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3.

O PROJETO

O projeto CIRCLE visa melhorar o acesso, participação e desempenho 
de aprendizagem de crianças migrantes e refugiadas recém-chegadas 
ao ensino na Grécia, Itália e Espanha, bem como em nível europeu, 
a fim de promover sua integração geral nas sociedades anfitriãs. O 
projeto ajudará professores e funcionários da escola a atingir o nível 
de aprendizagem das crianças migrantes e refugiadas e fornecerá 
competências valiosas para a integração. O projeto contribuirá para 
aumentar a participação e melhorar o desempenho dos estudantes 
recém-chegados de migrantes e refugiados nas escolas:  

• Desenvolver as competências dos professores e líderes 
escolares para promover a equidade, diversidade e inclusão 
nas escolas; 

• Através do fornecimento de apoio às escolas para facilitar a 
inclusão e o sucesso de estudantes migrantes e refugiados, 
juntamente com o fortalecimento da colaboração entre 
todos os membros da comunidade escolar. 

1. Objetivo

Avaliar a aprendizagem anterior das crianças é difícil na maioria 
dos casos. Muitas crianças refugiadas não têm documentação do 
desempenho escolar e avaliações anteriores. Não apenas a educação 
prévia deve ser considerada, mas também suas lacunas na educação, 
trauma e situação familiar. Para enfrentar esse desafio, o projeto visa:

• Aumentar a disseminação e o uso do estado da arte, 
ferramentas eficazes para a avaliação e validação da 
aprendizagem prévia de estudantes recém-chegados de 
migrantes / refugiados no ensino básico.
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• Desenvolver as competências dos líderes e educadores 
sobre o uso de ferramentas para avaliar o conhecimento e 
validar a aprendizagem anterior; e

• Aumentar a conscientização, o conhecimento e a competência 
dos decisores políticos, líderes educacionais e educadores 
em relação a abordagens educacionais inclusivas.

2. Parceria

3. Introdução

Este documento foi desenvolvido no âmbito do CIRCLE - Inclusão de 
crianças refugiadas na educação - CIRCLE. Envolve a estrutura para 
a formação de líderes e educadores (professores, diretores regionais, 
diretores de escola, conselheiros / conselheiros escolares etc.) sobre 
o uso das ferramentas do projeto. Incluirá a abordagem da formação, 
objetivos e resultados desejados, métodos de entrega, currículo 
e materiais de ferramentas. Uma vez que a estrutura geral tenha 
sido projetada, os requisitos de adaptação por país serão definidos, 
juntamente com um conjunto de instruções concretas sobre como 
definir melhor os requisitos de adaptação para um contexto específico 
do país e diretrizes de implementação.
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O principal objetivo do projeto CIRCLE é a inclusão social das crianças 
refugiadas na educação. O objetivo é estabelecer novas ferramentas de 
diagnóstico em todos os níveis da escola para avaliar a aprendizagem 
prévia de crianças refugiadas recém-chegadas. Espera-se que as ativ-
idades do CIRCLE apoiem os líderes educacionais e a educação sobre o 
uso das ferramentas do projeto. Os módulos de formação são baseados 
nas descobertas do WP2 anterior para desenvolver técnicas inovador-
as e flexíveis que respondem a necessidades educacionais específicas 
e promovem a aprendizagem  inclusiva e igualdade.

O principal objetivo dos módulos é primeiramente definir a estrutura de 
formação, avaliação e credenciamento do CIRCLE; em segundo lugar, 
para desenvolver o material de formação, os módulos para remover 
ou reduzir as barreiras inadvertidas que impedem que os alunos com 
deficiência participem com sucesso de cursos e programas de estudo; 
e, finalmente, projetar a avaliação e acreditação, a fim de avaliar as 
competências adquiridas pelos formandos.

O manual de formação consiste em 4 módulos para educadores:

Módulo Duração

Módulo 1 – Revisão da interculturalidade 60 minutos

Módulo 2 – Metodologias e abordagens 90 minutos

Módulo 3 – O uso da ferramentas de avaliação 30 minutos

Avaliação sumária 10 minutos

Total 3 horas
10 minutos
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MÓDULO 1:
Revisão de interculturalidade

1. Prefácio

Para definir a diversidade de classes, percebemos que é um termo que 
pode ter vários significados para cada aplicação individual e múltipla. 
Na educação contemporânea, existem muitas partes diferentes da 
diversidade que são óbvias, incluindo raça, status social, gênero e sexo, 
origem étnica, religiosa e muito mais.

