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Os livretes 

Com base nos resultados da avaliação das práticas e ferramentas de aferição 

utilizadas nos países parceiros, e no seguimento de uma revisão da literatura 

internacional sobre as ferramentas mais avançadas de avaliação da 

aprendizagem anterior, três livretes de ferramentas de diagnóstico 

desenvolvidos pelos parceiros, especificamente concebidos para avaliar a 

aprendizagem anterior das crianças migrantes/refugiadas recém-chegadas em 

idade escolar do ensino básico (8 aos 11 anos), ensino básico (11 aos 13 anos) 

e básico e secundário (13 aos 15 anos). As ferramentas permitem a avaliação 

do nível de conhecimento das crianças com conhecimentos mínimos da língua 

nativa (e/ou inglesa). 

As ferramentas que foram concebidas incluem diferentes métodos e técnicas 

de avaliação (oral, escrita, visual), adaptados para responder aos desafios e 

necessidades com que se deparam as crianças migrantes/refugiadas 

(conhecimentos mínimos da língua nativa (e/ou inglesa), diferenças culturais, 

traumas psicológicos, etc.). As ferramentas viabilizam a identificação e 

diferenciação entre lacunas no nível de conhecimentos das crianças, quais são 

as decorrentes das barreiras linguísticas, as que são devidas à interrupção ou 

à falta de escolaridade prévia e as que são devidas a necessidades educativas 

especiais. 

O design da ferramenta de diagnóstico teve por base a premissa de que os 

estudantes migrantes e refugiados recém-chegados têm pouco ou nenhum 

conhecimento da língua do país de acolhimento e/ou da língua inglesa. Por 

esta razão, esta ferramenta introduz exercícios com fortes características 

visuais (por exemplo, símbolos, imagens, ilustrações) e a mínima quantidade 

de texto possível. Isto permite, até certo ponto, avaliar o raciocínio e os 

conhecimentos prévios de cada campo testado do que o conhecimento da 

língua. A falta de conhecimentos linguísticos pode interferir com a 

compreensão da tarefa dada, mesmo que o aluno tenha capacidade, com base 

nos seus conhecimentos prévios, de realizá-la. Outro princípio de planeamento 

da ferramenta de diagnóstico apresentada é o seu alinhamento com o currículo. 

Foi realizado um levantamento detalhado dos objetivos comuns de 

aprendizagem 
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dos currículos dos países parceiros como base sobre a qual se criaram os exercícios 

para o ensino básico (8 aos 11 anos), ensino básico (11 aos 13 anos), e ensino básico 

e secundário (13 aos 15 anos). Além disso, como os testes podem ser intimidantes para 

qualquer aluno, a ferramenta de diagnóstico toma a forma de um divertido livrete de 

forma a ser mais simpático e acolhedor. 

Os exercícios da ferramenta variam. Alguns são exercícios de resposta selecionada, 

que permitem aos alunos reconhecer as respostas em vez de recordar a informação 

relevante, e são utilizados para fazer corresponder os resultados da aprendizagem. 

Alguns são exercícios de resolução de problemas, para diagnosticar erros e equívocos 

no raciocínio. E outros são mais orientados para tarefas, tendo o aluno de seguir as 

instruções e concluir uma tarefa para chegar a um resultado/ou criar um produto 

específico (por exemplo, TIC). 

A tabela abaixo mostra as disciplinas que são atribuídas ao ensino básico (8 aos 11 

anos), ensino básico (11 aos 13 anos) e ao ensino primário e secundário (13 aos 15 

aos) na ferramenta de diagnóstico. 
 

Disciplinas 

 
 

Ensino básico (8 aos 
11 anos) 

Entrevista de entrada 

Competências sociais e de comunicação 

Lógica e aritmética 

Orientação no espaço 

Ciência genérica 

Elementos de inglês 

 
 

Ensino básico (11 

aos 13 anos) 

Entrevista de entrada 

Competências sociais e de comunicação 

Matemática 

Física 

Geografia 

Elementos de inglês 

TIC 
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Ensino básico e 

secundário (13 aos 

15 anos) 

Entrevista de entrada 

Competências sociais e de comunicação 

Geometria 

Matemática 

Física 

Geografia 

Elementos de inglês 

TIC 

 

Em particular, a primeira parte de cada livrete é o questionário de 
entrada e as competências de comunicação social. O professor é 
chamado a observar o aluno e a sua interação com o livrete no decurso 
da conclusão dos exercícios da ferramenta de diagnóstico e a anotar as 
suas observações. 

