreas e são necessários para o processo educativo e a integração destes alunos. 

Estes programas devem incluir apoio psicológico, orientação escolar e apoio linguístico, de forma a 

responder às necessidades dos alunos recém-chegados. 

 

Para conseguir garantir um verdadeiro apoio e acompanhamento do desenvolvimento de competências 

do alunos migrantes e refugiados no sentido de garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades 

dentro do sistema escolar, devem ser desenvolvidos e programas de formação que incidam em áreas 

diferenciadas, mas necessárias para o processo educativo e para a integração destes alunos.  

Estes programas devem incluir o apoio psicológico, orientação escolar e apoio linguístico, no sentido de 

satisfazer as necessidades dos estudantes recém-chegados.  

 

 

Quais os requisitos? 

Em primeiro lugar, é fundamental que os professores e membros da comunidade escolar sejam 

capacitados com ferramentas e recursos que lhes permitam aplicar o conjunto de ações acima descrito, 

de modo a contribuir para garantir a integração bem-sucedida dos alunos migrantes através da promoção 

do desenvolvimento de competências. 

Por outro lado, devem ser desenvolvidas ferramentas que possibilitem o acompanhamento e a 

monotorização dessas ações, bem como a avaliação do seu impacto. 

 

Questões orientadoras para os professores  

A próxima secção inclui um conjunto de sugestões, direcionadas especificamente para os 

professores, com vista à implementação de novas práticas no âmbito da monotorização do desempenho 

dos alunos e melhoraria os seus resultados e habilidades linguísticas. Estas ideias, baseadas em diversos 

artigos e produções indicados na secção de bibliografia, podem ser implementadas com todos os alunos 

com o objetivo de melhorar o processo de integração das crianças migrantes recém-chegadas. 

1. Conteúdo de aprendizagem 
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JÁ CONSIDEROU: 

Aprender sobre fatores importantes que podem influenciar o desempenho dos seus 

alunos: cultura, contexto socioeconómico, educação social e familiar e 

desenvolvimento educacional geral ? 

 

Adaptar as suas metodologias de ensino e alterar as suas atividades tendo em 

consideração a diversidade dos seus alunos ? 

 

Alterar as suas metodologias de ensino tendo em conta as dificuldades observadas 

recorrendo a técnicas de motivação, adotando apresentações interativas, dividindo 

a duração da aula para oferecer mais tempo para atividades e interação, alterando 

a duração da aula tendo em consideração as dificuldades observadas? 

 

Utilizar a técnica de scaffolding O que é https://blog.teachmint.com/what-is-

scaffolding/Scaffolding? | Scaffolding no Ensino (teachmint.com)? 

 

Aplicar a taxonomia de Bloom no desenvolvimento de questões e atividades: 

Taxonomia de Bloom: Recurso para Educadores ? 

 

Compartilhar ideias com outros professores e aprender com as metodologias e 

técnicas de ensino por eles utilizadas? 

 

Considerar a diversidade em sala de aula como um fator positivo e, assim, aceitar 

as diversas identidades e interesses dos alunos? 
 

Demonstrar amor e preocupação pelos alunos de forma a estabelecer relações de 

ensino e aprendizagem fortes que lhe permitam ter uma perceção clara das suas 

necessidades de aprendizagem? 

 

Manter as suas atividades o mais práticas possível para que seus alunos as 

considerem úteis para situações da vida real? 

 

Trazer as redes sociais para a sala de aula, uma vez que passaram a fazer parte do 

dia a dia dos alunos (Facebook, Twitter, Instagram, canais do YouTube, blogs)? 

 

Incluir a cultura pop nas aulas (filmes, revistas, música, etc.)?  

https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://blog.teachmint.com/what-is-scaffolding/
https://www.bloomstaxonomy.net/
https://www.fluentu.com/english/educator/blog/esl-movie-lessons/
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Gamificar as suas aulas para ensinar vocabulário e usar estruturas gramaticais 

(jogos online ou jogos tradicionais)? 

 

 

2. Processo de aprendizagem 

JÁ CONSIDEROU: 

Conhecer os estilos de aprendizagem dos seus alunos: Visual, Auditivo, Verbal, Físico, 

Lógico, Social, Solitário? 

Quais são os 7 estilos de aprendizagem diferentes? Uma visão geral (uopeople.edu) 

 

Analisar os estilos de aprendizagem de seus alunos adaptando questionários online 

existentes e disponíveis? 

Qual é o seu estilo de aprendizagem? 20 perguntas (educationplanner.org) 

Aprenda Estilos Quiz | Descubra como você aprende melhor | Habilidades de 

crescimento 

 

Adaptar as suas estratégias e metodologias de ensino aos diferentes estilos de 

aprendizagem identificados na sua sala de aula? 

 

Dar aos alunos a oportunidade de trabalhar no seu próprio ritmo, dando-lhes 

alguma “liberdade” durante a execução de uma tarefa? 

 

 

 

3. Produto de aprendizagem 

JÁ CONSIDEROU: 

Aplicar testes diagnósticos amigáveis e descontraídos mensais (sem classificação) 

para que os alunos não sintam que estar a ser avaliados em ambiente formal? 
 

Permitir que os alunos criem os seus próprios testes (dando-lhes a oportunidade de 

identificar e selecionar o que deve ser retido na aula, bem como o que seria 

considerado bom ou insatisfatório)? 

