
As migrações devidas a conflitos, 
alterações económicas e climáticas 
perturbou a educação de um número 
significativo de crianças em idade 
escolar que residem actualmente nos 
Estados-Membros da UE. Estas crianças 
foram deixadas de fora do ambiente 
escolar durante vários anos ou nunca 
foram incluídas nos sistemas eductivos.

Avaliar a aprendizagem anterior de crianças 
migrantes / refugiadas tem sido um enorme desafio 

para a maioria dos países da UE, uma vez que normalmente não possuem 
documentação sobre os níveis de escolaridade e notas anteriores e não existem 

ferramentas disponíveis para avaliar o seu nível anterior de conhecimento. 
Além disso, o trauma psicológico, uma situação familiar difícil e a falta de 

conhecimento das línguas dos países de acolhimento tornam quase 
impossível que estas crianças sejam incluídas nos respectivos 

sistemas educativos oficiais. 

Educação de qualidade
O desafio:

inClusIon of Refugee
ChiLdren in Education

O ensino primário deve ser gratuito e 
diferentes formas de ensino secundário 

devem estar disponíveis para todas as 
crianças. Os regulamentos e regras nas 
escolas deve respeitar a dignidade das 
crianças e os seus direitos. Os países mais 
ricos devem ajudar os países mais pobres a 

alcançar isto.

Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da 
Criança – Artigo 28

#TheRightToEducation

O projeto 
CIRCLE tem como 
objetivo geral ajudar e 
apoiar a inclusão de migrantes / refugiados na 
educação na Grécia, Itália, Portugal e Espanha, 
criando ferramentas e políticas que permitirão aos 
profissionais educacionais avaliar e validar 
efetivamente a aprendizagem anterior e desta forma 
permitir a continuidade dessa aprendizagem para 
recém-chegados.

projeto
“CIRCLE”

A nossa ideia:

TODOS TEMOS O 
DIREITO À EDUCAÇÃO



Conseguir a avaliação inicial da aprendizagem prévia é da maior importância para a 
inclusão social de crianças e jovens migrantes / refugiados, uma vez que os estudos 
existentes indicam que a integração escolar num nível distinto do seu potencial é 
umas das causas principais para o abandono escolar.

O “Projeto CIRCLE” tem por objetivo melhorar o acesso à educação para 
crianças/jovens, reduzir o abandono escolar precoce e promover uma progressão 
bem-sucedida através do sistema educativo. 

Como faremos isto?

Realizar de um estudo aplicado com o objetivo de identificar e avaliar a 
eficiência e a eficácia de práticas de avaliação de aprendizagem anteriores

Desenvolver ferramentas e mecanismos de diagnóstico especificamente 
concebidos para avaliar a aprendizagem prévia de recém-chegados migrantes / 
refugiados em idade escolar primária e secundária.

Desenvolver e promover recomendações de políticas para os decisores 
políticos no campo da educação

Alcançando as partes interessadas através de advocacia e lobbying e através 
a disponibilização de formação a líderes e educadores, no uso de ferramentas e 
mecanismos.

Para alcançar os melhores resultados para a inclusão de crianças migrantes / refugia-
das, juntámos forças com algumas das organizações mais influentes na Europa e 
criámos uma equipa composta por ONGs, autoridades públicas locais e instituições 
de ensino nas quais cada parceiro traz um conjunto diferente de mais valias no campo 
da educação e e apoio à imigração, estamos a planear o seguinte. 

@CircleProjectEU circle@kmop.eucircle-project.eu

Ajude-nos a ter sucesso nesta longa e difícil 
jornada para a inclusão social de crianças/jovens 

migrantes / refugiadas, seguindo o nosso 
projeto e contactando-nos!

Erasmus+
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