Para garantir que todos os alunos da escola possam obter o benefício 
total da educação, os Educadores são chamados a mostrar compreensão 
e a se comportar com cada aluno como a pessoa única e individual que 
são. Ao tratar cada aluno como tal, eles dão o primeiro passo no apoio 
à diversidade na sala de aula.

Segundo as palavras de Comenius, a educação é muito mais do que 
a formação das crianças na escola ou em sua casa; é o processo que 
afeta a vida inteira de uma pessoa e os muitos ajustes sociais que ela 
deve fazer.

Os grandes princípios da paz e a organização internacional da 
educação que o tornam um precursor de tantas instituições modernas 
e tendências de pensamento também se originam, no seu trabalho, 
dessa síntese única entre natureza e homem.

Hoje, aspectos das idéias de Comenius são conceituados em termos 
como a educação intercultural, que ganhou atenção na primeira metade 
do século 20, com a competência intercultural aparecendo apenas 
recentemente. A competência intercultural pode ser concebida como 
um dos objetivos de longo prazo da educação intercultural, se não seu 
objetivo principal. Competência intercultural é um conceito multifacetado 
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que envolve aspectos da inteligência emocional e interpessoal que se 
combinam para formar “uma pessoa que é emocionalmente cuidadosa, 
porém controlada, sensível à dinâmica interpessoal e genuinamente 
perceptiva em situações complexas e altamente interativas” (Gardner, 
1993). Brislin (2000) na “Competência Intercultural na formação de 
professores” de Cushner identifica quatro critérios para o sucesso 
intercultural: emoções positivas sobre relacionamentos interculturais, 
reciprocidade desses sentimentos de outros na cultura, realização de 
tarefas e minimização do stress.1 

1 Brislin, R. W. (2000). Entendendo a influência da cultura no comportamento. Fort 
Worth, TX: Harcourt Brace. 
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2. Cultura e civilização
De fato, a literatura mostra-nos várias definições e interpretações dif-
erentes, em relação à maneira como as pessoas percebem o conceito 
de cultura. Essa diferenciação tem a ver com diferentes percepções 
humanas e com o significado de conceitos e valores, cuja variedade 
depende em grande parte do local e do período em que são formadas e 
expressas (Kanakidou & Papagianni, 1997).

Mas poderíamos simplesmente adotar o termo do antropólogo Her-
skovits de que a cultura é a parte feita pelo homem do ambiente hu-
mano. Poderíamos, portanto, argumentar que, através da cultura, as 
pessoas dão sentido e conteúdo à realidade que estão experimentando 
diretamente (Herskovits, 1948). Mas eles percebem essa realidade e a 
transferem graças a sistemas simbólicos que se desenvolvem dentro 
do próprio ambiente. Instituições, padrões, controle, posições, papéis 
são alguns desses sistemas simbólicos que podem ser considerados 
produtos desse significado, mas também para determinar ainda mais 
seu caráter e natureza. Assim, a cultura é caracterizada por seu lado 
objetivo, que, no entanto, é estruturado por meio das crenças subjetivas 
das pessoas que criam essa objetividade. E, por esse motivo, podem-
os classificá-lo como um fenómeno social dinâmico, pois pode estar 
sujeito a alterações em momentos diferentes, mas, ao mesmo tempo, 
pode manter inalterados vários elemento\s estruturais.

Então, vemos alguns significados, valores, crenças que permanecem 
intactos em sua passagem de geração em geração, enquanto outros 
desaparecem ou mudam radicalmente. Assim, durante essas mu-
danças e sua manutenção, dentro dos grupos humanos em que ocor-
rem, desenvolve-se uma crença de identificação e um terreno comum 
de percepções. Ao mesmo tempo, eles criam um comportamento sem-
elhante nesse grupo que o diferencia dos outros. Esse comportamen-
to particular do grupo, que consiste em atividades comuns (práticas 
culturais) e significados comuns (interpretação cultural) (Chrysochoou, 
2005), chamamos a cultura desse grupo humano em particular. Essa 
percepção de uma cultura comum que pode ser nada mais que uma 
construção imaginária (Anderson, 1997), desenvolve um senso de ho-
mogeneidade nesse grupo humano em particular.
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CARACTERÍSTICAS DA MIGRAÇÃO EM GERAL

Alguns anos atrás, toda a UE foi chamada para lidar com um desafio 
mundial, quando milhões de pessoas chegaram às margens da Europa, 
na tentativa de buscar refúgio e uma oportunidade de recomeçar sua 
vida, arriscando nas suas próprias vidas. Evitar a guerra no seu país, 
a opressão dos partidos políticos ou simplesmente a pobreza extrema.