A segunda parte do livrete é diferente consoante a nota e as disciplinas 
variem. 
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O papel do professor na ferramenta de diagnóstico 

 
O professor deve estar preparado para: 

• Apresentar o livrete ao aluno e explicar com termos simples (e/ou 

em inglês) que o aluno tem de preencher o maior número possível 

de elementos dos exercícios. 

• Assim que o aluno iniciar o questionário de entrada, o professor 

deverá observar a forma como o aluno interage com o mesmo: 

• No caso de o aluno ter apenas conhecimentos orais da 

língua do país de acolhimento, os professores ajudam-no a 

preencher o questionário 

• Caso o aluno não tenha conhecimentos da língua do país de 

acolhimento (na forma oral ou escrita) e lhe seja impossível 

preenchê-lo, o professor pode facultar o questionário e o 

livrete numa das outras línguas disponíveis (as línguas 

disponíveis são as seguintes: inglês, língua do país de 

acolhimento, francês, árabe). 

• Ajudar os alunos com as instruções dos exercícios, se necessário, 

e ajudar um aluno que possa sentir dificuldades em concluir um 

exercício ou um determinado ponto devido a dificuldades 

linguísticas. 

• Observe os alunos relativamente à: 
 

• Atenção (à tarefa/ouvinte) 
 

• Iniciação (pedir ajuda/pedir orientação) 
 

• Comunicação (utilização da língua para diferentes funções, 

que língua utiliza o aluno: língua materna, língua do país de 

acolhimento, inglês) 
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• Cumprimento das regras e convenções base durante o 

preenchimento do questionário e dos exercícios do 

instrumento de diagnóstico 

• Realize a avaliação das competências sociais e de comunicação 

enquanto o aluno preenche o questionário e os exercícios da 

ferramenta de diagnóstico. O professor pode preencher um 

pequeno questionário sobre as competências sociais e de 

comunicação do aluno, bem como guardar notas das suas 

observações para posterior uso e apoio ao aluno. Este 

questionário encontra-se na mesma secção do livrete que o tema 

das competências sociais e de comunicação. 

 
 

Ferramentas e equipamento necessários para 
o preenchimento da ferramenta de diagnóstico: 

• Lápis de cor ou canetas de feltro (vermelho, amarelo, laranja, 

verde, castanho, rosa, azul-claro, roxo, azul, preto) 

• Canetas e lápis 

• Acesso ao computador/portátil com ligação à Internet para a 

disciplina de TIC [para o ensino básico e secundário (13 aos 15 

anos) 
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Como usar as ferramentas de avaliação 

 
OBJETIVOS 

1. Avaliar a aprendizagem anterior e as competências sociais 

e cívicas das crianças refugiadas recém-chegadas 

2. Identificar lacunas e diferenciar as necessidades de 

aprendizagem dos estudantes refugiados 

3. Conhecer o contexto histórico das crianças refugiadas e das 

suas famílias 

4. Apoiar a inclusão das crianças migrantes/refugiadas recém-

chegadas na educação, avaliando e validando eficazmente 

a aprendizagem anterior. 

5. Reduzir as probabilidades de abandono escolar precoce e 

promover o sucesso da sua evolução escolar através do 

sistema educativo 

6. Orientar as autoridades e instituições educativas no 

desenvolvimento e implementação dos métodos e materiais 

educativos mais adequados para melhor responder às 

necessidades destas crianças. 

 
 

RESULTADOS DESEJADOS 

1. Responder melhor às necessidades reais dos alunos refugiados 

2. Facilitar a aquisição de conhecimentos dos alunos recém-

chegados 

3. Facilitar o processo de integração dos alunos refugiados no 

sistema educativo 
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4. Identificar os pontos fortes e os desafios dos alunos no que 

diz respeito à colocação no nível desejado. 

5. Identificar os desafios e fraquezas da instrução, de forma a 

melhor apoiar a aprendizagem dos alunos. 

6. Avaliar os conhecimentos prévios do aluno. 

7. Determinar o ano escolar adequado de acordo com os 

conhecimentos do aluno. 

 

MÉTODOS DE ENTREGA 

1. Entrevista/questionário inicial com estudantes recém-

chegados e respetivas famílias 

2. Avaliação do aluno nos tópicos selecionados através dos 

exercícios fornecidos nos livretes 

3. Avaliação dos resultados e colocação do aluno no ano letivo 

apropriado, de acordo com os seus níveis de competência. 

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