 

https://www.uopeople.edu/blog/what-are-7-different-learning-styles/
http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
https://growthskills.co/learning-styles-quiz/
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Fomentar a autoavaliação para que os alunos reflitam sobre suas dificuldades, 

melhorias, necessidades e progressos? 

 

Utilizar avaliações baseadas em tarefas para testar a oralidade e a compreensão 

dos alunos? 
 

Combinar diferentes metodologias de avaliação para ter a certeza de que conhece 

todas as capacidades dos seus alunos? 
 

 

4. Ambiente de aprendizagem 

JÁ CONSIDEROU: 

Verificar a limpeza, luz e temperatura da sua sala de aula e trazer mudanças se 

necessário? 

 

Incentivar os alunos a decorar o espaço da sala de aula com materiais de baixo 

custo? 

 

Trazer plantas ou animais como (peixes, hamsters, etc.) para a sala de aula e dar 

aos alunos a responsabilidade de cuidar deles? 

 

Pedir aos alunos para se sentarem em semicírculo ou círculo para promover a 

comunidade e incentivar todos os alunos a participar? 
 

Pedir aos alunos para que se sentem em grupo para reunir alunos com 

necessidades semelhantes e agir de acordo enquanto monitora o progresso do 

trabalho em grupo? 

 

Aprimorar a aprendizagem por meio de arranjos de assentos e adotando um 

sistema de rodízio onde os alunos às vezes podem ter a liberdade de escolher seu 

lugar e outros, os professores vão atribuir assentos? 

 

Definir e estabelecer regras de comportamento curtas e simples para garantir que 

todos os alunos se sintam seguros e respeitados? 
 

Informar-se sobre as necessidades específicas de cada criança da turma 

organizando reuniões individuais, sessões de grupo e comunicando-se com os pais? 
 

Desenvolvendo uma abordagem de andaimes com os alunos? 

O que é 'Andaimes' no Ensino? Uma Explicação Simples - Vidas Excecionais 

 

https://www.exceptionallives.org/blog/scaffolding-in-teaching-a-simple-explanation
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Adaptando seus materiais de ensino de acordo com o nível e as necessidades de seus 

alunos? 
 

Criando um ambiente de aprendizado calmo e proposital em sala de aula?   

 

5. Comunicação 

JÁ CONSIDEROU: 

Criar um ambiente socialmente seguro na sala de aula, promovendo reforço 

positivo em vez do julgamento ou punição? 
 

Fomentar o trabalho em equipa para possibilitar um ambiente de sala de aula 

positivo no qual os alunos possam aprender com seus colegas e compartilhar 

conhecimento entre eles? 

 

Utilizar o feedback positivo para construir relacionamentos de apoio com os 

alunos? 
 

Utilizar recursos digitais para melhorar a eficácia da comunicação em sala de aula, 

como animações, podcasts e vídeos? 

 

Explicar aos alunos a importância particular de ser um ouvinte focado e produtivo?  

 

6. Apoio pedagógico 

JÁ CONSIDEROU: 

Diferenciar as aulas adaptando os conteúdos, as metodologias de ensino e os 

critérios de sucesso ao nível do aluno e ao que se espera dele no final da aula? 

 

Aplicar uma estratégia de ensino individualizada com o objetivo de promover o 

progresso do aluno? 
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Promover o trabalho em grupo entre os alunos (grandes ou pequenos grupos, de 

acordo com a situação) para que os alunos possam desenvolver habilidades 

essenciais de aprendizagem colaborativa e comunicação?  

 

Aplicar a mentoria entre pares para que os alunos mais jovens possam aprender com 

a experiência e o conhecimento dos mais velhos? 

 

Ensinar aos alunos a serem ouvintes ativos e empáticos e como fazer perguntas de 

forma mais produtiva possível (em situações de orientação)? 

 

Explicar aos alunos que a confidencialidade é importante para criar um ambiente 

seguro para seu mentorando e que certas revelações devem sempre ser passadas a 

um adulto com autoridade? 

 

Pedir aos professores/mentores que ofereçam uma hora extra depois da escola para 

os alunos que necessitam da sua orientação e apoio para aconselhamento e 

orientação de forma pontual? 

 

Organizar um local e horário de encontro onde pares de mentores e mentorandos 

possam ter sessões individuais? 

 

 

Orientações para os professores  

Aqui encontram algumas orientações adaptadas de diferentes autores que podem ser úteis para 

professores que desejam ajudar os alunos a obter melhores resultados na escola. Estas orientações são 

úteis para serem aplicadas com todos os alunos e ajudarão particularmente na integração de crianças 

migrantes recém-chegadas.  
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É importante e fundamental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Planear o ano, dedicando tempo a definir os seus objetivos com uma periodicidade regular 

(semanalmente, por exemplo). Ao fazê-lo, os professores serão capazes de avaliar o progresso e 

descobrir se está a ser efetivamente eficaz. 

o Ser positivo de modo a ser capaz de motivar os alunos. Motivar os alunos é muito importante 

para os ajudar a alcançar o sucesso, melhorando as suas competências e elevando a sua 

autoestima. 

o Diversificar os métodos de ensino, promovendo o trabalho autónomo, bem como o trabalho 

em grupo, de acordo com os seus estilos e objetivos de aprendizagem. Os professores podem 

acompanhar as atividades, bem como ensinar diretamente os conteúdos. É importante ter um 

bom equilíbrio de estratégias. 