Enfrentando esta crise humanitária nas costas do Mediterrâneo, a UE 
envidou esforços e ações significativos em suas decisões para ser 
pró-ativa em relação às pessoas que podem perder suas vidas no mar.2 

THE MIGRATION CRISIS IN EUROPE

Desde aproximadamente 2014, a União Europeia tem recebido um 
grande afluxo de migrantes, segundo o qual a crise foi denominada 
“crise migratória”.
Abaixo, você pode ver que o Conselho Europeu forneceu infográficos 
sobre os fluxos de migração pelas rotas do Mediterrâneo Oriental, 
Central e Ocidental: 

2 Comissão Europeia - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho 
Europeu e ao Conselho - Relatório intercalar sobre a implementação da Agenda 
Europeia da Migração https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM: 
2019: 0481: FIN: EL: PDF 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
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3. The terms Intercultural and multicultural
Os objetivos da Educação Intercultural são distintamente diferentes 
dos objetivos da Educação Multicultural, uma vez que o conceito de 
interculturalismo é ativo enquanto o conceito de multiculturalismo é 
passivo.

Por um lado, a Educação Intercultural é baseada no conceito de in-
teração e interdependência entre os alunos, a fim de proporcionar ig-
ualdade de oportunidades. Mais especificamente, promove programas 
educacionais especiais que promovem os direitos humanos e, assim, 
contribuem para a coexistência pacífica e cooperação de estudantes 
de diferentes nacionalidades no mesmo contexto escolar. Ele não visa 
a assimilação, mas a aceitar e respeitar a diversidade e reconhecer a 
identidade cultural dos alunos em um clima de diálogo e cooperação. 
Noutras palavras, contribui para o cultivo de uma atitude e percepção 
positivas em relação às diferenças de culturas, heterogeneidade, di-
versidade e resiste à criação de estereótipos, preconceitos e compor-
tamentos nacionalistas, levando os alunos a perceber o poder e o valor 
da diversidade cultural. Além disso, visa desenvolver a consciência in-
tercultural. Em particular, os alunos adquirem um senso de pertencer 
a uma comunidade mais ampla, desenvolvendo um senso de respons-
abilidade pelo que está acontecendo com os estudantes minoritários.

Por outro lado, a Educação Multicultural simplesmente visa a coex-
istência de estudantes que diferem linguística e culturalmente na co-
munidade escolar, ensinando-os a agir dentro da cultura do país an-
fitrião. Inclui programas educacionais que levam em consideração as 
peculiaridades linguísticas e culturais dos alunos, com o objetivo de 
tolerar e respeitar as diferentes identidades culturais. Também visa 
devolver os estudantes ao seu país de origem. No entanto, ele se con-
centra apenas nas peculiaridades culturais dos estudantes, sem con-
trolar sua influência no processo educacional, mas também na vida dos 
estudantes em geral.
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL

A Universidade de New Brunswick desenvolveu um vídeo disponível 
no   sobre Competências para o ensino em salas de aula 
multiculturais, encontrado abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MwM7kYUGUzA
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4. Verifica o conhecimento - Módulo 1 

▸ Questão 1 
A ideia de que os conceitos são construídos socialmente e variam 
entre as culturas. Portanto, indivíduos e grupos sempre devem ver 
outras culturas objetivamente e não julgá-las usando os valores e 
normas de sua própria cultura como uma medida de certo ou errado.

a.  Herança cultural
b.  Transmissão cultural
c.  Choque cultural
d.  Diversidade cultural 

▸ Questão 2
A visão preconcebida das características de um grupo mantida por 
indivíduos que não são membros desse grupo.

a. Identidade
b. Auto confiança
c. Estereótipos
d. Raça

▸ Questão  3
Como descreveria uma pessoa interculturalmente competente?

a. “Uma pessoa que é emocionalmente cuidadosa, porém 
controlada, sensível à dinâmica interpessoal e genuinamente 
perceptiva quando em situações complexas e altamente 
interativas”. 

b. “Uma pessoa capaz de explicar o conceito de superioridade 
cultural”.

c. “Uma pessoa que pode explicar sua própria cultura.”
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d. Uma pessoa que é emocionalmente cuidadosa, porém 
controlada, sensível à dinâmica interpessoal e genuinamente 
perceptiva quando em situações complexas e altamente 
interativas”.

e. “Uma pessoa capaz de explicar o conceito de superioridade 
cultural”.

f. “Uma pessoa que pode explicar sua própria cultura.”

