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Desenvolver recomendações operacionais e políticas para 

promover o uso das ferramentas para decisores políticos 

Como resultado das guerras e da crise dos refugiados, uma percentagem significativa de jovens 
migrantes / refugiados que atualmente residem nos Estados-Membros da União Europeia (UE) 
encontram-se fora do ambiente escolar há vários anos, e muitos nunca frequentaram a escola, 

apesar ainda estarem em idade escolar. 

Todos os Estados-Membros da UE, e especialmente países do Mediterrâneo, como a Grécia, Itália, 
Espanha e Portugal têm enfrentando uma afluência de refugiados nos últimos anos. Paralelamente 
com uma grave crise económica, o desafio de integrar com sucesso os jovens migrantes / refugiados 
nos sistemas de educação é acrescido. No entanto, de acordo com o MIPEX 2015, a educação aparece 
como a maior fraqueza nas políticas de integração dos migrantes na maioria dos EMs da UE. 

Os jovens com antecedentes migrantes em toda a UE tendem a ter um desempenho educativo mais 
baixo e são mais propensos a deixar a escola mais cedo do que os jovens nativos. Segundo o Eurostat, 
em 2016, as quotas mais elevadas de abandono precoce da educação e formação de países não 
pertencentes à UE foram encontradas em Espanha (31,9%) e Itália (31,4%); a participação na Grécia 
era de 18,5% e em Portugal, 15%. Além disso, Itália (47%), Grécia (43,7%) e Espanha (40,9%) 
apresentaram um maior número de migrantes nascidos no exterior com baixo nível educacional. 

Os países da UE tentam responder ao elevado número de fracos resultados dos alunos migrantes 
com novas políticas educativas, porém aquém, que nem sempre são bem implementadas ou são 
eficazes na prática. Poucos sistemas escolares fazem avaliações profissionais do nível de educação 

das jovens recém-chegados (MIPEX 2015) e a maneira como os países organizam os procedimentos 
de avaliação difere em toda a Europa. 

Jovens refugiados (e muitas vezes migrantes) chegam à Europa com uma multiplicidade de 
escolaridades anteriores. Verifica-se que jovens da mesma faixa etária têm experiências educativas 
anteriores completamente diferentes. Num extremo da escala, há jovens que tiveram pouca 
exposição à escola nos seus países de origem, enquanto no outro extremo, há aqueles que 
frequentaram a escola sem interrupção até à sua saída do país e, em alguns casos, até atingiram 
qualificações escolares. 

Avaliar a aprendizagem anterior dos jovens revela-se difícil, na maioria dos casos. Muitos jovens 
refugiados não têm documentação do seu desempenho escolar e das suas avaliações. Não devemos 
considerar apenas a educação prévia, mas também as suas lacunas na educação, traumas e situação 
familiar. Obter uma avaliação inicial correta é muito importante para as perspectivas de integração 
de jovens migrantes/refugiados. Uma vez matriculados num nível abaixo do seu potencial real ou 
num local onde as necessidades especiais não são tidas em consideração, os alunos podem nunca 

ser capazes de recuperar o atraso e obter sucesso. 

A integração destes jovens no sistema educativo que se baseia na sua escolaridade anterior é 
essencial, mas requer a conexão dos sistemas existentes com a educação anterior destes alunos e 
estruturas para identificar o nível e o tipo de educação anterior. 
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Em muitos sistemas, a responsabilidade de avaliar a aprendizagem anterior é passada para as 
escolas e para os próprios professores, que podem não ser treinados adequadamente para lidar com 
as necessidades específicas dos alunos refugiados. Mesmo dentro dos estados da UE, o 
estabelecimento de procedimentos uniformes de alta qualidade pode representar um desafio político 
considerável. Neste momento, na maioria dos EMs da UE, incluindo Grécia, Itália, Portugal e Espanha, 
não existem muitas políticas com disposições concretas para permitir a continuidade da 
aprendizagem dos refugiados recém-chegados, nem normas / procedimentos para avaliar os níveis 
de educação.  

Assim, como há falta de legislação específica relativa ao reconhecimento e / ou validação das 
aprendizagens prévias no contexto nacional e internacional; a falta de elaboração de boas práticas 
bem estruturadas especializadas para o ensino primário e secundário, bem como a falta de prevenção 
e legislação específica. 