o Praticar competências de gestão de aulas, uma vez que é uma componente muito desafiante 

das tarefas dos professores. É importante que o professor esteja perfeitamente consciente de 

como deve comportar-se um aluno em sala de aula. O professor deve estar preparado para agir 

de acordo com as diferentes reações (positivas ou negativas) dos alunos na sala de aula. 

o Aprender com os conhecimentos e experiência de outros professores ou pessoal escolar 

interagindo com eles, fazendo perguntas e conselhos, bem como partilhando dúvidas para obter 

algum feedback e ideias que possam melhorar as estratégias de ensino até agora utilizadas. 

o Agir imediatamente ao enfrentar comportamentos inadequados, aplicando soluções adequadas 

de acordo com o problema. É importante que os professores se familiarizem com as regras e 

métodos de disciplina da escola. 

o Aplicar estratégias de ensino interativas e envolventes tanto quanto possível para que os 

estudantes se possam divertir enquanto aprendem o conteúdo. 

o Definir claramente o que se espera que os alunos façam para cada tarefa atribuída. 

o Definir regras claras de sala de aula desde o início e ser consistente com elas. Fornecer regras 

claras é importante, mas também é essencial assegurar que sejam respeitadas. 

o Ser cuidadoso e empático com os alunos. 

o Comunicar regularmente com os pais, organizando reuniões com eles, uma vez que os pais são 

parte do progresso de aprendizagem dos alunos. Desde o início, devem ser informados sobre as 

regras e envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 

o Fomentar o respeito e a tolerância entre os alunos. 
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Sugestões para os professores  

Durante a primeira fase do projeto PASSAGE, todos os parceiros realizaram entrevistas e focus groups 

para recolher informações de dirigentes escolares e professores sobre questões relacionadas com o 

acolhimento e integração de crianças migrantes recém-chegadas. Abaixo poderá encontrar os resultados 

dessa investigação, designadamente, sugestões relativas aos resultados dos alunos ao longo do processo 

de integração. 

 

 

o Tentar manter-se atualizado quanto a novas possibilidades de melhorar as suas metodologias e estratégias 

de ensino, participando em workshops, seminários ou cursos de formação para professores (os cursos e 

workshops de formação PASSAGE são bons exemplos). 

o Introduzir a tecnologia na sala de aula, e, se possível, as tecnologias que os estudantes gostam de utilizar 

(redes sociais, por exemplo). 

o Oferecer aos alunos a oportunidade de ensinar o que sabem que os professores não sabem. Isto é, os 

alunos sabem certamente mais sobre as novas tecnologias ou sobre a sua própria cultura e língua materna, 

e os professores devem aceitar aprender com elas. Os estudantes sentirão que os seus conhecimentos são 

úteis para a sala de aula, que são ouvidos e tidos em consideração no processo. 

o Ser sensível com cada aluno da turma, nomeadamente com os estudantes refugiados/migrantes. Os 

professores devem ter cuidado com algumas palavras para evitar ferir suscetibilidades.  

o Fazer uma reflexão interior sobre preconceitos e estereótipos é também muito importante para os 

professores lidarem com estudantes provenientes de diferentes culturas, países e origens familiares. 

o Aceitar a diversidade como um fator positivo na sua carreira docente e familiarizar-se com a história e 

traumas passados de cada aluno, a fim de compreender os comportamentos e agir em conformidade. 

o Selecionar mentores na sala de aula que ajudarão no processo de integração e inclusão dos estudantes 

recém-chegados. 

o Estar empenhado no seu próprio papel. Ser professor é uma enorme responsabilidade que deve ser 

devidamente assumida. 
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Lituânia 

o “Em algumas escolas, os alunos migrantes recebem um mentor - um educador, um colega (aluno 

sénior) que os ajudará a no processo de integração e a sentirem-se melhor na escola. Os professores 

participam em vários seminários sobre temas relevantes e a escola conta com especialistas em apoio 

educacional. Os professores podem trabalhar e dar ao aluno a oportunidade de aprender 

remotamente. As tarefas são diferenciadas de acordo com as necessidades e habilidades do aluno. 

Esforços são feitos para fornecer apoio social e emocional para que eles se sintam bem.” 

o “A necessidade mais importante de um aluno é sua segurança, então o principal é garantir um 

ambiente seguro em que a criança não seja ridicularizada. “ 

Portugal 

o “Foi destacado que os pais são outro elemento fundamental no processo de integração dessas 

crianças, pois dão uma enorme importância à educação. Os pais enfrentaram traumas que 

inconscientemente transmitem aos filhos. Ao ouvir os pais e envolvê-los neste processo de 

integração, conseguiremos trazer alguma normalidade à sua narrativa e, assim, as crianças vão 

perdendo gradualmente este fardo ligado à sua experiência de vidas passadas” 

o “Os professores também estão cientes de que podem aprender com os alunos refugiados e migrantes 

e concordam “em grande medida” que as metodologias de ensino precisam ser adaptados a esses 

alunos.” 

o Compromisso, empenho e dedicação são algumas das palavras-chave que só se tornarão possível de 

alcançar através do vasto leque de iniciativas estabelecidas pelo Ministério da Educação, bem como 

das ações de muitas instituições dedicadas ao acolhimento e integração de refugiados emigrantes na 

sociedade e nas escolas. 

Eslovénia 

o “Os professores da Eslovénia relataram que se esforçam muito no desenvolvimento de metodologias 

de trabalho, especialmente na criação de apoio didático quando há um migrante na sala de aula. Eles 

têm que preparar muito material pictórico, várias ilustrações e têm que usar literatura escrita num 

determinado idioma, bem como, preparar traduções.” 

