I H AV E T :
O guia/Kit
de ferramentas

“Uma abordagem
holística integrada de
uma ferramenta de
integração Europeia”

Os parceiros deste projeto são ECEPAA (Bélgica)
parceiro principal; Agrupamento de Escolas de Silves
(Portugal), CIEP ASBL (Bélgica), CONNGI (Itália),
Eurocircle Association (França), First Private School
Leonardo da Vinci (Bulgária), Caritas (Noruega) e a
2nd Vocational High School of Katerini (Grécia).

Este projeto (2018-1-BE01-KA201-038606)
tem o apoio da Comissão Europeia. A
informação aqui presente reflete as ideias
dos autores sendo que a Comissão não é
responsável pelo uso do conteúdo aqui
divulgado.

Premissa
Nós decidimos focar-nos num dos maiores problemas que a sociedade tem
que lidar: a inclusão social. De um modo particular, da inclusão de pessoas
em desvantagem social, tais como os migrantes. O projeto IHAVET foca-se na
educação; tópico este que é considerado o primeiro passo para uma inclusão
social generalizada.
Os dados relativos à juventude migrante que desiste da Escola são
dramáticos. Por juventude, denominam-se os indivíduos até aos vinte e quatro
anos de idade cujos pais, ou eles próprios, nasceram fora do país onde
residem atualmente. No entanto, esta taxa de abandono relativa aos jovens
(ESL) varia substancialmente entre os Estados Membros (MS) (ver figura 1). Na
União Europeia, Malta apresentou a percentagem mais elevada (20%) em 2016.
A Croácia apresentou a mais baixa (3%).
A Comissão Europeia (2016) indicou que os jovens que desistem da Escola são
oriundos de grupos de imigrantes, sendo que as percentagens são duas vezes
mais altas do que os jovens nativos. Recentemente, a Comissão Europeia
sugeriu baixar esta percentagem de abandono escolar, entre os jovens de
origem migrante, para 5% até 2025 (Comissão Europeia, 2017).

Apresentação do problema

A pesquisa, estudos e a nossa experiência pessoal definiram os assuntos mais
importantes no problema especificado anteriormente:
a) Alunos com antepassados migrantes não estão suficientemente envolvidos no
processo educacional. Eles sentem-se mais como objetos da ação do que
promotores da ação.
b) Pais migrantes ocupados, especialmente aqueles provenientes de contextos e
países desfavorecidos, encaram a educação dos seus filhos como outro problema
(e, portanto, delegam tudo a professores e formadores / trabalhadores jovens). Os
pais raramente consideram que uma atitude proativa pode ajudar no desempenho
académico dos seus filhos.
c) No que diz respeito às necessidades das organizações, os professores e
formadores / trabalhadores jovens têm a sua própria metodologia e métodos de
trabalho que os impede de utilizar uma abordagem mais variada/diversificada
para alunos com origem migrante de ensino / formação.

Quanto aos grupos-alvo, o IHAVET identificou: Pais, professores de escolas
profissionais e trabalhadores / formadores de jovens são um alvo “natural”, bem
como os jovens de origem migrante. Políticos interessados na inclusão social
estão intrinsecamente interessados neste projeto também.
Portanto, o objetivo geral do projeto IHAVET consistia em reduzir a taxa de
"abandono" do ensino superior entre os jovens de origem migrante.
Entretanto, o objetivo específico consistia em desenvolver um kit de ferramentas
que apoiasse alunos com origem migrante, bem como seus pais, professores,
treinadores e trabalhadores jovens.

Objetivos atingidos

O projeto foi concebido para atingir um total de 4 objetivos, três
alcançados durante a implementação do projeto e o objetivo final
após a sua conclusão.
1) Envolver os alunos com origem migrante no processo de educação,
dando-lhes o poder de tomar as suas próprias decisões.
2) Em segundo lugar, encorajar uma atitude mais proativa nos pais
migrantes (especialmente aqueles que vêm de contextos e países
desfavorecidos) para que eles se envolvam na educação dos seus
filhos.
3) Por último, proporcionar aos professores (nas escolas) e aos
formadores / animadores (em formação e centros de juventude) uma
abordagem de ensino / formação diversificada para alunos com
origem migrante.
A obtenção destes resultados abrange o objetivo específico desta
proposta de projeto: uma abordagem holística integrada para uma
ferramenta europeia validada (IHAVET).
Para conduzir a pesquisa para este projeto, o IHAVET organizou grupos
alvo na Noruega, Bélgica, França, Bulgária, Itália, Portugal e Grécia.
Foram aplicados 10 questionários a cada grupo (alunos, pais e
professores / formadores / trabalhadores jovens) em cada país,
perfazendo um total de 210 questionários.
IHAVET concentrou-se em três tipos diferentes de desafios
enfrentados pelos jovens migrantes na educação:

1. Aqueles relacionados
com o processo de
migração (ex: sair do
país natal, aquisição de
uma nova língua,
adaptação a novas
regras e rotinas na
Escola.

2. Aqueles relacionados com o
contexto sócio- económico e
político (ex: políticas que
afetam a disponibilidade de
recursos dos sistemas de
educação e escolas para
promover a integração bem
como políticas que promovam
a inclusão e a igualdade)
(Sinkkonnen 2014).

3. Aqueles relacionados
com o a participação dos
alunos na educação,
incluindo as limitações de
uma avaliação inicial, que
nem sempre tem em
consideração os aspetos
académicos e os não
académicos.

Complicações face aos jovens que abandonam
a Escola prematuramente

b) Pais migrantes atarefados,
especialmente aqueles
provenientes de contextos e
países desfavorecidos, encaram
a educação dos seus filhos
como problema de outrem
(delegando esta
responsabilidade a professores e
formadores/ trabalhadores
jovens).
Os pais raramente consideram
que uma atitude proativa pode
ajudar o desempenho escolar
dos seus filhos.

a) Alunos com passado
migrante não estão
suficientemente
envolvidos o processo
educacional. Eles
sentem-se como um
objeto em vez de serem
o sujeito.

c) No que diz respeito às necessidades das
instituições, professores e formadores/
trabalhadores jovens têm a sua própria
metodologia e modos de trabalhar, que os
condicionam a não utilizar uma abordagem
variada/diversificada para com alunos de
origem migrante.

Aplicações do Kit de
ferramentas
O objetivo geral do IHAVET era: reduzir a taxa de
abandono escolar a nível superior entre jovens com
passado migrante.
O objetivo específico era: desenvolver um conjunto de
ferramentas que apoiem alunos com passado migrante,
pais, professores, formadores e trabalhadores jovens.