No entanto, vale a pena ressaltar que, apesar da revisão bibliográfica das leis e decretos relevantes, 
não foram encontradas leis para o reconhecimento ou validação de aprendizagens / conhecimentos 
anteriores e esta é uma recomendação muito importante. 

A diretiva 2013/33 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa relativa ao estabelecimento 
de normas em matéria de acolhimento de requerentes de proteção internacional define que os 
Estados-Membros devem facultar aos filhos de requerentes e requerentes menores o acesso ao 
sistema educativo, nas mesmas condições que os nacionais; essa educação pode ser fornecida nos 
centros de acolhimento. A diretiva também define que o acesso acima mencionado não deve ser 
adiado por mais de três meses “a partir da data em que o pedido de proteção internacional foi 
apresentado por ou em nome do menor”. Também estão previstas aulas preparatórias, incluindo aulas 

de línguas, nos casos em que a participação dos jovens na educação precisa de ser facilitada. O Estado 
Membro “deve proporcionar outros procedimentos educativos, de acordo com as suas leis e práticas 
nacionais”. Com o  Despacho n.º 10041-A/2015, de 3 de setembro, Portugal adaptou esta diretiva no 
seu enquadramento legal nacional. 

(Com a Lei n. º 26/2014, Portugal estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou 
proteção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária. 
Com o decreto-Lei nº 227/2005 define-se também o regime de concessão de equivalência de 
habilitações de sistemas educativos estrangeiros a habilitações do sistema educativo português ao 
nível dos ensinos básico e secundário.) 

Para abordar os desafios mencionados, estas recomendações políticas visam: 

• Aumentar a disseminação e o uso do estado da arte, de ferramentas eficazes para a avaliação e 
validação da aprendizagem prévia de alunos migrantes / refugiados recém-chegados ao ensino 
primário e secundário; 

• Reforçar as competências dos líderes educativos e educadores sobre o uso de ferramentas para 

avaliar e validar os conhecimentos e aprendizagens anteriores; e 

• Aumentar a sensibilização, o conhecimento e a competência dos legisladores, líderes educativos e 
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educadores em relação a abordagens educativas inclusivas, com o objetivo geral de apoiar a inclusão 
de jovens migrantes / refugiados recém-chegados na educação na Grécia, Itália, Portugal e Espanha, 
para efetivamente avaliar e validar as aprendizagens anteriores. 

O principal objetivo do projeto CIRCLE é o desenvolvimento de ferramentas de avaliação das 
aprendizagens anteriores e de mecanismos de validação nos sistemas educativos locais da Grécia, 
Itália, Portugal e Espanha (e outros países da UE) para permitir a continuidade da aprendizagem de 
jovens migrantes / refugiados recém-chegados. 

O CIRCLE criou ferramentas inovadoras de diagnóstico, na forma de três guias, para ajudar os 

professores a validar o conhecimento prévio de migrantes / refugiados e alunos de países terceiros, 
com competências mínimas da língua (país anfitrião ou inglês) e educação interrompida. As 
ferramentas incluem diferentes técnicas de avaliação (oral, escrita, visual), adaptadas para os 
desafios específicos enfrentados pelos migrantes / refugiados e jovens de países terceiros. A 
avaliação e validação das aprendizagens anteriores contribuirá para uma melhor classificação de 
novos alunos no ensino primário e secundário e, principalmente, orientará autoridades e instituições 
educativas no desenvolvimento e implementação de métodos e materiais educativos mais adequados 
para melhor atender às necessidades atuais desses alunos, reduzindo assim a possibilidade de 
abandono escolar precoce e promover a sua progressão bem-sucedida através do sistema educativo. 

A validação das aprendizagens prévias também facilitará ainda mais o acesso dos jovens a todos os 
níveis de ensino e oportunidades de emprego no futuro. 

Os resultados esperados do projeto são o desenvolvimento de políticas educativas mais direcionadas 
e abordagens educativas inclusivas nos países parceiros (e na UE em geral), para apoiar a inclusão 
de jovens migrantes / refugiados na educação e na sociedade. A inclusão bem-sucedida de jovens 

migrantes / refugiadas nos sistemas educativos pode antecipar custos de integração posteriores. 


