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1. Orientações para o IO1 – Relatório de auditoria básica e análise de necessidades  
Parceiro responsável do IO: CRIA (ES)  
 
O Relatório de auditoria básica e análise de necessidades (BANA) é uma estrutura de métodos de 
pesquisa, com foco nas melhores práticas para promover a inclusão de refugiados/requerentes de 
asilo e apoiar os jovens em risco de abandono escolar precoce. Todos os países contribuíram para 
o relatório elaborado pelo parceiro líder. 
 
1.1 Objetivos principais  
 
O principal objetivo do produto é a contextualização nacional e europeia do quadro do projeto, ou 
seja, a situação dos recém-chegados e dos que correm o risco de abandono escolar. 
 
Ao mesmo tempo, este relatório identifica os principais obstáculos enfrentados pelos grupos 
beneficiários deste projeto, encontrando os pontos comuns que foram reproduzidos nas diferentes 
regiões dos participantes do projeto. 
Finalmente, o relatório também reconhece os agentes que trabalham para a inclusão social dessas 
comunidades, bem como as estratégias e práticas utilizadas para superar os obstáculos e barreiras 
identificados. 
 
1.2 Descrição 
 
O primeiro produto do projeto é um relatório comparativo que analisa a situação e as necessidades 
dos recém-chegados e o  risco de abandono escolar a nível europeu. 
Este relatório final integra e compara os relatórios nacionais realizados pelos parceiros do projeto, 
estes relatórios também estão disponíveis de forma individual (por parceiro/país). 
 
1.3 Principais resultados 
 
O principal resultado do produto intelectual, liderado pelo CRIA (SP), é de forma geral e sem inserir 
o conteúdo específico do relatório – uma compreensão profunda dos problemas na aprendizagem 
dos diferentes grupos em risco de exclusão que são o foco deste projeto (recém-chegados e em 
risco de abandono escolar precoce). 
Na análise dos problemas e obstáculos enfrentados pelos diferentes grupos beneficiários deste 
projeto, foi realizada uma actualização dos dados relativos à situação em que as comunidade vivem 
nos diferentes territórios. Foi feita uma abordagem comparativa da situação europeia para uma 
maior compreensão dos dados locais e do contexto geral em que o projeto é desenvolvido. 
 
1.4 Orientações para uma utilização futura do Relatório B.A.N.A.  
 
- Para o uso futuro deste produto, recomenda-se a atualização com base na informação disponível 
sobre o tópico tratado. 
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- Do mesmo modo, para tornar a leitura mais agradável, recomenda-se a sua reconversão para um 
formato infográfico, de forma a ser utilizado para a divulgação da situação dos recém-chegados e 
em risco de abandono escolar prematuro, não só a nível nacional como também europeu.  
- Recomenda-se a utilização deste produto como material de trabalho em acções centradas na 
apresentação de projetos europeus a nível local, utilizando-o como referência do estado da arte a 
nível europeu.  
 
2. Orientações para o IO2 – Ambiente LEI 
Parceiro responsável do IO: Desincoop (PT)  
(Com o parceiro associado  AEFH: Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda)  
 
O Ambiente LEI é um quadro de boas práticas, proveniente dos resultados do IO1, para melhorar os 
conhecimentos e competências dos professores/formadores, profissionais e consultores através de 
redes colaborativas multiserviços para melhorar a integração social e cultural dos migrantes/ 
refugiados e para que os professores/ formadores possam motivar e integrar os jovens estudantes 
em risco de abandono escolar precoce. 
 
2.1.  Objetivos principais   
 
Os principais objetivos deste IO estão em consonância com os principais objetivos do projeto LEI. 
Neste sentido, o objetivo principal foi a construção de um processo metodológico tendo em conta 
todas as partes envolvidas, a fim de: 
 
- Garantir uma relação mais colaborativa e vantajosa para todos; 
- Trabalhar para uma compreensão comum da escola como uma organização de aprendizagem;  
- Desenvolver a motivação dos professores e a sua capacidade para motivar os alunos;  
- Dar aos professores a oportunidade de partilhar as suas preocupações sobre as suas condições de 
trabalho;  
- Gerar respostas diferenciadas e específicas de acordo com os contextos locais;  
- Melhorar as oportunidades, progressos e percursos escolares dos estudantes migrantes e nativos;  
- Melhorar o trabalho colaborativo entre uma vasta gama de actores;  
- Divulgar as boas práticas. 
 
Ao mesmo tempo, este IO tem por objetivo selecionar as orientações que devem ser tidas em conta 
no próximo IO que, em conjunto, constituem uma boa prática. 
 