METODOLOGIA
A primeira parte do projeto previa uma pesquisa realizada em duas etapas:
1) cada parceiro recolheu cerca de 45 questionários aplicados a
professores, pais e alunos de origem migrante, num total de 342
questionários:134 alunos, 90 pais, 118 professores. Os resultados dos
questionários foram partilhados com os parceiros, sendo decididas quais as
questões a serem tratadas nos grupos alvo.
2) cada parceiro trabalhou com um grupo alvo. Seguidamente, os parceiros
enviaram a minuta/síntese do grupo alvo aos sociólogos da ECEPAA, que
elaboraram a primeira versão do kit de ferramentas, que foi compartilhada
com todos os parceiros do projeto.

Durante a pesquisa para
este projeto, IHAVET teve
grupos alvo na Noruega,
Bélgica, França, Bulgária,
Itália, Portugal e Grécia. A
cada um destes grupos
foram aplicados um total
de 210 questionários.

Os sete países envolvidos no
projeto partilham o problema de
falta de competências
linguísticas dos pais. De facto,
nos países em que o fenómeno
da migração tem estado
presente há várias décadas, o
Third Sector e a NGOS
intervieram de modo a colmatar
esta lacuna.

Kit de
ferramentas

Unidade 1: como envolver mais os
alunos
- Como melhorar a relação entre
professores e alunos com passado
migrante

Soluções para construção do conhecimento por Deborah Walker e Linda Lambert (1995):
- O conhecimento e as crenças são formados dentro do aluno.
- Os alunos conferem significado às experiências pessoalmente. Os valores e crenças que
eles já possuem ajudam-nos a interpretar e a atribuir significado, bem como as suas
interações com outros alunos.
- A aprendizagem é uma atividade social que é aprimorada pela partilha de pesquisas.
- Os alunos desempenham um papel fundamental na avaliação da sua própria aprendizagem.
Fornecer aos imigrantes as competências necessárias para alcançar uma integração bemsucedida deve ser uma preocupação central dos legisladores/responsáveis políticos na UE e
fora dela.

Os 3 principais componentes da educação são: acesso, participação e
desempenho.
Em geral, os alunos com um conhecimento inferior da língua do país de
acolhimento são colocados num nível inferior ou enviados para uma
escola de necessidades educativas especiais. Os alunos com ambientes
de aprendizagem mais flexíveis têm melhor desempenho do que
aqueles em salas de aula tradicionalmente estruturadas.

Como abordar alunos com origem migrante:
- Tentar incluir os alunos em diferentes atividades, sendo paciente com eles.
- Capacitar os alunos (por exemplo) organizando dias especiais de limpeza da sala de
aula, pintar, decorar.
- Consultar os alunos com frequência quando se trata de decisões importantes através
de um “conselho de participação” ou de seus “delegados de classe”.
- Incentivar a autoexpressão dos alunos.

Kit de
ferramentas

Unidade 2: como encarar e
aumentar o envolvimento dos
jovens e dos pais nas eleições dos
órgãos escolares

As escolas deveriam
providenciar explicações
sobre como funciona o
sistema educacional e apoiar
os pais nos procedimentos
burocráticos, incluindo
reuniões informais, ou em
workshops.

Para se alcançar uma colaboração entre professores, pais e
alunos:
O primeiro passo será uma abordagem holística (uma
abordagem colaborativa que envolva professores, diretores,
parceiros na educação, pais e elementos da comunidade local).

Construir uma comunidade educativa: promover o diálogo com as
famílias.
Os alunos devem ter a possibilidade de descobrir os ofícios, as
associações, a sociedade civil. A escola deve convidar outros
mediadores interculturais, bem como facilitadores de comunicação
durante as reuniões de "aconselhamento", que podem intervir nas
discussões e facilitar a comunicação e evitar mal-entendidos.

Organizar reuniões onde o sistema de trabalho da escola é explicado.
Convidar os pais para “dias abertos” para apresentar os trabalhos/projetos
dos seus filhos.
Organizar um conselho de participação, com a comissão de pais,
representantes eleitos locais, a direção e o corpo docente (suas funções são a
revisão do projeto educacional e a tomada de decisões comuns).

Kit de
ferramentas
A formação de
professores deve
incluir como
ensinar quando
surgem problemas
de comunicação

Unidade 3: Como treinar e incentivar
melhor os funcionários da
escola a promover caminhos de
integração para alunos e famílias com
origens migratórias

Cursos de orientação cultural para
professores:
Professores e líderes escolares devem
receber formação específica sobre
diversidade, pedagogia intercultural e
desenvolvimento de linguagem, tanto em
programas de formação inicial quanto em
serviço.

Os professores devem ser
capazes de integrar a
aprendizagem da língua e das
matérias, desde os primeiros
anos escolares. A integração
de crianças migrantes em
classes regulares, desde o
início de sua escolaridade,
está associada a melhores
resultados do que matriculálas primeiro em aulas
preparatórias de línguas e
atrasar o ingresso em cursos
regulares.

Sugestões para os pais em como lidar com as crianças antes de elas
entrarem no ensino secundário:
1) Tentar não transmitir medos e ansiedades influenciando a
decisão com as suas próprias expetativas e emoções.
2) Tentar perceber o ponto de vista da criança, ouvindo-a, de modo
a que possa expressar as suas opiniões, preocupações e receios.
3) Fazer com que as crianças se sintam parte integrante da decisão.
A criança deve ser responsável pelas suas escolhas e para que tal
aconteça deve estar informada.

Kit de
ferramentas

Unidade 4: Como envolver melhor
os alunos com origens
migrantes nas escolas.

Os migrantes
necessitam de
frequentar as aulas
regulares, atividades
extracurriculares e
clubes.

- Ensinar os alunos a participar num debate através de um workshop, em
que percebam o que é uma moção, um argumento, uma frase, para que
entendam quando é a sua vez de falar e sejam capazes de ouvir
ativamente de uma maneira calma e inteligente.
- Pedir aos alunos que organizem eventos (conferências, recolha de
donativos para uma boa causa), preparar questões para os discursos e
fazer apresentações e sumários dos debates.

- Os alunos imigrantes devem ter o direito de
estudar gratuitamente e a um custo inferior
(em um país europeu), especificamente se
forem imigrantes com problemas
económicos.
- As escolas devem ter programas especiais
em que as empresas locais ofereçam vagas
de estágio para imigrantes.