Chipre 

o Os professores acreditam que o primeiro passo é identificar os problemas que as crianças migrantes 

ou refugiadas enfrentam e, ao mesmo tempo, informar a Administração Escolar e as Associações de 

Professores. Os professores destacaram que os colegas devem ser conscientes e autossuficientes 

cognitivamente, a fim de conseguir a integração harmoniosa destes alunos no ambiente escolar. 

Afirmaram ainda que seria melhor estabelecer um currículo mais flexível para os alunos de origem 

migrante e que o Ministério deveria reconhecer a necessidade de analisar cada caso individualmente 
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e enviar orientações diretamente às escolas, para que os professores não tivessem de encontrar 

soluções com os seus próprios meios para cada questão que surge.” 

o Os professores afirmaram que, na ausência de motivação externa, devem contar com a sua própria 

iniciativa pessoal para continuar a ajudar os alunos migrantes ou refugiados no seu processo de 

integração. Referem ainda que, por exemplo, quando não há sala de aula com os equipamentos 

adequados, têm que planear a aula de forma diferente todos os dias e fazer sugestões diretamente ao 

Diretor da escola.” 

Grécia 

o “Estabelecer relações com os alunos ajuda-os a compreender o seu progresso e a abordar de forma 

mais eficaz quaisquer problemas ou dificuldades que possam surgir. Além disso, preparar o 

currículo com antecedência (por exemplo, em casa) e motivar os alunos torna-os mais eficientes na 

aula.” 

o “A implementação de novas práticas e ferramentas inovadoras para um ensino mais eficaz 

desempenha um papel importante na integração de alunos migrantes ou refugiados no sistema 

educativo. Os professores tentam integrar essas ferramentas para tornar o material mais acessível 

e compreensível.” 

Itália 

o “Os professores entrevistados não consideram as diferenças culturais como uma barreira, mas 

como uma oportunidade e um recurso. Todos consideram a diversidade como uma abordagem 

pedagógica a ter sempre presente, em todos os domínios educativos e, portanto, sobretudo no que 

diz respeito aos migrantes. Com certeza, as diferenças culturais podem trazer mais desafios, 

relacionados com o trauma dos alunos e exigem habilidades de negociação, empatia e respeito por 

cada situação individual, bem como a capacidade de gerir a dinâmica dentro da turma.” 

o “A terceira categoria de perguntas dizia respeito à consciência intercultural e à necessidade de 

conhecer a diversidade cultural dos migrantes e refugiados bem como, a necessidade de adaptar 

as metodologias de ensino consoantes as necessidades dos alunos em particular.” 
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Unidade 7: Educação multicultural 

AUTOR: ANNITA ELIADE, CENTER FOR SOCIAL INNOVATION 

Imagine o início de um novo ano letivo. Novos e antigos alunos entram na escola aspirando aprender 

mais e fazer novas amizades. Cada criança traz consigo as suas próprias experiências e percepções sobre 

o mundo. A escola não está lá para indicar o que está certo ou errado, mas a escola tem a responsabilidade 

de reunir todas as crianças independentemente de onde elas venham e fazer com que todos os alunos se 

sintam acolhidos. Isto destaca a importância da educação multicultural e o porquê de ela dever ser 

integrada no currículo escolar e os professores devem estar equipados com o conhecimento e as 

ferramentas para implementá-la. A educação multicultural ensina os alunos a valorizar todas as culturas, 

abraçar as suas diferenças e o que torna cada uma única. O objetivo a longo prazo da educação 

multicultural é que todas as pessoas se sintam confortáveis com o lugar de onde vêm, aceitem todas as 

pessoas independentemente da sua cultura e evitem preconceitos em relação a pessoas de diferentes 

raças ou etnias. Não é numa única lição, mas um processo contínuo. A educação multicultural deve ser 

integrada em todas as aulas e ser oferecida regularmente aos alunos. Pode ser usada para promover 

resultados altamente valorizados, como o desenvolvimento humano, a igualdade educacional, a 

excelência académica e a cidadania democrática (Banks, 2001; Nieto, 2000). Existem diferentes 

abordagens para a educação multicultural poder ser usada para reformar uma sala de aula. De acordo 

com os objetivos do projeto PASSAGE, a educação multicultural, no caso do nosso programa, será usada 

para promover ambientes escolares culturalmente sensíveis. 

 

Quais os benefícios da educação multicultural para os alunos, especialmente para as 

crianças recém-chegadas de países terceiros? 

 

A educação multicultural é uma educação na qual uma criança pode ganhar respeito em oposição à 

mera aceitação ou tolerância, independentemente da sua origem ( Shapson & D'Oyley , 1984). Quando 

uma escola implementa a educação multicultural, promove a percepção de que todos os alunos são 

valorizados e as suas opiniões são ouvidas. Os alunos sentem-se acolhidos no ambiente escolar que 

entende a sua singularidade e oferece as mesmas oportunidades a todos. Durante a aula, quando um 

professor vai além dos métodos e currículos tradicionais, perguntando aos alunos sobre a história e a 

cultura da sua família, os alunos sentem-se apoiados pelos seus professores, e isso deixa-os mais à 

vontade para confiar neles e sentir uma conexão especial com eles. O mesmo acontece com os seus 

pares, que se sentem mais abertos para conversar com eles, compartilhar interesses e colaborar de 