▸ Questão 4
O que envolve competência intercultural?

a. Envolve aspectos de inteligência emocional e interpessoal.
b. Envolve a capacidade de falar muitas línguas.
c. Envolve viajar para muitos países.

▸ Questão 5
Como você definiria a cultura de um determinado grupo humano?

a. Cultura é a colheita e os frutos que um grupo cultiva.
b. Cultura é o comportamento do grupo, suas atividades comuns 

(práticas), significados comuns (interpretações).
c. A cultura de um grupo é o conjunto de fatos sobre ele, 

compilado por outro grupo humano.
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Módulo 2:
Metodologias e abordagens: como possibilitar 
a multiculturalidade na educação

1. Comunicação Intercultural 
Poderia ser descrito como um processo dinâmico em que o compor-
tamento humano, verbal e não verbal, é percebido por indivíduos ou 
grupos pertencentes a diferentes grupos etnoculturais e permite que 
indivíduos e grupos respondam.
O desenvolvimento da comunicação intercultural ou multicultural, onde 
a cultura e a comunicação convergem numa área cognitiva válida, é o 
resultado do reconhecimento de que a diversidade cultural causa difi-
culdades na eficácia da comunicação. De acordo com Samovar e Porter 
(2013), a comunicação intercultural envolve a interação entre pessoas 
cujas percepções culturais e sistemas de símbolos são distintos o su-
ficiente para alterar o evento de comunicação.

O download do leitor pode ser feito em 
formato PDF, clicando no livro aqui:

https://www.utalenta.com/gallery/11305-communication-between-cultures-pdf-yeal.pdf


15.

2. Compreensão Intercultural 
O que é compreensão intercultural? Pode ser definido como “a 
capacidade de aplicar as informações e percepções disponíveis a 
situações multiculturais específicas, a fim de alcançar a interpretação 
correta da mensagem que está sendo comunicada”. 
A variedade de identidades culturais em todo o mundo, com base em 
diversas experiências humanas, são uma fonte inesgotável de nossa 
cultura em nível mundial. Essa idéia de habilidades de compreensão 
intercultural decorre da necessidade de ajudar os alunos a adquirir 
conhecimentos e maneiras, idéias e atitudes que lhes permitam 
apreciar e respeitar os cidadãos de várias comunidades e culturas.
O Departamento de Educação e Desenvolvimento Infantil da Austrália 
do Sul3 resume essa capacidade geral em 3 partes:

• Reconhecer a cultura (valores, crenças, costumes, modos 
de pensar e agir) e desenvolver o respeito pela diversidade 
cultural em suas vidas escolares e comunitárias

• Interagir e ter empatia com outras pessoas de diferentes 
culturas

• Aprendendo com experiências interculturais, desafiando 
os estereótipos de grupos culturais e assumindo a 
responsabilidade de entender por que as escolhas de 
outras pessoas podem ser diferentes das suas devido às 
perspectivas culturais

3 Education.sa.gov.au. 2020. Compreensão intercultural | Departamento de Educação. 
[online] Disponível em: https://www.education.sa.gov.au/parenting-and-child-care/
your-childs-education/australian-curriculum-general-capabilities/intercultural-
understanding 
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É possivel  ajudar as crianças a desenvolver uma compreensão 
intercultural:

• Compreender a influência de seus próprios valores 
culturais, atitudes e crenças

• Mostrar interesse e aprender sobre outras culturas

• Interagir positivamente com pessoas de diversas origens

• Falar sobre como os diferentes grupos culturais são 
apresentados na mídia.