2.2 Descrição 
 
A introdução ao IO2 foca as principais declarações que descrevem o ambiente do projeto. Quase 
todas são fatores estruturais, que estão para além do controle desta parceria. Em cada um dos 
fatores foram identificados alguns pontos a serem considerados pela parceria na produção e 
divulgação de outros produtos intelectuais para os seus públicos-alvo e  foram feitas 
recomendações nesse sentido. 
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A primeira parte do IO foi dedicada ao Quadro Jurídico Internacional que recorda a todos os países 
envolvidos os compromissos assumidos no âmbito das convenções mais importantes e outras leis 
internacionais vinculativas ou instrumentos internacionais relativos a menores e ao seu direito à 
educação. 
O capítulo “Âmbito e Metodologia” descreve o fio condutor comum encontrado na análise das 
publicações da OCDE, a partir das informações recolhidas sobre os países nos respectivos Relatórios 
de Auditoria e Análise de Necessidades e no produto final do IO1, o Relatório BANA Comparativo.   
 
2.3 Principais resultados 
 
O principal resultado foi a identificação das dimensões consideradas mais relevantes para o 
contexto do projeto LEI: 
 
- Vida escolar/ Envolvimento (Compromisso); 
- Tomada de decisão; 
- Educação, e formação de professores; 
- Currículo 
- Línguas (oficiais) de ensino; 
- Métodos de ensino; 
- Interacção entre estudantes 
- Materiais didáticos; 
- Comunicação efectiva/eficiente 
 
Para cada uma dessas dimensões foram selecionadas práticas inspiradoras, em diferentes fontes, 
como evidências dos processos em curso em alguns países. 
 
 
2.4  Orientações para uma utilização futura do Ambiente LEI 
 
Quatro orientações foram selecionadas para ajudar a parceria a se concentrar no cerne do ambiente 
que precisamos mudar com o percurso do LEI  e os três módulos para professores, formadores e 
outros profissionais que lidam com a inclusão dos alunos. 
 
ORIENTAÇÃO  1 - Comunicar eficazmente com as famílias - Melhorar a comunicação com os pais/ 
Envolver os pais 
 
ORIENTAÇÃO 2 - Comunicar eficazmente com os estudantes 
 
ORIENTAÇÃO 3 - Comunicar mais eficazmente com os funcionários(as) 
 
ORIENTAÇÃO  4 - Comunicar eficazmente com os membros da comunidade. 
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3. Orientações para o IO3 – O Percurso LEI  
Parceiro responsável do IO: GEMS NI (Irlanda do Norte, Reino Unido)  
 
O IO3 é um teste-piloto da estrutura de formação e programa de formação para agências públicas 
de apoio e para professores/formadores que suportam a aprendizagem das línguas, a 
empregabilidade e inclusão de refugiados. 
 
 
3.1. Principais objetivos 
 
O IO3 tinha como objetivo desenvolver um curso de formação para professores e formadores e 
documentação de apoio. O curso de formação tinha como tema “Criar uma cultura de inclusão” 
com os seguintes objetivos: 
 
- Deixar que os estudantes possam definir a competência cultural; 
- Permitir que os estudantes sejam capazes de compreender a importância da inclusão cultural;  
- Proporcionar aos professores/ formadores ferramentas para apoiar melhor os imigrantes/ recém-
chegados ao nosso país;  
- Envolver as escolas e as organizações de formação para testar o modelo nos seus colegas e 
participantes que se enquadrem no grupo-alvo do projeto LEI;  
- Preencher questionários e recolher evidências; 
- Desenvolver um modelo com estratégias para envolver diferentes culturas,  
- Ser capaz de analisar e avaliar estratégias. 
 
3.2 Descrição  
 
O objetivo principal do IO3 era projetar, desenvolver, ministrar e testar um curso de formação 
baseado na inclusão cultural e ser culturalmente consciente. Criar um processo no qual  os jovens 
migrantes, os refugiados e os recém-chegados estejam plenamente integrados nas escolas para 
evitar o abandono escolar precoce. 
O processo de formação individual compreenderá quatro fases ou atividades:  
 