maneira melhor e significativa. Quando os alunos possuem sentimentos positivos em relação à escola e 

estão felizes ao entrar nela, interessam-se mais pelo processo educacional e envolvem-se mais nas 

práticas escolares. Portanto, os alunos apresentam melhores resultados académicos e a escola promove 

o sucesso de todos os alunos por igual. Além disso, quando aprendem sobre culturas diferentes, 
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entendem a sua importância e abraçam todas as diferenças. Ademais, os alunos que se sentem 

respeitados tendem a mostrar respeito e apreciar as suas escolas e comunidade para que desenvolvam 

relacionamentos positivos entre professores, famílias de alunos e funcionários da escola. O efeito a longo 

prazo da educação multicultural são adultos com menos preconceitos em relação a pessoas de raças ou 

etnias diferentes. Os mesmos adultos promoverão igualdade e justiça para fazer uma comunidade melhor. 

 

Como pode a educação multicultural ser implementada nas escolas? 

A educação multicultural é um conjunto de estratégias de ensino que os professores devem adotar 

para ajudar os alunos a superar as dificuldades devido à sua cultura, etnia, raça, crenças e origens. Para 

conseguir isso, o professor deve primeiro identificar as barreiras que as crianças enfrentam, conhecendo-

as melhor. O professor pode organizar entrevistas com os alunos, com os pais e professores anteriores, 

para entender melhor as suas necessidades e interesses pessoais. Além disso, o professor deve abraçar 

os pontos fortes dos alunos e ajudá-los a eliminar as suas fraquezas com avaliações de desempenho 

frequentes. O professor deve também incentivar todos os alunos a compartilhar experiências pessoais. 

Isso aumentará a sua confiança, ajudá-los-á a construir relacionamentos mais fortes e poderão 

relacionar-se mais uns com os outros. Os professores devem ser abertos sobre todas as culturas e 

promover discussões abertas sobre questões sociais que ajudarão os alunos a tornarem-se melhores 

ouvintes, a compartilharem os seus pensamentos e ter mais empatia com outras culturas. Por fim, os 

professores precisam concentrar-se na identidade de cada criança e monitorizar o seu progresso 

separadamente. 

 

Quais os requisitos? 

Para implementar com sucesso a educação multicultural, a moral da escola deve ser comunicada 

regularmente aos seus alunos e funcionários. Todos os envolvidos precisam superar os seus preconceitos 

culturais por meio do trabalho e da reflexão. Os professores têm um papel crucial nessa implementação, 

por isso precisam refletir sobre o seu comportamento e ações para ver o que podem estar a fazer de 

errado e como podem melhorar a sua abordagem para promover um ambiente culturalmente sensível e 

responsivo. Além disso, os professores precisam evitar as técnicas tradicionais de ensino e preparar e 

estudar métodos novos e inovadores para ajudar os alunos a entender o mundo de outras perspetivas. Os 

professores precisam de manter a mente aberta e estar dispostos a mudar as suas ideias e o seu trabalho 

até ao momento. Em relação à administração escolar, é necessário discutir procedimentos e decisões com 

os professores e avaliar regularmente o desempenho de todos. Outra sugestão é que os dirigentes 

escolares sejam mais abertos e comecem a pensar em recrutar professores de diferentes culturas. A 

implementação também requer o envolvimento da comunidade, pais e outros grupos sociais que ajudarão 

a escola a promover um ambiente culturalmente sensível. Por fim, os professores devem avaliar a sua 

eficácia de ensino. 
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Questões orientadoras para os professores 

A próxima secção inclui ideias sobre como os professores das escolas podem usar novas práticas 

para integrar a educação multicultural na escola e podem ser implementadas com todos os alunos com o 

objetivo de ajudar na integração de crianças recém-chegadas de origens migrantes. 

1. Conteúdo de integração 

JÁ CONSIDEROU: 

Criar um relatório da história da família, onde os alunos têm que pesquisar a sua 

herança cultural e apresentar as descobertas na sala de aula? 
 

Apresentar o seu projeto da história da família na sala de aula? Uma sugestão é 

manter os projetos da família num lugar da sala de aula. 
 

Criar um plano de linguagem para incentivar os alunos cuja língua de instrução é 

uma segunda língua ou uma língua adicional a ler mais textos e testar o seu 

desempenho com tarefas? 

 

Combinar a educação multicultural com todos os cursos? 
 

Promover o pensamento crítico ao ensinar os alunos sobre diferentes eventos 

culturais? Evite práticas que promovam a memorização de fatos. Em vez disso, 

pergunte aos alunos a opinião deles sobre esses eventos, que soluções alternativas 

eles escolheriam para resolver determinados problemas sociais e que resultados 

eles acham que teriam. 

 

Usar um indicador de frequência para garantir que os professores utilizam uma 

ampla variedade de grupos étnicos de várias maneiras em materiais curriculares e 

atividades de instrução? 

 

Usar uma variedade de técnicas de ensino para responder a diferentes estilos 

étnicos de aprendizagem? 
 

Mostrar conceitos matemáticos usando a demografia étnica? 
 

Pedir aos alunos que escrevam redações expressando as suas preocupações com a 

justiça social? 
 

Iniciar um projeto escolar sobre objetos culturais para entender por que algumas 

culturas valorizam mais alguns objetos do que outras? 
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Convidar palestrantes convidados para a sala de aula de diferentes origens 

culturais para realizar seminários e eventos? 
 