3. Aumentar a inclusão na sala de aula
Ensinar e aprender com inclusividade envolve estilos de ensino e 
aprendizagem que são executados e planejados propositadamente de 
maneira a envolver e desafiar todos os alunos.
Um instrutor pode se beneficiar dessa maneira de ensinar porque pode 
expandir sua própria compreensão, suas próprias matérias que são 
ensinadas e, é claro. Veja abaixo os pontos resumidos da estratégia do 
Centro de Ensino sobre ensino e aprendizagem inclusivos:

INCLUA DIVERSOS CONTEÚDOS, MATERIAIS E IDEIAS

• Inclua diversos conteúdos, materiais e ideias

• Na preparação do material da sua aula, as perguntas para 
discussão na aula, os cenários e as tarefas, haverá idiomas, 
exemplos, estudos de caso, contextos socioculturais e im-
agens que mostrarão a diversidade humana. Certifique-se 
de incluir tópicos e materiais que reflitam as contribuições 
e pontos de vista de grupos que têm sido historicamente 
sub-representados na área de interesse.

• Esteja aberto a novas idéias e perguntas dos alunos da sala 
de aula que possam ampliar seus próprios horizontes em 
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relação ao conhecimento de sua disciplina e sua relevância. 
Certifique-se de ajudar os alunos a entender esse conhe-
cimento, se algumas vezes forem produzidos por meio de 
conversas e colaborações entre pessoas de experiências e 
visões diferentes.

• Esteja ciente de como a sua formação profissional moldou 
as escolhas dos materiais que você escolheu para incluir 
no curso.

CRIAR UM AMBIENTE INCLUSIVO

• Desde o início das aulas, certifique-se de comunicar 
claramente as regras e limites dentro da sala de aula, em 
relação às suas expectativas ou interações respeitosas e 
inclusivas.

• Certifique-se de aplicar as regras básicas e não tenha 
medo de intervir quando necessário (consulte o capítulo 
sobre Regras básicas). Se as formas de falar ou compor-
tamento de um aluno são degradantes, ou denigrem inten-
cionalmente ou não, relembre a sala inteira sobre as regras 
da classe. Depois, converse com o aluno específico indi-
vidualmente fora da sala sobre os possíveis problemas do 
seu comportamento. Lembre-se sempre de que a falta de 
intervenção pode funcionar como um reforço.

• Na medida em que seja possível numa sala de aula com 
vários alunos, procure conhecer os seus alunos e a sua 
individualidade, no que diz respeito às suas competências, 
experiências e às ideias que trazem para a sala de aula. 
Pergunte diretamente aos alunos como eles querem ser 
abordados. Nenhum aluno deve se sentir pressionado a 
adotar uma versão ocidental do seu nome para aceitação 
ou conveniência de outras pessoas.
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• Caso esteja a ensinar sobre tópicos que possam causar di-
vergências ou gerar polémicas, tente estabelecer um ob-
jetivo claro e identificar a estrutura da classe de acordo. 
Além disso, comunique os objetivos e a estrutura projetada 
com os alunos, para que eles saibam o que esperar. Em 
caso de conflito ou tensão, lembre-se de abordar a questão 
na sua essência naquele momento (consulte o capítulo a 
seguir sobre Como facilitar conversas desafiadoras na sala 
de aula.) Não tenha medo de reagir. Veja se consegue fazer 
uma breve pausa para pedir aos alunos que discutam o que 
aconteceu em grupos e, depois, entre eles. Às vezes, seria 
aconselhável fazer essas conversas com alunos individual-
mente fora da sala. Mais uma vez, lembre-se de resolver 
o problema com antecedência suficiente para dissolver o 
conflito o mais rápido possível.

REGRAS BÁSICAS NA SALA DE AULA

A criação de regras básicas na sala de aula, ajudam a promover a 
comunidade, equilibrando as necessidades de aprendizado dos alunos 
com as do grupo. O Centro de Inovação em Ensino da Universidade 
de Cornell desenvolveu ferramentas e técnicas que podem ajudar o 
educador a ensinar em uma sala de aula democrática.4

4 Teaching.cornell.edu. 2020. Estabelecendo regras básicas | Centro de Ensino à In-
ovação. [online] Disponível em: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/build-
ing-inclusive-classrooms/establishing-groun 
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Por que as regras básicas são importantes?

• As regras básicas podem responsabilizar cada aluno por 
seu próprio comportamento.

• Incidentes de pouco civismo podem ser evitados.

• As expectativas do educador tornam-se mais claras e mais 
compreendidas.

• As regras básicas e sua transcrição podem funcionar como 
um contrato entre os alunos e o educador. Eles podem ser 
consultados nos casos em que os “termos” estão sendo 
violados.

