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O Projeto PASSAGE continua em desenvolvimento!
"PASSAGE P EDAGOGIES OF P ASSING FROM R ECEPTION TO E DUCATION " É UM PROJETO COM A DURAÇÃO
DE DOIS ANOS , FINANCIADO PELO P ROGRAMA E RASMUS + DA U NIÃO E UROPEIA QUE PRETENDE

DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS E NECESSÁRIAS PARA GARANTIR QUE AS CRIANÇAS ORIUNDAS DE

PAÍSES TERCEIROS RECEBAM O APOIO FUNDAMENTAL PARA A SUA INTEGRAÇÃO NO SISTEMA EDUCATIVO .

O que já foi feito
A pesquisa desenvolvida a nível nacional e da UE para mapear as necessidades e práticas atuais foi concluída e permitiu
analisar com sucesso a situação existente e identificar os principais desafios que os sistemas escolares enfrentam na
integração educacional das crianças oriundas de países terceiros.
O resultado desta extensa investigação baseou-se na
literatura existente e entrevistas, grupos de discussão, assim
como inquéritos online que foram realizados com
professores, partes interessadas e decisores políticos e foi
publicado em 6 Relatórios Nacionais.
Cada parceiro publicou a sua Análise Nacional do Estado
da Arte/ Recolha e Análise de Dados, identificando
lacunas e obstáculos nas políticas existentes e as melhores
práticas e abordagens pedagógicas utilizadas em cada país
participante (Itália, Portugal, Lituânia, Grécia, Chipre e
Eslovénia).
Foram também publicados um Relatório Passage da UE e
um Relatório Transnacional, resumindo a revisão
bibliográfica dos modelos pedagógicos e estruturas
administrativas, assim como as boas práticas para assegurar
a integração de crianças migrantes num novo ambiente
escolar, e ainda os dados recolhidos durante os grupos de
discussão. Os relatórios apresentam-se como uma
referência
abrangente
quanto
ao
nível
de
conhecimento, compreensão e sensibilização nos países
participantes em questões relacionadas com a integração
educacional dos estudantes recém-chegados à UE.

Visite o website do projeto PASSAGE para ter acesso aos
Relatórios!

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

Reunião dos parceiros Passage em Atenas, Grécia
Nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2021, teve lugar em

Atenas, Grécia, a reunião dos nossos Parceiros. Os

representantes das 7 organizações do Chipre, Grécia, Itália,

Lituânia, Portugal, e Eslovénia tiveram a oportunidade de se
encontrarem pessoalmente pela primeira vez desde o início
do projeto.

Durante a reunião de dois dias, o progresso do projeto foi
discutido ao pormenor, nomeadamente as tarefas,
atividades e resultados de todos os Work Packages assim

como as próximas etapas do projeto. O consórcio finalizou
um plano de acção com todas as atividades, prazos e
divisão de tarefas, que foi aceite pelo conjunto de parceiros.

Todos concordaram que foi uma reunião produtiva e
agendaram a próxima reunião online!

Os próximos passos
Os resultados da investigação realizada pelos parceiros do

projeto estão a ser atualmente utilizados para o
desenvolvimento do referencial de formação PASSAGE e

do programa "role-model" para jovens estudantes. Os

materiais de capacitação do projeto serão testados nos
próximos meses através de cursos presenciais e à distância

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

para professores, estudantes e partes interessadas,

centrados em metodologias eficazes, técnicas de ensino,

atividades, ferramentas e recursos que visam a criação de
um ambiente de aprendizagem mais inclusivo.

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