Trabalhar com os alunos para encontrar conteúdo de anúncios/filmes/letras de 

músicas que promovam ou não comunidades multiculturais sensíveis? 
 

Escrever e produzir músicas sobre diversidade cultural com os alunos? 
 

Organizar um festival de cinema para apresentar à comunidade filmes que 

promovam uma comunidade cultural sensível? 
 

 

2. Ação pessoal, social e cívica 

JÁ CONSIDEROU: 

Programar um Dia da Cultura por mês onde os alunos podem usar roupas 

tradicionais, trazer comida tradicional e ouvir música tradicional? 
 

Organizar uma aula de culinária com os alunos, onde eles ensinarão outras pessoas 

a cozinhar uma de suas refeições tradicionais ou pedirão a um membro da família 

que visite a sala de aula para ensiná-los? 

 

Organizar uma visita ao ar livre com os alunos e suas famílias para ganharem a sua 

confiança e aprenderem mais sobre seus antecedentes? 
 

Projetar um cantinho cultural na sala de aula com livros/receitas/músicas que 

mostrem diferentes culturas? 
 

Organizar um dia de exposições onde os alunos apresentariam artistas que 

escolhem a “fotografia cultural” para contar a história de uma pessoa ou cultura? 
 

Criar com os alunos uma lista de expectativas para o ano letivo de forma a ajudá-

los a perceber que tem grandes expectativas de todos eles, independentemente de 

onde eles vêm? 

 

Organizar um debate para falar sobre um evento cultural importante? Não haverá 

equipas vencedoras, mas todos os alunos terão a oportunidade de escolher a sua 

equipa de debate e expressar a sua opinião. 

 

Organizar o “dia da poesia” onde os alunos escolheriam e interpretariam poemas 

de poetas culturalmente diferentes? 
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Enviar um questionário para casa, destinado a alunos e pais, com perguntas sobre 

a língua comum que usam em casa e como se sentem em relação à língua nativa 

do país? 

 

Organizar festas nativas para celebrar os costumes dos países de origem das 

crianças? 
 

Incentivar os alunos a mostrar a sua cultura por meio de um projeto de arte? 
 

Organizar questionários com um tema cultural, fazendo perguntas sobre diferentes 

culturas? 
 

Pedir aos alunos que o ajudem a criar jogos de tabuleiro com um tema cultural? 
 

Incentivar os alunos a ler livros sobre grupos raciais, étnicos e culturais? 
 

Organizar atividades inter-raciais e projetos culturais com outras escolas onde os 

alunos possam trocar experiências e ideias? 
 

Pedir à associação de estudantes  para inserir o tema “ambiente escolar 

culturalmente sensível” nas suas reuniões mensais e sugerir formas de melhorar a 

escola? 

 

Incentivar os alunos a ensinarem noutras salas de aula sobre uma nova cultura ou 

tradição que aprenderam para entenderem a importância da educação 

multicultural? 
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Recomendações para os professores  

Aqui estão algumas orientações adaptadas de diferentes autores que podem ser úteis para professores 

que desejam adotar práticas de educação multicultural. Estas orientações incluem o que os professores 

devem estar cientes, quem pode ajudá-los nesse processo e quais ferramentas e recursos lhes podem ser 

úteis.  

É importante saber que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Os alunos são influenciados pelo comportamento e preconceitos dos professores. 

o A família tem um forte impacto nos comportamentos e preconceitos das crianças em relação a 

outras culturas. 

o Os pais devem estar envolvidos desde o início e os professores devem avaliar a sua disposição 

para tal. 

o Deve promover a transparência na sala de aula e comunicar as suas intenções e expectativas aos 

alunos, pais e comunidade. 

o O tipo de gestão em sala de aula utilizado pode afetar a forma como os alunos se sentem em 

relação a si como professor. Especialmente perante o método autoritário, que é mais rígido e exige 

muitas regras de comportamento. Os alunos podem sentir que não os está a tratar de igual forma, 

o que fará com que não cooperem na introdução de novos métodos como a educação 

multicultural.  
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o O empoderamento dos alunos pode afetar a forma como preservam os seus métodos de ensino. 

o Uma sala de aula onde os alunos se sintam à vontade para se expressarem é diferente de uma sala 

de aula onde os alunos sintam que têm o poder e a propriedade da mesma. O professor deve 

promover  o primeiro tipo de sala de aula para manter um ambiente de apoio e de mente aberta 

sem perder o controlo dos alunos. 

o Se um professor é racialmente preconceituoso, existe a possibilidade de  

o Se um professor tiver preconceitos raciais, é provável que tenha interiorizado que esses alunos 

tenham um desempenho fraco. 

o É muito importante a forma como o conteúdo é apresentado aos alunos. Os professores devem 

ter cuidado com os livros e filmes que escolhem, pois alguns favorecem um determinado grupo de 

pessoas e isso pode fazer aumentar o preconceito dos alunos. Além disso, certifique-se que os 

materiais não possuem comentários ou imagens racistas.  

o De acordo com a pesquisa, os alunos tendem a ter um desempenho melhor quando são ensinados 

por um professor da mesma raça. A razão é porque os alunos tendem a relacionar-se mais com 

eles e sentem-se são mais inspirados a aprender. 

o A educação multicultural não deve substituir outras matérias, mas sim estar integrada nelas.  

o Quando a aprendizagem tem um significado pessoal para os alunos, eles tendem a mostrar mais 

interesse nela. 