• Um ambiente seguro é incentivado por meio de regras 
comumente acordadas, onde todos sabem que suas idéias 
e pontos de vista serão respeitados.

O que você deve considerar ao estabelecer as regras básicas?

• Introduzir as regras básicas no início do ano letivo.

• Inclua o feedback do seu aluno no desenvolvimento das 
regras básicas.

• Não hesite em apontar educadamente o conjunto de regras 
ao lidar com casos de mau comportamento.

• Lembre aos alunos as regras básicas acordadas antes de 
introduzir um tópico que possa gerar conflitos.

• Pronto para definir as regras básicas!

• Como educador treinado, você deve decidir quais regras 
não são negociáveis.

• Você pode apresentar sua proposta e dar aos alunos a 
oportunidade de fazer modificações.
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• Você pode pedir aos seus alunos que compartilhem 
experiências sobre ambientes positivos e negativos de 
aprendizagem. Quais foram as características de suas 
experiências de aprendizado anteriores?

• Você pode fazer com que os alunos criem um rascunho de 
lista de regras para a sala de aula. Recolha-os, ajuste-os 
e apresente-os à classe. Quando todos concordarem, você 
poderá incluí-los em seu currículo e publicá-los na sala de 
aula. Revisite-os para ajustes, se necessário.

FACILITAR CONVERSAS DESAFIADORAS NA SALA DE AULA

O Centro de Ensino e Aprendizagem da Universidade de Washington 
em St. Louis publicou um artigo útil sobre as conversas em sala de 
aula que podem gerar controvérsias. A sala de aula pode ser um lugar 
de discussões abertas e respeitosas, mesmo em tópicos sensíveis ou 
controversos, como identidade, desigualdade, religião, origem étnica. O 
papel do educador envolve facilitar essas discussões, mas essa pode 
ser uma perspectiva desafiadora. O guia a seguir tem como objetivo 
ajudar os educadores a orientar discussões tão desafiadoras, que 
podem ser ótimas oportunidades de aprendizado. Clique abaixo para 
ler o guia completo:

https://teachingcenter.wustl.edu/resources/inclusive-teaching-learning/facilitating-challenging-conversations-in-the-classroom/
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Artigos e guias mais úteis estão disponíveis no site do Centro de Ensino 
e Aprendizagem da Universidade de Washington em St. Louis. Clique 
abaixo para acessar o site:

4. Verifica o conhecimento – Módulo 2

▸ Questão 1 
Ocorre quando membros de um grupo cultural adotam as crenças 
e comportamentos de outro grupo. Pode envolver interação social 
direta ou exposição a outras culturas através da comunicação 
social.

a. Rapto
b. Adaptação
c. Admissão
d. Transferência cultural

▸ Questão  2 
O processo pelo qual os indivíduos aprendem a cultura de seu 
próprio grupo, por meio de interação social, experiência, obser-
vação e instrução.

a. Enculturação
b. Aculturação
c. Transmissão
d. Adaptação

     DICA: Aculturação é aprender a cultura de outro grupo.

https://teachingcenter.wustl.edu/resources/inclusive-teaching-learning/facilitating-challenging-conversations-in-the-classroom/
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▸ Questão 3
Idéias e crenças profundamente sustentadas que guiam nosso 
pensamento, linguagem e comportamento.

a. Costumes
b. Tradições
c. Regras
d. Valores

▸ Questão 4
Qual é a capacidade de aplicar as informações e percepções di-
sponíveis a situações multiculturais específicas, a fim de obter a 
interpretação correta da mensagem que está sendo comunicada?

a. Inteligencia emocional
b. Inteligência artificial
c. Entendimento Intercultural
d. Consciência social

▸ Questão 5
Expectativas compartilhadas de comportamento que são consid-
eradas cultural e socialmente desejáveis e adequadas são uma. 

a. Normas
b. Valores
c. Crenças
b. Desejos
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Módulo 3:
O uso das ferramentas de avaliação 
da aprendizagem prévia 