Os governos devem contratar e preparar professores que
tenham estudado anteriormente em áreas como sociologia,
psicologia, negócios internacionais, etc e fornecer-lhes as
ferramentas para os ajudar a compreender a cultura do país
dos alunos migrantes (e suas necessidades).

Kit de
ferramentas
Um projeto URBACT
denominado
PREVENT, com base
na conhecida
abordagem "Árvore de
Problemas", mas
aplicado no campo
educacional.

Unidade 5: Como envolver mais os
pais de alunos com origem migrante
nas escolas (com o objetivo de
reduzir a vontade de desistir dos
alunos).

O primeiro passo para a utilização desta metodologia
é a realização de uma “Matriz de Análise de Interesses
dos parceiros”, na qual são apresentados fatores como
o grau de interesse dos parceiros e como são afetados
pelo abandono escolar precoce; sua capacidade e
motivação para realizar mudanças e possíveis ações
para abordar as partes interessadas. Essa matriz
também ajuda a identificar as partes interessadas
primárias e secundárias e como foram afetadas. No
caso da cidade de Gijón, os principais interessados
foram alunos, pais, setor educacional, governo local,
etc; as partes interessadas secundárias foram as
organizações do terceiro setor.

O passo seguinte é “definir os problemas” que estão a resultar nas taxas de abandono, com a
participação dos parceiros, bem como determinar as suas causas. Alguns dos problemas
estavam relacionados com a falta de envolvimento da família nos centros escolares, uma
relação de falta de confiança entre pais-escola ou o desinteresse dos alunos. As causas
apontaram para a deficiência na formação docente, a falta de expectativas sociais e a
ausência de respostas às demandas familiares.
É comum que algumas das causas ultrapassem o âmbito do projeto, mas muitos dos
problemas podem ter solução; este é o próximo passo, para definir soluções pelos principais
parceiros para os problemas apontados. As soluções sugeridas visaram o envolvimento dos
pais na dinâmica escolar, informá-los sobre as questões da escola, estreitar as relações entre
escola, pais e funcionários, etc.
A última etapa é definir os objetivos principais e específicos do programa, bem como
determinar os recursos para cumprir os objetivos, como guia do professor, acordo entre
parceiros, planeamento de reuniões, etc. Com tudo isto presente, é possível atribuir tarefas e
responsabilidades, estabelecer atividades, prazos e definir indicadores de desempenho para
a intervenção.

A metodologia da “árvore de problemas” é um
bom instrumento para envolver inúmeras
partes interessadas e também atrair famílias,
educadores e comunidade para a
determinação de problemas e para a
definição de soluções e ações, com o objetivo
de prevenir o abandono escolar precoce a
nível local ou regional (Downes, 2015).

Kit de
ferramentas

Unidade 5: Continuação…

O Programa Chicago Child-Parent
Centers (CPC) é um dos primeiros
programas públicos projetados para
aumentar o envolvimento da família
e da comunidade com instituições
educacionais (foi implementado pela
primeira vez na década de 1960).

O Programa Chicago Child-Parent Centers (CPC) assenta em 3 pilares:
1) O Currículo Criativo para a Pré-escola é baseado em 38 objetivos de
desenvolvimento e aprendizagem, permite que as crianças desenvolvam
confiança, criatividade e habilidades de pensamento crítico ao longo da
vida;
2) Acordo Escola-Casa: os pais concordam em participar em pelo menos 2
horas e meia por semana, em casa ou nas atividades escolares;
3) A Equipa Colaborativa: trabalha em conjunto para garantir que as
necessidades de todos os alunos, famílias e professores sejam atendidas
para promover o sucesso de cada criança no CPC. É composto pelo
Professor Titular, responsável pela orientação dos professores e pela
coordenação da implementação curricular; pelo Professor de recursos
para os pais, que conduz workshops para os pais em assuntos como
desenvolvimento infantil, saúde e nutrição, envolvimento escolar,
linguagem, matemática e noções de ciências, etc. e pelo Representante da
Comunidade Escolar, responsável pelas iniciativas de atendimento, visitas
domiciliares e conexões com recursos e serviços da comunidade.

Para promover o contato regular entre os pais e a escola, ambos
devem ser mantidos atualizados sobre o progresso do aluno e os
resultados escolares, bem como a oferta extracurricular.
Mas o primeiro passo para alcançar este resultado é organizar
cursos de línguas fora do horário de trabalho para os pais. Se a
escola não tiver os recursos necessários, o município e o
Terceiro Setor (voluntariado) podem ser envolvidos.
Continua na próxima página....

Kit de
ferramentas

Unidade 5: Continuação…

Intérpretes voluntários podem ser utilizados para interpretar /traduzir
as diferentes línguas durante as reuniões entre professores e pais ou
em reuniões para informações. Os mesmos voluntários podem ser
utilizados para traduzir boletins com informações pertinentes que
podem ser enviados por correio aos pais.
Os boletins informativos deverão conter um vocabulário simples, fácil
para os pais entenderem e devem estar na sua língua nativa. Devem
incluir informações sobre o progresso dos alunos, sugestões para os
pais, bem como quaisquer outras informações sobre as próximas
reuniões ou conferências. Uma vez que uma rede de voluntários
esteja estabelecida, os possíveis cursos / aulas de idiomas podem ser
discutidos.
A instituição de ensino deve ser capaz de fornecer a infraestrutura
física para o início das aulas. Esses cursos podem ser ministrados por
voluntários com experiência anterior de docência ou podem receber
formação básica por outros professores que já lecionam na escola.
Esses voluntários devem ser proficientes /especializados na língua do
país de acolhimento e também na língua estrangeira falada pelos
migrantes em questão. Se essa ideia não for viável, a escola pode
ajudar no fornecimento / envio de informações sobre outras
instituições ou organizações que ofereçam formação em idiomas.

Sugestões para os pais sobre como lidar com os filhos antes de eles se matricularem no ensino secundário
É importante que os pais deem aos filhos a liberdade de tomar suas próprias decisões
1) Tentem não transferir seus próprios medos ou ansiedades projetando suas próprias expectativas e
emoções.
2) Procurem entender o ponto de vista da criança ouvindo-a para que possa expressar suas opiniões,
preocupações e medos.
3) Façam com que se sintam parte ativa na escolha: é importante que estejam informados e entendam a
situação.
4) Procurem entender se alguns fatores estão a influenciar a sua decisão. Os alunos devem escolher a
escola independentemente das decisões dos outros, especialmente dos amigos e dos parceiros amorosos.
Quando eles estão muito indecisos, seguir o que os outros fazem às vezes pode tranquilizá-los e tornar a
transição menos traumática. De qualquer forma, o tiro pode sair pela culatra (pode acontecer o contrário
daquilo que se espera): se a escolha não se basear em outra motivação mais profunda, o risco de abandono
escolar é maior.
5) Ouçam as recomendações dos professores, pois eles já passaram muito tempo com a criança, portanto,
ter uma reunião com eles pode ser útil para ter uma visão mais completa das habilidades, inclinações e
recursos da criança. Pode ser muito útil ter um diálogo aberto e construtivo entre pais, professores e alunos.
6) Ajudem a criança a entender que a escolha deve ser ponderada e pensada, mas não é imutável. É claro
que as crianças não devem deixar de lado a escolha da escola porque ela tem um papel importante no seu
crescimento, mas é importante que saibam que essa não é uma decisão permanente. Se se aperceberem
que o que a fazer não corresponde às suas ideias e expectativas, eles podem sempre reavaliar a situação.