o Os alunos podem não estar estimulados na aula, não pelo conteúdo, mas pelo método de 

aprendizagem que não é semelhante ao que estão acostumados. 

o Mostrar somente culturas diferentes não significa que o professor está a promover a educação 

multicultural. 

o Os alunos podem estar separados em culturas dominantes e subordinadas, onde dominante é a 

norma e as outras são diferentes. Tenha cuidado para não promover essas diferenças. 

o Tenha cuidado com a forma como as pessoas são apresentadas nos materiais que está a utilizar – 

vítimas ou combatentes. Isso pode afetar a percepção dos alunos em relação a diferentes culturas. 

o Evite usar informações enganosas ou representações racistas da realidade. 

o Tenha cuidado com imprecisões e representações. 

o Esteja ciente das mensagens que promove com as suas práticas. 
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Quem pode ajudar? 

 

 

Ferramentas/recursos de apoio: 

 

Aprender estilos 

o Learning Styles: Concepts and Evidence, Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, and Robert 

Bjork 

o Understanding Learning Styles, Jeanna Sheve, Kelli Allen, Vicki Nieter 

o The Importance of Learning Styles: Understanding the Implications for Learning, Course Design, and 

Education, Ronald R. Sims, Serbrenia J. Sims  

o Learning Styles and Reading, Elin Olsson 

 

Salas de aula culturalmente sensíveis: 

o Culturally Sustaining Pedagogies: Teaching and Learning for Justice in a Changing World, Django 

Paris, H. Samy Alim  

o Culturally responsive teaching: theory, research, and practice, Geneva Gay  

o Professores que estão a usar métodos de ensino mais diversificados 

o Leituras que refletem ampla diversidade cultural. 

o Os psicólogos escolares podem ajudar a preparar os professores que não se sentem à vontade 

para falar sobre esse assunto. 

o Um líder transformador ajudará uma escola a ter um melhor desempenho com a educação 

multicultural, motivando educadores e outros funcionários da escola a experimentar novos 

métodos de ensino inovadores. 

o Uma administração escolar que levará em consideração as diversas habilidades e 

potencialidades de cada professor. 

o Um fórum onde educadores, pais e as autoridades locais podem discutir juntos e tomar 

decisões 

o Caixa de sugestões na área escolar onde educadores, pais e alunos podem expressar 

anonimamente os seus pensamentos, medos e sugestões sobre o assunto.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanna+Sheve&text=Jeanna+Sheve&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelli+Allen&text=Kelli+Allen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Vicki+Nieter&text=Vicki+Nieter&sort=relevancerank&search-alias=books
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o Culturally Responsive Pedagogy: Working towards Decolonization, Indigeneity and Interculturalism 

Fatima Pirbhai-Illich, Shauneen Pete, Fran Martin (eds.)  

o What Is It About Me You Can't Teach? Culturally Responsive Instruction in Deeper Learning 

Classrooms Rodríguez, Eleanor Renée(Editor), Bellanca, James A(Editor), Esparza, Deborah 

Rosalia(Editor)  

o Culturally Responsive Literacy Instruction, Robert (Bob) F. Algozzine, Dorothy J O'Shea, Dr. Festus E. 

Obiakor 

Desafios no ensino da educação multicultural 

o Self-Efficacy and Multicultural Teacher Education in the United States: The Factors That Influence 

Who Feels Qualified to be a Multicultural Teacher Educator  

o Multicultural Education and the Protection of Whiteness 

o Social Foundations and Multicultural Education Course Requirements in Teacher Preparation 

Programs in the United States 

o What we’re teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi 

 

Sugestões para os professores  

Durante a primeira fase do projeto PASSAGE, todos os parceiros implementaram entrevistas e focus 

groups para recolher informações de dirigentes escolares e professores sobre questões importantes 

relativas ao acolhimento e integração de crianças recém-chegadas de outros países. Abaixo, pode 

encontrar o que os líderes e professores da escola sugeriram sobre os resultados educacionais dos alunos 

e o suporte linguístico. Também pode encontrar pontos do relatório PASSAGE Transnational que destacam 

a importância da educação multicultural na sala de aula.  

Grécia 

o …A falta de uma abordagem estratégica para a integração priva o sistema educacional do 

multiculturalismo, que, segundo os participantes, está completamente ausente do sistema 

educacional grego. A necessidade de uma abordagem de baixo para cima foi um dos principais 

aspetos enfatizados tanto pelos professores quanto pelos stakeholders, que têm várias sugestões a 

oferecer, mas muitas vezes não têm a oportunidade de serem ouvidos pelas instituições relevantes.  

Lituânia 

o Preparar os professores para usar os princípios da educação multicultural é um dilema enfrentado por 

muitos programas para a primeira infância. Embora muitos tenham comportamentos bem 

intencionados, muitos não têm a base de conhecimento da educação multicultural. O nosso estudo 

sugere que os professores que trabalham em contextos culturalmente diferentes se beneficiam muito 

com a criatividade colaborativa com os seus alunos migrantes. 