1. O Cadernos
Com base nos resultados da avaliação das práticas e ferramentas 
de avaliação usadas nos países parceiros, e na sequência de uma 
revisão da literatura internacional sobre ferramentas de avaliação de 
aprendizagem prévia de última geração, três livretos de ferramentas de 
diagnóstico desenvolvidos pelos parceiros, projetado especificamente 
para avaliar a aprendizagem prévia de crianças migrantes / refugiadas 
recém-chegadas em idade escolar primária e secundária. As 
ferramentas permitem avaliar o nível de conhecimento de crianças 
com habilidades mínimas no idioma nativo (e / ou inglês). 
As ferramentas projetadas incluem diferentes métodos e técnicas de 
avaliação (oral, escrita, visual), adaptadas para enfrentar os desafios 
e as necessidades enfrentadas pelas crianças migrantes / refugiadas 
(habilidades mínimas de idioma nativo (e / ou inglês), diferenças 
culturais, trauma psicológico etc. ) As ferramentas permitem identificar 
e diferenciar as lacunas do conhecimento das crianças, decorrentes 
das barreiras linguísticas, as devidas à interrupção ou por falta de 
escolaridade anterior e as devidas a necessidades educativas especiais.
O projeto da ferramenta de diagnóstico foi baseado na premissa de 
que os estudantes migrantes e refugiados recém-chegados têm pouco 
ou nenhum conhecimento da língua do país de acolhimento e / ou 
inglês. Por esse motivo, a ferramenta apresenta exercícios com fortes 
características visuais (por exemplo, símbolos, imagens, ilustrações) e 
a quantidade mínima de texto possível. Isso permite, em certa medida, 
a avaliação do raciocínio e do conhecimento prévio de todos os campos 
testados, além do conhecimento da língua. A falta de domínio do idioma 
pode interferir na compreensão da tarefa dada, mesmo que o aluno 
seja capaz, com base em seu conhecimento prévio, de realizá-la. Outro 
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princípio de design da ferramenta de diagnóstico apresentada é o seu 
alinhamento com o currículo. Um mapeamento detalhado dos objetivos 
comuns de aprendizagem dos currículos dos países parceiros foi usado 
como base sobre a qual os exercícios foram criados para o ensino 
primário e secundário. Além do mais, como os testes podem intimidar 
qualquer aluno, a ferramenta de diagnóstico assume a forma de uma 
apostila lúdica para ser mais amigável e acolhedora.
Os exercícios na ferramenta variam. Alguns são exercícios de resposta 
selecionados que permitem aos alunos reconhecer as respostas 
em vez de relembrar as informações relevantes e são usados para 
corresponder ao resultados de aprendizagem. Alguns são exercícios 
de solução de problemas para diagnosticar erros e conceitos errôneos 
no raciocínio. E outros são mais orientados para a tarefa, o aluno tem 
que seguir as instruções e completar uma tarefa para chegar a um 
resultado específico / ou para criar um produto específico (por exemplo, 
TIC).
A tabela abaixo mostra os assuntos atribuídos ao ensino fundamental, 
médio e superior na ferramenta de diagnóstico:

Conteudo

(8-11 anos)

Entrevista inicial
Competências sociais e de comunicação 
Logica and Aritemética
Orientação no espaço
Ciencias genericas
Inglês

(11 aos 13 anos)

Entrevista de entrada
Competências sociais e de comunicação
Matemática
Física
Geografia
Inglês
TIC
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Higher Post Primary-  
Higher Secondary

Entrevista inicial 
Competências sociais e de comunicação
Geometria
Matemática
Física
Geografia
Inglês
TIC

Em particular, a primeira parte de cada caderno é o questionário inicial 
e as competências sociais e de comunicação. O educador é chamado 
a observar o aluno e sua interação com o caderno no decorrer da 
conclusão dos exercícios da ferramenta de diagnóstico e anotar suas 
observações. A segunda parte do livreto é diferente dependendo da 
série e as matérias variam.

O educador deve estar preparado para:

• Apresentar o caderno ao aluno e explique com termos simples (e 
/ ou inglês) que o aluno deve concluir o maior número possível de 
itens dos exercícios.

• Assim que o aluno inicia o questionário de entrada, o educador 
observa a interação do aluno com ele:

• Caso o aluno tenha apenas conhecimento oral do idioma 
do país anfitrião, os educadores o ajudarão a preencher o 
questionário      

• Caso o aluno não conheça o idioma do país anfitrião (na 
forma oral ou escrita) e seja impossível preenchê-lo, o 
educador poderá fornecer ao questionário e ao questionário 
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de inscrição o livreto em um dos outros idiomas. disponível 
(os idiomas disponíveis são: inglês, idioma do país anfitrião, 
francês, árabe).  