Kit de
ferramentas

Unidade 6: Como aumentar as taxas de
inscrição de jovens migrantes em escolas
secundárias
Unidade 7: Como a escola pode lidar com
os desafios do mercado de trabalho atual

Unidade 6:
Envolvimento/Inscrições
Para aumentar a taxa de
frequência no ensino secundário,
é necessário providenciar
informação aos pais dos alunos
migrantes sobre o sistema do
ensino secundário (cursos
disponíveis, saídas profissionais)
e aconselhamento essencial.

Unidade 7: O mercado de trabalho
1) Foco nos primeiros anos de escolaridade: para reinventar a educação é preciso começar
desde o ensino básico, com concentração na alfabetização e literacia, ao mesmo tempo
em que se disponibiliza apoio para os pais que trabalham;
2) Atualização contínua: os programas de formação devem adequar-se à procura do
mercado;
3) Métodos educacionais inovadores: adotar nova metodologia de ensino aberta às novas
tecnologias;
4) Formação contínua de professores, para aproximar a escola do mercado de trabalho;
5) Alunos, mais perto de exercer uma profissão, através de estágios, para os ajudar a
avaliar sua atitude em relação ao trabalho e às competências exigidas;
6) Reavaliar e aprimorar o treinamento vocacional: fundamental para a economia mundial
e também importante para a educação é o treinamento de alunos que se estão a preparar
para o mercado de trabalho, promovendo de forma proativa os diplomas profissionais e
técnicos e relançando a qualidade da oferta;
7) Desenvolvimento digital: as habilidades digitais aumentarão as hipóteses de encontrar
trabalho. As escolas precisam de prestar mais atenção às novas tecnologias tanto em
relação ao professor quanto à formação de alunos e promoção de estágios para alunos;
8) Educação e formação: dada a rápida evolução do mercado de trabalho, os trabalhadores
já não podem contar apenas com as qualificações setoriais para apoiar carreiras de longo
prazo, mas
os alunos precisam desenvolver competências transversais e sociais.

Kit de
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Unidade 8: Como conjugar as
metodologias dos professores,
formadores e jovens trabalhadores

A educação é um assunto que preocupa não apenas a escola e os
professores; tem uma dimensão política, pública e coletiva que
envolve tanto as famílias como uma comunidade mais vasta.
Contudo, estes agentes nem sempre conhecem o seu papel e
tanto os pais como os professores muitas vezes ignoram as
possibilidades que a escola oferece, as abordagens para facilitar
as relações entre as famílias, educadores e a comunidade em
geral. A falta de canais de comunicação ou formas estruturadas
de colaboração entre eles são muito comuns.
Estes são os seis tipos de envolvimento dos pais de
acordo com Epstein (2001) - cinco são mostrados aqui:
1) Paternidade: o objetivo deste processo é ajudar todas
as famílias a estabelecer ambientes familiares para
apoiar as crianças enquanto estudantes. Os desafios
são fornecer informação a todas as famílias que dela
necessitam, para lhes permitir partilhá-la com as
escolas e garantir que toda a informação dada aos pais
é clara, utilizável e ligada às necessidades das crianças.
As práticas exemplares referem-se a cursos e formação
para os pais. A melhoria dos resultados escolares dos
estudantes está ligada ao aumento da supervisão
familiar e à assiduidade; para os pais, (para contribuir
para um aumento da compreensão da parentalidade e
do desenvolvimento da adolescência; e para os
professores, para compreender os antecedentes,
culturas e diversidade das famílias e para respeitar os
esforços dos pais.

2) Comunicação: este tipo de participação é essencial para conceber formas eficazes de
comunicação escola/casa e casa/ escola sobre os programas escolares e o progresso das
crianças. A comunicação ajuda os professores a reforçar os canais de contacto com os pais e a
compreender as suas opiniões. Para os pais, ajuda-os a compreender os programas escolares e a
monitorizar o progresso da criança e para os alunos, leva-os a estarem conscientes do seu
próprio progresso e das suas responsabilidades. Os exemplos práticos referem-se ao
estabelecimento/ aplicação/ utilização de ferramentas de comunicação regulares (boletins
informativos, telefonemas, críticas dos alunos, reuniões entre professores e pais, etc.).
3) Aprendizagem em casa: esta contribuição é muito útil para fornecer informações e ideias às
famílias sobre como ajudar os alunos em casa com os trabalhos de casa, decisões e
planeamento, estabelecendo objetivos anuais para os alunos, com a participação das famílias ou
definindo calendários com atividades para pais e alunos em casa. Isto também é útil para os
professores, no sentido de uma melhor adequação dos trabalhos de casa e para aumentar a sua
satisfação com o envolvimento e apoio das famílias.
4) Tomada de decisões: é muito importante e positivo incluir os pais em algumas decisões
escolares, ou seja, conselhos ou assembleias. Isto ajuda os professores a estarem conscientes
dos pontos de vista dos pais e a ajustar melhor os currículos e a sua planificação. Os pais
sentem que a sua voz é considerada e desenvolvem um sentimento de propriedade da escola e
os alunos compreendem que os seus direitos são protegidos.
5) Colaboração com a comunidade: este processo é muito útil para integrar recursos e serviços
da comunidade (isto é, serviços de saúde, culturais, recreativos, sociais) nos programas e
atividades escolares. Esta integração é útil para todos os agentes educativos: os professores
conhecem mais recursos para ajudar as crianças; o conhecimento dos pais sobre os recursos
locais para os seus filhos aumenta e os estudantes beneficiam dos serviços extracurriculares.
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Unidade 8: Continuação…

Uma solução seria o ensino partilhado entre pais e filhos, que pode
ser inicialmente na língua do país de acolhimento e,
posteriormente, cursos adicionais para os integrar no meio. Isto
permitiria aos pais e às crianças compreenderem a relação dinâmica
do aluno no sistema educativo do país de acolhimento.