o  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15210960.2012.725332?casa_token=RTslwtGiWGcAAAAA%3ATa13jF1m0qrwMw14MekdUwPk15qtdSz7gQXUiyaS-efsqsgix40Akmh_z4d66BK3gmG6w_ffC1zUOA&journalCode=hmcp20
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/673121?casa_token=SFVf6erK-iAAAAAA%3A1udl_n6g2ZbljIIilaKu9RyFoF9XJSmOwmxUVH8mKIpU-ZSpjYSdFfx8MF6SgmYiP9Fvrb-SuEah&journalCode=aje
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ902669.pdf
http://www.edchange.net/publications/MTE-published.pdf
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Chipre 

o …Os alunos de origem imigrante são extremamente heterogêneos. Por essa razão, é necessária uma 

abordagem mais centrada no aluno, que dê mais atenção aos pontos fortes e às necessidades de cada 

um. 

o A Dra. Elena Papamichael apontou que “precisamos de uma Reforma Crítica do nosso Programa 

Nacional que promova o multiculturalismo e não estamos a referir-nos apenas à introdução de 

elementos culturais como Festivais com comida, dança e música que são implementados uma ou 

duas vezes por ano, mas estamos a falar da integração horizontal de textos, obras de arte e recursos 

de diferentes culturas no próprio currículo . 

Eslovénia 

o Em média, os professores eslovenos estão cientes da diversidade de origens culturais das crianças 

refugiadas e imigrantes, e que o processo de aprendizagem pode ser binário. Eles não vêem as 

diferenças culturais como um obstáculo, mas sim como uma oportunidade de aprender sobre as suas 

características culturais .  

Relatório sobre o Ecossistema - projeto PASSAGE: 

o O conhecimento é sem dúvida a “arma” mais poderosa contra os estereótipos, a promoção do 

multiculturalismo nas escolas e na educação e formação dos futuros professores. Sem dúvida, 

estimula o pensamento crítico e antíteses ao preconceito. Em tempos de globalização e mudanças 

demográficas, a educação multicultural oferece maneiras de melhorar os resultados da aprendizagem 

e enriquecer o currículo de todos os alunos. Uma das melhores maneiras pelas quais os estados 

podem abordar a pedagogia inclusiva é consagrá-la nas suas instituições educacionais por meio de 

práticas inovadoras.  

 

Outras sugestões sobre aeducação multicultural: 

o As escolas afirmariam a diversidade e proporcionariam equidade em raça, etnia, religião, cultura, 

nacionalidade, status socioeconômico, gênero, habilidade, idioma, orientação sexual, aparência 

física ou outras diversidades para alunos, professores e funcionários (Lewis & Paik, 2001). ). 

o Os professores podem participar de programas de formação multicultural para aprender como ser 

culturalmente responsivo e criar um ambiente mais igualitário e democrático, bem como aprimorar 

seu conhecimento e compreensão de diferentes culturas . 

o professores devem receber desenvolvimento profissional contínuo para apoiar suas práticas de 

ensino em salas de aula culturalmente diversas ( Krummer , 2013). 
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Encontre aqui outros projetos/planos de educação multicultural 
o IMCAP (Improving Migrant Children's Academic Performance) 

▪ O projeto visa preencher a lacuna entre pais imigrantes de crianças em idade escolar e seus 

professores. 

o Os resultados do projeto: 

▪ IO1: Folheto de capacitação para preparar professores para trabalhar em uma sala de aula 

culturalmente diversa e envolver ativamente pais de diferentes etnias no processo 

educacional. 

▪ IO2: Um manual cultural para pais, para que eles se familiarizem com a cultura do País 

Anfitrião, o sistema escolar atual e o que se espera deles. 

▪ IO3: Uma plataforma de rede para que as Escolas/Professores possam realizar trocas 

regulares de conhecimentos, promovendo assim uma abordagem colaborativa à 

aprendizagem. 

Site: http://imcap-erasmus.site/  

 

o MCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) 

▪ O objetivo geral do projeto é estimular a inclusão de diversos grupos de crianças migrantes, 

adotando uma abordagem centrada na criança para a integração de crianças migrantes em 

nível educacional e político. 

o Os resultados do projeto: 

● residentes de longa duração e crianças locais 

● O trabalho de campo com crianças em escolas e crianças em transição será realizado em 

acampamentos, instituições e asilos 

● Recomendações de políticas por meio de um laboratório de integração 

Site: https://www.micreate.eu/  

 

o TIES (The Teaching Immigration in European Schools) 

▪ O projeto desenvolve módulos de ensino inovadores para trazer conhecimento académico 

sobre migração para as salas de aula europeias. 

o Os resultados do projeto: 

▪ Diretrizes de boas práticas 

▪ Dez cursos de ensino que abrangem diferentes aspectos da migração a serem ministrados 

em salas de aula em toda a Europa, 

Site: https://teachingmigration.eu/  

 

 

 

 

http://imcap-erasmus.site/
https://www.micreate.eu/
https://teachingmigration.eu/
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Outras leituras 

o Educational leaders’ perceptions of multicultural education in teachers’ professional development: a 

case study from a Canadian school district 

o Handbook of Research on Multicultural Education, 2nd Edition 

o How to Provide a Multicultural Education  

o Leading the multicultural school: Some insights from dedicated school leaders 

o Student Leaders for Multicultural Inclusion Strengthening multicultural inclusion through student 

voice, agency and leadership 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796128.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://passageproject.eu/wp-content/uploads/resources/O1.4.Passage%20Transnational%20Report.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2005615X.2019.1615249?scroll=top&needAccess=true
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Research+on+Multicultural+Education%2C+2nd+Edition-p-9780787959159
https://onlinegrad.baylor.edu/resources/multicultural-education-strategies/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0892020620973041
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/multicultural/Student_Leaders_for_Multicultural_Inclusion.pdf