- Aferição 
- Motivação 
- Conceção 
- Execução 
 
3.3 Principais resultados 
 
Os alunos são participantes ativos no projeto LEI Erasmus+, percebem os objetivos do projeto (IO`s) 
e estão envolvidos num processo de avaliação participativa que resultará num Programa de 
Formação LEI já testado. 
Os professores e formandos classificaram o nível dos materiais elevado ou muito elevado, alguns 
professores sentiram que os materiais seriam demasiado académicos para os jovens. Os 
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professores/ formadores sentiram que existem aspectos dos módulos poderiam ser 
modificados/ajustados  para se adaptarem ao grupo de aprendizagem. 
Os jovens foram muito proativos nas atividades individuais e de grupo, o que lhes permitiu ter 
discussões francas e abertas e lhes possibilitou refletir sobre as situações em que se encontraram e 
como eles poderiam agir de forma diferente. 
No módulo da língua, todos sentiram os benefícios de aprender Inglês e estarem preparados para 
participar nos processos da Irlanda do Norte de seleção e recrutamento e ainda de procura de 
emprego. O jargão local foi introduzido,  as atividades de conversação e os folhetos foram 
enriquecedores ao longo do módulo,  proporcionando aos participantes a preparação prática para 
se puderem candidatar e participar nas entrevistas de emprego enquanto vão melhorando as suas 
competências no inglês. 
  
A maior parte das escolas e colégios não disponibilizam um módulo de aprendizagem da língua 
direccionado para o mundo do trabalho orientado-se mais  para o fornecimento do  Inglês para 
Falantes de Outras Línguas. 
Neste momento a nossa organização está em processo de candidatura para a acreditação deste 
curso de formação. 
 
3.4 Orientações para um uso futuro do Percurso LEI 
 
Criar uma cultura de inclusão é muito importante para a nossa organização e para os nossos 
stakeholders externos. Adapta-se bem ao nosso espírito e à forma como recebemos e tratamos os 
nossos clientes. 
No futuro, desenvolveremos cursos de formação para responder a todos os públicos, como jovens 
e outros professores e formadores. 
Também achamos que seria benéfico produzir uma brochura para o glossário e para a orientação. 
 
4. Orientações para o IO4 - Os Módulos de Formação 
Parceiro responsável do IO: IIS Leonardo Da Vinci (IT) 
 
A partir da estrutura do Percurso LEI , três módulos didáticos foram planeados: 1) Reconhecimento 
de línguas 2) Inclusão social; 3) Competências sociais. Os módulos foram direcionados para os  
professores / formadores, com uma atenção específica nos beneficiários finais. 
 
4.1 Objetivos principais 
 
O objetivo principal era projetar os três módulos de formação, referindo-se ao maior número de 
competências relevantes para a inclusão de jovens migrantes (e dos mesmos estudantes nativos em 
risco de abandonar a escola): 

➢ Competências em consciência social;  

➢ Competências na língua do país anfitrião;  

➢ Competências em inclusão social. 
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O valor acrescentado dos OI, para a parceria e para os utilizadores, consiste na adoção da 
gamificação como metodologia e no envolvimento dos professores na formulação dos conteúdos. 
Os produtos podem ser transferidos e utilizados também em contextos fora da escola para avaliação 
e desenvolvimento das mesmas competências com referência a migrantes adultos (EFP ou educação 
de adultos). 
 
4.2 Descrição 

➢ Módulo 1 – Competências sociais: as Unidades Didáticas são baseadas na Autoconsciência, 
Prática da Escuta como método de aprendizagem, Empatia e Inclusão, utilizando a Gamificação 
como principal metodologia. 

➢ Módulo 2 – Língua para o trabalho: as Unidades Didáticas têm como objetivo ajudar os 
imigrantes a aprender a língua do país anfitrião o suficiente para encontrar um emprego, assim 
todos os exercícios e o vocabulário têm como objetivo escrever um currículo, realizar uma 
entrevista, conversar com colegas e gestores. 

➢ Módulo 3 – Inclusão Social: as Unidades Didáticas possuem um extenso histórico de materiais 
de leitura, para que os exercícios possam ser utilizados pelos alunos, enquanto todos os 
materiais de pesquisa podem ser utilizados pelos professores / formadores para obter um 
conhecimento profundo e usar o Módulo para cursos académicos. 
 

4.3 Resultados principais 
 
Os módulos foram testados como o próximo IO, portanto, os resultados serão apresentados no 
capítulo dedicado ao IO5. 
 
4.4. Orientações para uso futuro dos Módulos 
 
Milhares de jovens refugiados chegaram à Europa, especialmente nos últimos 4 anos. A partir desse 
momento, as escolas e institutos de formação foram pressionados, para lidar com a enorme 
quantidade de crianças e adolescentes em idade escolar para o ensino obrigatório. 
Será necessário aprimorar uma cooperação regular entre escolas e centros de formação e entre 
agências de apoio - ou grupos de interesse especiais como a Caritas - e outras associações religiosas, 
para obter uma melhor compreensão das competências dos recém-chegados. Esse entendimento é 
necessário se desejamos estabelecer aulas profissionais mais bem direcionadas, em particular a 
formação de línguas para o grupo-alvo de trabalhadores qualificados, com baixo nível de 
proficiência linguística. 