O ensino não formal permite aos estudantes abordar a
perspetiva comunicativa da língua, ajudando-os a lidar com
situações do dia-a-dia e a encontrar soluções de acordo
com os problemas. Pode incluir danças tradicionais e
exercícios no ginásio com o objetivo de trabalhar em
equipa e socializar uns com os outros.

Desta forma, os estudantes não se sentiriam
estrangeiros. Também pode ser implementado
depois das atividades escolares. O ensino
formal é necessário para uma aprendizagem
mais sólida das regras linguísticas e
conhecimentos culturais, porque permite uma
melhor aprendizagem da língua falada e
escrita.
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Unidade 9:Quais seriam as melhores
ferramentas para combater e
reduzir os casos de bullying e
discriminação dentro das salas de
aula?

Embora os casos de bullying para com
estudantes de origem migrante sejam poucos,
sugere-se o seguinte para estes casos:

- Tolerância zero;
- Os alunos devem sofrer consequências;
- Os bullies devem não só ser penalizados mas também estar plenamente
conscientes dos efeitos negativos que o bullying tem sobre o ambiente estudantil,
pelo que devem refletir e serem ouvidos. No caso de serem detetados problemas
de outra natureza, devem ser encaminhados para especialistas, assistentes
sociais ou psicólogo;
- Os professores/educadores devem concentrar-se na comemoração das
diferentes culturas da escola, na aceitação e integração dos outros;
- É importante que a sala de aula seja um ambiente de aprendizagem seguro onde
os estudantes possam expressar-se, serem ouvidos e respeitados;
- As crianças de origem migrante não se devem sentir isoladas ou confusas se
não falarem bem a língua.
- As escolas devem ter psicólogos que sejam capazes de intervir imediatamente
em situações de conflito, trabalhando em parceria com os professores;
- Identificar os sinais de aviso que indicam o desenvolvimento do bullying (faltar
às aulas, baixa autoestima, relutância em socializar, medo e vergonha);

- Promover reuniões para discutir este
tema fomentando a solidariedade, a
diversidade, o respeito e a empatia,
nas quais pais e estudantes devem ser
envolvidos para evitar a discriminação
dos estudantes de outros países;
- Os colegas de turma devem apoiar
os que sofrem de bullying e denunciar
as ocorrências;

O professor deve
intervir sempre, tomar
medidas e alertar /
sensibilizar a turma
para a gravidade da
situação.
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Conclusão

Resumo e visão geral de cada país estudado
Na Noruega: várias escolas secundárias oferecem cursos de línguas para jovens entre os 15 e 18 anos
de idade que chegam à Noruega. Os cursos têm uma duração de 6 meses a 1 ano, dependendo do
nível de conhecimentos de norueguês do estudante. Após a conclusão, o estudante pode continuar os
seus estudos com uma progressão normal em qualquer escola secundária norueguesa. O ensino
secundário na Noruega não é obrigatório. A Noruega tem uma taxa notavelmente baixa de abandono
escolar precoce do ensino secundário, entre os jovens de origem migrante, em comparação com
outros países europeus. Esta taxa mais baixa pode ser explicada devido a três fatores: 1) Um curso de
línguas acelerado financiado pelo município; 2) Assistência financeira; 3) Boas oportunidades de
emprego, após a conclusão do ensino secundário.
Na Bélgica, em geral, aqueles que têm um fraco desempenho no sistema educativo e que
eventualmente ficam sem uma qualificação adequada, têm dificuldade em empreender percursos de
integração na sociedade e em encontrar um emprego. Segundo estudos do PISA, as crianças de origem
migrante - que representam cerca de 10-12% de uma típica escola belga - têm um desempenho muito
fraco na escola. Na Bélgica, os fatores que conduzem à baixa escolaridade, ao insucesso e ao
abandono escolar são os seguintes: Falta de incentivos financeiros a longo prazo para permanecer na
educação, alguns jovens acreditam que "a educação não compensa"; Os alunos em risco não recebem
apoio suficiente; Poucos acessos à formação e a outros programas de recuperação dirigidos aos jovens
adultos; Um dos verdadeiros problemas reside no contexto social em que as escolas funcionam nomeadamente, o ambiente familiar, de bairro e de pares onde as crianças de baixos rendimentos
vivem, ou a excessiva segregação escolar.
Na Bulgária, o processo de integração não é obrigatório, mas apenas recomendado. A família migrante
tem total liberdade para se adaptar e o sistema educativo não tem o direito de a recusar. Se a família
migrante requerer documentos de cidadania ou estadia temporária no país, deve aceitar as regras e
leis búlgaras, para fazer parte desta. Assim, se a família não deseja ser integrada, então é entendida,
como não desejar fazer parte desta sociedade e tem a liberdade de a abandonar. Na Bulgária, o
número de migrantes não é muito grande nem expressivo no que diz respeito ao abandono escolar
precoce. Este país tem outros fatores que determinam o abandono escolar precoce.
Em Portugal, a integração de estudantes de origem migrante é uma prática comum. O professor é
quem apoia, acolhe e ajuda pais e alunos a conhecer o sistema educativo português. O primeiro passo
é o ensino do português, depois a cultura portuguesa, usos e tradições. A cultura do estudante
migrante é valorizada, através de momentos interculturais, como a semana da gastronomia,
exposições com imagens de diferentes países. Muitos estudantes ainda escolhem percursos
profissionais, relacionados, especificamente, com alguns países, onde o investimento pessoal na
educação é baixo e, em parte, associado a problemas culturais. Portugal: Um dos principais problemas
é a falta de um acompanhamento adequado dos estudantes e dos seus pais nos anos que antecedem
o ensino secundário.Além disso, alguns pais não promovem a educação dos seus filhos e, em alguns
casos, não facilitam o percurso escolar e as oportunidades profissionais.
Em França, o currículo nacional (sob a autoridade do Ministério da Educação, Ministério do Ensino
Superior ou Ministério da Agricultura - para a formação profissional e educativa) aponta
especificamente que cada professor deve ser um modelo para todos os estudantes. Além disso, as
autoridades educativas ao mais alto nível definiram níveis de competência para efeitos de avaliação
contínua das competências linguísticas dos estudantes migrantes em língua francesa. Além disso, o
quadro do currículo educacional (da escola primária à universidade e ao VET) é profundamente
estruturado e dificilmente alterado. França: Em média, 63% dos estudantes migrantes da primeira
geração e 38% dos estudantes migrantes da segunda geração falam uma língua em casa que é
diferente da francesa. Até aos 15-16 anos de idade é obrigatório seguir um percurso educativo geral
para poder "dominar" o francês e as bases de cálculo, pelo que os estudantes não têm muitas
alternativas para se prepararem para um trabalho específico.
No Sistema Educativo Grego um dos principais problemas é a falta de conhecimento da língua,
cultura, tradições, costumes e, em geral, da vida quotidiana do país entre os estudantes com origem
migrante. Um dos principais problemas que está a acontecer, cada vez mais, nas escolas é o bullying.
Além do mais, esta questão agrava-se quando falamos de estudantes com antecedentes migrantes.
Normalmente, são intimidados, não só pelos habitantes locais, mas também por outros estudantes
com antecedentes migratórios. O Sistema Educativo Grego e a situação nas escolas gregas: neste
momento, surgiram algumas questões importantes que provavelmente estão a contribuir para o
abandono escolar precoce. Questões relacionadas principalmente com a falta de conhecimento da
língua, cultura, tradições, costumes e, em geral, da vida quotidiana do país. Há também questões
relacionadas com a recente crise económica e migratória no país e o crescente número de pessoas
que vieram para o país.
As escolas italianas não fornecem as competências adequadas para o mercado de trabalho. Esta
questão está essencialmente ligada a uma baixa taxa de matrículas de estudantes de origem migrante
em liceus e universidades. No final do oitavo ano de escolaridade, os professores dão aos alunos uma
recomendação/ indicação sobre o tipo de liceu que devem terminar. De acordo com os resultados
escolares, os professores recomendam com menos frequência o ensino secundário àqueles que
provêm de famílias com educação inferior e que pertencem às classes sociais pobres, sobretudo
porque estas famílias têm menos recursos culturais e económicos, pelo que não poderiam dar um
bom apoio ao estudante que escolhesse um caminho liceu-universitário. Itália: Uma questão
importante é a perceção que a escola secundária não é muito útil para fornecer as competências
adequadas para o mercado de trabalho, pelo que muitos estudantes de origem migrante abandonam
prematuramente a escola.
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Conclusão