• Ajude os alunos com as instruções dos exercícios, se necessário, 
e ajude um aluno que possa ter dificuldade em concluir um 
exercício ou um item devido a dificuldades no idioma. 

• Observe os alunos:

• Atenção (para tarefa / ouvinte)

• Iniciação (solicitando ajuda / solicitando orientação)

• Comunicação (uso do idioma para diferentes funções, que 
idioma o aluno está usando: língua materna, idioma do país 
anfitrião, inglês)

• Adesão a regras e convenções básicas durante o 
preenchimento do questionário e exercícios da ferramenta 
de diagnóstico

• Conclua a avaliação de competências sociais e de comunicação 
enquanto o aluno está preenchendo o questionário e os exercícios 
da ferramenta de diagnóstico. O educador pode preencher 
um pequeno questionário sobre as competências sociais e 
de comunicação do aluno, bem como fazer anotações de suas 
observações para uso futuro e apoio ao aluno. Este questionário 
pode ser encontrado na mesma seção do livreto da disciplina de 
habilidades sociais e de comunicação. 
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2. Ferramentas e equipamentos necessários 
para a conclusão da ferramenta de diagnóstico:

• Lápis ou marcadores coloridos (vermelho, amarelo, laranja, 
verde, marrom, rosa, azul claro, roxo, azul, preto)

• Canetas e lápis

• Acesso a computador / laptop com conexão ativa à Internet para 
a disciplina de TIC (para o ensino médio)

4. Enquadramento

OBJECTIVOS

1. Avaliar a aprendizagem anterior e as competências sociais 
e cívicas de crianças refugiadas recém-chegadas.

2. Identificar lacunas e diferenciar as necessidades de 
aprendizagem dos alunos refugiados no. 

3. Conheça as experiências de crianças refugiadas e suas 
famílias.

4. Apoiar a inclusão de crianças migrantes / refugiadas recém-
chegadas na educação, avaliando e validando efetivamente 
o aprendizado anterior.

5. Reduzem suas chances de abandono escolar precoce 
e promovem sua progressão bem-sucedida no sistema 
educacional.

6. Orientar autoridades e instituições educacionais no 
desenvolvimento e implementação dos métodos e materiais 
educacionais mais apropriados para melhor atender às 
suas necessidades.
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RESULTADOS DESEJADOS

1. Abordar melhor as necessidades reais dos estudantes 
refugiados 

2. Facilita a aquisição de conhecimento de alunos recém-chegados

3. Facilitar o processo de integração de estudantes refugiados 
no sistema educacional

4. Identifique os pontos fortes e os desafios dos alunos em 
relação ao nível de colocação desejado.

5. Detecte os desafios e pontos fracos do ensino para apoiar 
melhor o aprendizado do aluno.

6. Avalie o conhecimento prévio do aluno.

7. Determine o ano escolar apropriado de acordo com seus 
conhecimentos.

MÉTODOS DE ENTREGA

1. Entrevista / questionário inicial com alunos recém-
chegados e suas famílias.

2. Avaliação do aluno nos tópicos selecionados através dos 
exercícios previstos nas apostilas.

3. Avaliação dos resultados e colocação do aluno no ano letivo 
adequado de acordo com os seus níveis de competência. 

4. Com base na aprendizagem baseada em problemas e 
aprendizagem baseada em jogos.
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AVALIAÇÃO SUMMATIVA

Formulário de avaliação - Capacitação de educadores
Avalie os critérios fornecidos abaixo para o material de treinamento e 
as ferramentas de avaliação usando uma escala de classificação de 5 
pontos para indicar até que ponto você concorda ou discorda de cada 
afirmação. Selecione o número que se aplica. Avalie o curso, o material 
de formação das ferramentas de avaliação do Módulo 3!

Aspeto a avaliar
Clareza do material para educadores 1 2 3 4 5

Utilidade do conteúdo para educadores 1 2 3 4 5

Conexão de testes com material escolar 1 2 3 4 5
As tarefas são relevantes para o 
material escolar 1 2 3 4 5

Os exercícios são fáceis de usar 1 2 3 4 5
As tarefas podem ser compreensíveis 
para pessoas com baixo desempenho 1 2 3 4 5

Os exercícios promovem o pensamento 
crítico e a criatividade 1 2 3 4 5

Você usaria essas ferramentas de avaliação 
em sua sala de aula? 1 2 3 4 5

1=Scarce 2=Mediocre 3=Sufficient 4=Good 5=Excellent
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