 
5. Orientações para o IO5 – Teste dos Módulos 
Parceiro Líder do IO: Caritas Borken (DE)  
(com o Parceiro Associado: Akademie Klausenhof) 
 
Todos os módulos de formação foram testados nos 5 países da parceria por dois painéis, de 
professores / formadores e beneficiários finais. 
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5.1. Objetivos principais  
 
O projeto LEI visa fornecer uma solução prática para o desafio de uma educação linguística 
significativa, uma educação socio-emocional inclusiva de jovens em risco de exclusão social. Agora, 
o principal objetivo da avaliação pode ser descrito da seguinte maneira: 

➢ entender se os testadores avaliam o produto como fácil de utilizar e interessante; 

➢ recolher evidências sobre até que ponto as diferenças interculturais entre os países 
parceiros envolvidos no projeto diferem na avaliação dos materiais; 

➢ reunir conhecimento sobre como as diferentes experiências de trabalho com o grupo-alvo 
de jovens têm um papel na avaliação dos materiais. 

 
5.2. Descrição 
 
A principal tarefa do IO5 era fazer uma avaliação dos módulos LEI. O processo de avaliação foi 
iniciado com o desenvolvimento de um questionário para inquirir os parceiros sobre as suas 
experiências em relação aos aspectos relevantes para responder às principais perguntas e 
comprovar a qualidade e a usabilidade do material desenvolvido. O questionário que 
desenvolvemos utiliza uma mistura de avaliação quantitativa e qualitativa. 
A avaliação que fizemos pode ser descrita como uma avaliação de campo na qual os entrevistados 
não são separados do seu ambiente natural durante a pesquisa. A amostra da avaliação consiste 
num total de 72 profissionais de ensino das seis organizações parceiras do projeto LEI nos cinco 
países europeus. 
 
5.3.Resultados principais 
 
No que diz respeito aos dados quantitativos, um grande número de professores participou da 
pesquisa e mostraram-se muito dispostos a fornecer feedback detalhado, significativo e útil para 
fins de avaliação. Isso indica um grande interesse dos professores no material LEI. Além disso, 
recebemos declarações claras sobre os benefícios positivos que o material promove nos alunos. 
As nossas conclusões são:  

➢ que os professores têm um grande interesse em usar materiais para lidar com as três áreas 
de estudo (inclusão social, aquisição de línguas, competências sociais). 

➢ A forma atual dos materiais, em alguns dos módulos, torna necessária a sua adaptação às 
circunstâncias individuais. 

➢ que os objetivos do projeto e dos módulos individuais sejam revistos e adaptados para se 
poder usar o material de uma maneira mais direcionada e mais à medida.  

➢ que o uso de formas inovadoras, lúdicas e sociais de aprendizagem é avaliado pelo grupo-
alvo como muito adaptável e absolutamente digno de continuar. 

Toda a avaliação - feedback mostra que existe um alto grau de concordância entre a importância de 
abordagens profissionalizadas no trabalho com o grupo alvo deste projeto. 
Para nós, a diferente avaliação da qualidade do material é explicada pelas diferenças de experiência 
de trabalho com o grupo-alvo. 
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A avaliação provou ser extremamente “proveitosa” em termos de derivar em recomendações 
concretas para novas ações. Embora a maioria dos entrevistados tenha indicado um alto benefício 
do material, há sugestões de desenvolvimento que achamos consistentes em todos os dados, o que 
deve orientar a otimização adicional. 
 
5.4. Orientações para um teste futuro 
 
O processo de avaliação forneceu algumas realizações muito importantes e sugestões e produtivos 
desenvolvimentos para o manuseio adicional dos materiais do LEI. Além disso, o uso de uma 
combinação de métodos (quantitativo / qualitativo) provou ser útil para identificar tendências e 
obter feedback bem fundamentado e detalhado. 
Para ter um teste mais eficaz no futuro, sugerimos o seguinte: 

➢ o uso de um pré-teste para rever e possivelmente adaptar o instrumento de avaliação; 

➢ melhoria e comunicação ainda mais próxima para otimizar o cumprimento dos prazos; 

➢ formulação de ordens de serviço claras (comunicação das normas de aplicação) para o uso 
da ferramenta de avaliação. 

 
 
 
 