Conclusão e Resumo
Se o aluno estiver mais confortável na sala de aula, ele estará mais
predisposto a interagir com o professor. Se os professores estiverem
mais conscientes dos fatores culturais que podem dificultar a
comunicação, são capazes de adaptar a sua metodologia. É por esta
razão que acreditamos firmemente que a implementação bemsucedida das práticas mencionadas facilitará o processo de
integração e beneficiará todas as partes.

Geralmente, os fatores que contribuem para o sucesso do
sistema educativo de um país, de modo a criar um
sentimento de pertença e para garantir que os estudantes
se tornem membros significativos e produtivos da
sociedade são:
- fomentar as capacidades dos estudantes;
- providenciar conhecimentos e aptidões necessárias para
poderem ter sucesso num mundo em constante mudança;
- promover o pensamento crítico;
- identificar os seus pontos fortes.
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Apêndice
IHAVET QUESTIONÁRIO DO GRUPO ALVO
Principais questões
1. Como envolver mais os estudantes de origem migrante no processo educativo?
2. Como reforçar o laço entre professores e pais?
3. De que forma se pode envolver os pais no desempenho escolar dos seus filhos?
a) Contextualização:
Do ponto de vista institucional, muitos estudantes de origem migrante sentem-se
discriminados na sociedade em que vivem, devido à falta de reconhecimento da
cidadania, pelo que muitos não têm um sentimento de pertença ao País em que vivem.
Pergunta:
Como pensa ajudar os estudantes que não têm cidadania do país em que
vivem e gostariam de a obter, para os fazer sentir parte da nação em que vivem
e reforçar o seu sentimento de pertença?
b) Contextualização:
Muitos estudantes de origem migrante matriculam-se em escolas de ensino e formação
profissional ou técnica e poucos de vão para a escola secundária e para as universidades,
pelo que, de um modo geral, têm menos possibilidades de conseguir empregos que
pedem mais competências
Perguntas:
Como encorajar estes alunos a inscreverem-se nas escolas secundárias?
Pode dar algumas sugestões de como o sistema educativo e os professores devem
facilitar a inscrição na universidade de estudantes de origem migrante?
c)Contextualização:
Muitos estudantes de origem migrante disseram que a escola que frequentam foi
escolhida pelos pais.
Pergunta:
Como poderiam os estudantes aumentar o nível de decisão na escolha da escola que irão
frequentar?
d) Contextualização:
Muitos pais e alunos queixaram-se do facto, segundo eles, de o sistema educativo dos
países de chegada não lhes proporcionar competências úteis para o mercado de trabalho.
Pergunta:
Tem uma ideia/ sugestão sobre como o sistema educativo deve preparar os estudantes
para enfrentar o mercado de trabalho?
e) Contextualização:
Em vários casos da pesquisa, as dificuldades de relacionamento entre professores e
alunos com uma origem migrante surgem, devido a muitas razões.
Questões:
De que forma a relação entre professores e estudantes de origem migrante
poderia melhorar?
Poderia dar alguns exemplos do tipo de competências que os professores devem adquirir
a fim de trabalhar melhor com estudantes com origem migrante?
f) Contextualização:
Durante os últimos anos, aumentaram, em vários Estados-Membros da UE, os casos de
bullying e de discriminação cultural e étnica, pelo que são dois dos principais desafios do
sistema educativo para evitar níveis elevados de conflito social e problemas de saúde
mental.
Pergunta:
Como pensa que é possível reduzir os casos de bullying e discriminação no interior da
sala de aula?
g) Contextualização:
Na sondagem, foi revelado o baixo envolvimento dos pais nas eleições dos órgãos
escolares da escola dos seus filhos.
Pergunta:
Como pensa que é possível aumentar a participação dos pais nas eleições do
corpos escolares da escola dos seus filhos? (por favor forneça alguns exemplos).
h) Contextualização
A metodologia de ensino está a mudar em muitos sistemas educativos, porque os
estudantes estão menos recetivos a assistir a uma aula frontal/formal
Pergunta:
Qual é a melhor metodologia de ensino para ensinar aos estudantes de origem migrante:
formal, informal, não formal?
Poderia, por favor, dar algum exemplo?
i) Contextualização:
Muitos estudantes com antecedentes migratórios (recém-chegados) têm problemas nos
seus percursos educativos devido à falta de conhecimentos linguísticos, quer sua, quer de
seus pais.
Perguntas:
Tem uma ideia sobre como aumentar as competências L2 entre os estudantes com
origem migrante (para os recém-chegados)?
Pensa que se os pais aprendessem a língua do país em que vivem, poderiam
acompanhar mais facilmente os seus filhos nos seus trabalhos de casa e ter uma relação
mais constante com os seus professores ou, se precisarem, de mais informações sobre o
sistema institucional da escola (por favor justifique a sua resposta).

Questionários aplicados aos participantes do
estudo
Questionário para os estudantes
1. Dados pessoais
Género
Feminino
Masculino
Outro
Prefere não responder
País de origem
País de residência
Nacionalidade
Já adquiriu a nacionalidade do país onde reside?
Sim
Não
Se não, gostaria de se naturalizar no país onde reside?
Sim
Não
Se não, qual é a sua situação atual?
Refugiado
À procura de asilo
Residente de longa duração
Com permissão de residência para se juntar à família, estudar, etc. (por
favor especifique).
Idade?
13-15
16-19
20-22
Qual o tipo de habitação onde vive?
- apartamento ou casa
- abrigo/ casa de familiares/ comunidade
Com quem vive?
- família
-amigos
-tutores
Se vive com a família, os seus pais vivem consigo?
Sim
Não
Se não, com qual vive?
Mãe
Pai
Ninguém
Tem irmãos mais velhos?
Sim
Não

Algum familiar vive consigo? (tio, tia, primo)
Sim
Não
Trabalha?
Sim
Não
Se sim, quantas horas por semana?
1-5
6-10
11-15
16-20
+ de 20
2. Percurso Escolar
Que tipo de escola frequenta?
- Secundária
- Profissional
- CEF
- Ensino Básico
Quem escolheu a escola que frequenta?
- Eu
- Pais
- Eu e os meus pais
Porque é que os seus pais o encaminharam para um curso profissional?
Não me conseguem enviar para a universidade
Querem que eu comece a trabalhar rapidamente
Pensam que não sou capaz de prosseguir estudos
Eles querem assegurar-se que eu adquiro as competências profissionais para
que eu possa escolher entre trabalhar ou frequentar a universidade.
Quantos anos frequentou a escola no país onde reside?
1-3
4-6
7-9
10-12
Já reprovou?
Sim
Não
Se sim, quantas vezes?
1
2
3
4
5
Já tem alguma certificação profissional?
Sim
Não
Pensa que os seus objetivos profissionais são compatíveis com a preparação
que a escola lhe oferece?

3. Objetivos Profissionais
A escola está a prepará-lo para a profissão que quer?
Sim
Não
Quer frequentar a universidade?
Sim
Não
O tempo que passa na escola é útil?
Sim
Não
Se não, porquê?
1-Os professores não me ensinam nada útil.
2-Não gosto do que me ensinam
Se não fosse obrigado a estar na escola, o que faria?
Passava o tempo com a namorada/o e amigos
Passava o tempo a passear na cidade
Passava o tempo a tentar arranjar trabalho
O que é que os professores não ensinam e que gostaria de aprender?
Preparar uma entrevista de emprego
Mais competências profissionais
Conhecimento do mercado de trabalho
Contratos de trabalho
Profissões com mais futuro
4. Dificuldades na Educação
Como aprendeu a língua do país onde reside?
Nasci aqui
Aprendi com:
- Colegas
- Pais
- Irmãos/irmãs mais velhos
- Amigos/vizinhos
- Outro parceiro local
5. Relações com os pais/familiares
Qualificações dos pais
Mãe
-sem qualificações
1º Ciclo
-2º Ciclo
-3º Ciclo
-Secundário
- Ensino Superior

Pai
-sem qualificações
-1º Ciclo
-2º Ciclo
-3º Ciclo
-Secundário
- Ensino Superior
Profissão dos pais
Mãe
- sem qualificações específicas
- técnico especializado
- empregado de escritório
- empregada doméstica
-profissão com qualificação superior
-gestor
Classifique o seu ambiente familiar
-calmo
-normal
-conflituoso
Precisa de ajuda com os T.P.C.?
Sim
Não
Se sim, alguém o ajuda?
Sim
Não
Se sim, quem?
- familiares
- colegas
- vizinhos
- tutores/ professores/
- voluntários da 3ª idade
Quantas horas por dia, em média, está sozinho em casa?
Nunca
1-3
4-7
Que meios de transporte utiliza para ir para a escola?
-mota
-bicicleta
-autocarro
-comboio
-comboio
-carro
-a pé
Pensa que a educação que os seus pais lhe deram é:
- rígida/ tradicional
- liberal/permissiva
- equilibrada

6. Relação dinâmica com os professores
Como caracteriza a sua relação com os professores?
- tranquila
- normal
- conflituosa
Existe algum professor com quem tenha conflitos?
Sim
Não
Se sim, porquê?
- por causa do meu comportamento
- porque não estudo
- por causa da sua atitude
Existe algum professor que tenha afinidade?
Sim
Não
Se sim, porquê?
- porque me compreende
- porque me ajudou quando precisei
-porque me ajudou a desenvolver competências importantes
Nas aulas, pode usar o telefone, Ipad para situações fora do âmbito escolar?
Sim
Não
Se sim, usa-os?
Sim
Não
Se sim, porquê?
- porque não me interesso pela aula
- o professor explica mal
- quero falar com amigos ou namorada/o
Como se sente na turma?
- confortável
- desintegrado
- às vezes confortável, outras não
Reconhece que a escola lhe dá competências profissionais?
Sim
Não

7. Dificuldades no relacionamento com os colegas
Já sofreu de bullying?
Sim
Não
Se sim, quem o ajudou?
- ninguém
- professores
- colegas
- pais
- outros
Já sofreu de discriminação étnico-cultural?
Sim
Não
Se sim, quem o ajudou?
- ninguém
- professores
- colegas
- pais
- outros
Faz atividades extracurriculares com os seus colegas?
Sim
Não
Faz os trabalhos de casa com colegas quer na sua casa quer na deles?
8. Sistema Educativo
Mudaria alguma coisa no sistema educativo do seu país?
Sim
Não
Se sim, isso está relacionado com:
- professores
- método de ensino
- disciplinas
- maior colaboração entre os professores, pais e alunos.
Acha que o sistema de ensino promove as competências necessárias para o
mercado de trabalho?
Sim
Não

Questionário para os pais
1. Dados pessoais
Género
Feminino
Masculino
Outro
Prefiro não responder
País onde nasceu
País onde reside atualmente
Se nasceu noutro país, há quantos chegou?
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Mais de 30
Nacionalidade
Já adquiriu nacionalidade do país onde reside?
Sim
Não
Se não, gostaria de adquirir nacionalidade do país onde vive?
Sim
Não
Se não, qual a sua situação atual?
Refugiado
A procurar abrigo
Residente a longo termo
Com permissão para estudar
Com permissão para trazer a família
Outra (especifique )
Idade
30-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Qual o tipo de habitação em que vive?
Apartamento (casa)
Abrigo/ casa comunitária
Casa de familiares
Comunidade
Com quem vive?
Família
Amigos

2. Educação
Qualificações
- sem qualificações
- escola primária
- 2º e 3º Ciclo
- Ensino Secundário
- Bacharelato
- Licenciatura
Reprovou?
Sim
Não
3. Trabalho
Tem trabalho?
Sim
Não
Se sim, que tipo de trabalho?
- Sem qualificações
- Técnico de …
- Empregado de escritório
- Empregada doméstica
- Especializado
- Gestor
Se sim, trabalha…
- A tempo inteiro
- Meio tempo
4. Cultura e Desenvolvimento da Criança
A cultura de origem faz com que passe mais tempo com os seus filhos (ajuda
nos tpc,…)
Sim
Não
Em média, quantas horas por dia passa com o seu filho?
Nenhuma
1-2
3-4
5-6
Que tipo de atividades faz com ele?
Brincar
Trabalhos de casa
Trabalho
Como classificaria a vossa relação
Amigável
Conflituosa
Normal

5. Nível de conhecimento da língua do país de acolhimento
Quer falar corretamente a língua do país onde reside?
Sim
Não
Se não, em que consistem as suas maiores dificuldades?
Escrever
Ouvir
Falar
Ler
6. Envolvimento na Educação do jovem
Conhece os professores do seu filho?
Sim
Não
Participou na escolha da Direção da Escola?
Sim
Não
Dialoga com os professores sobre o desempenho escolar do seu filho?
Sim
Não
Se não, porquê?
Não tenho tempo
A minha mulher/ o meu marido fala com eles
Penso que é inútil
Penso que eles têm razão
Sabe como é o desempenho escolar do seu filho?
Sim
Não
Consulta a plataforma INOVAR?
Sim
Não
O seu filho tem dificuldades académicas?
Sim
Não
Se sim, como as resolveu?
Pediu ajuda a….
- Vizinhos/ conhecidos
- Idosos
- Explicações
- Cursos intensivos
Sabe se o seu filho tem problemas (na escola, comportamento, nas relações
pessoais)?
Sim
Não

7. Relacionamento com os professores
Que papel desempenha o professor na sua cultura?
Pessoa a respeitar
Pessoa a pôr em causa
Pessoa com a qual se compartilha a educação do seu filho
Pessoa que tem sempre razão
Pessoa que também comete erros
O que representa o professor para si?
Pessoa a respeitar
Pessoa a pôr em causa
Pessoa com a qual se compartilha a educação do seu filho
Pessoa que tem sempre razão
Pessoa que também comete erros
8. Relacionamento com os outros pais
Conhece os pais dos amigos do seu filho?
Sim
Não
Se sim, são maioritariamente:
Cidadãos do país onde reside
Migrantes
Ambos
Se sim, fala com eles sobre assuntos relativos à escola (atitudes dos
professores, relações entre os jovens, viagens de estudo ou atividades extra
curriculares)?
Sim
Não
9. Ambições profissionais para o jovem
A seguir ao ensino secundário o que gostaria que o seu filho fizesse?
Fosse trabalhar
Fosse para a universidade
Consegue enviar o seu filho para a universidade (tem dinheiro /condições
para)?
Sim
Não
10. Sistema Educativo deste país
Mudaria alguma coisa no sistema educativo deste país?
Sim
Não
Se respondeu sim, teria a ver com:
Os professores
A metodologia de ensino
Disciplinas/ Cursos
Maior colaboração entre professores, jovens e pais
Acha que o sistema de ensino promove as competências necessárias para o
mercado de trabalho?
Sim
Não

Questionário para os professores
1. Dados pessoais
Género
Feminino
Masculino
Outro
Prefiro não responder
Tem origem migrante?
Sim
Não
Se sim:
País de origem
Se nasceu noutro país, há quanto tempo (anos)foi?
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Mais de 30 anos
Nacionalidade
Idade:
30-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Qual o grau de ensino que leciona?
Escola Secundária
Escola Técnica
Escola Profissional
Escola Preparatória
Tem competências específicas para ensinar alunos de origem migrante?
Sim
Não
Qual a sua profissão?
- professor
- instrutor
- jovem trabalhador
2. Principais metodologias de ensino
Qual a metodologia de ensino que usa?
- formal
- não formal
- informal

Leva em consideração as experiências anteriores das crianças?
Sim
Não
Se sim, como é que as utiliza?
- para aumentar o nível de interculturalidade
- para fornecer uma melhor avaliação dos resultados escolares do aluno
Quantos estudantes de origem migrante tem na sala de aula?
Nenhum
1-5
6-10
11-15
Quantos estudantes de origem migrante reprovaram?
1-5
6-10
11-15
3. Dificuldades educacionais dos alunos de origem migrante
Quais as dificuldades que os alunos de origem migrante apresentam?
- DSA
- Relacionados com a língua
- Ligados ao desempenho escolar (capacidade de desempenhar as tarefas
autonomamente)
As Tecnologias de Informação e Comunicação com os rapazes / raparigas são
- um recurso
- um obstáculo
4. Dinâmica na sala de aula
As crianças migrantes participam ativamente nas atividades educativas?
Sim
Não
As crianças migrantes estão integradas na aula?
Sim
Não

5. Tentativas e Principais dificuldades no envolvimento dos pais
Como é a relação com os pais dos alunos de origem migrante?
- consistente
- escassa
- nula
Se é escassa ou nula, tenta atraí-los?
Sim
Não
Que outras instituições o ajudam a envolver os pais?
- nenhuma
- escola
- autoridades escolares locais
- autoridades locais
- setor terciário
- a igreja
Informa os pais sobre as competências adquiridas pelas crianças?
Sim
Não
Atualiza os pais sobre os objetivos atingidos?
Sim
Não
2. Sistema Educativo
Há alguma coisa que mudaria no atual sistema educativo?
Sim
Não
Se sim, tem a ver com:
- os professores
- método de ensino
- disciplinas
- maior colaboração entre os professores, crianças e pais
Acha que o sistema educativo proporciona competências adequadas para o
mercado de trabalho?
Sim
Não
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