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Introdução 
 

As necessidades dos estudantes migrantes 

Os fenómenos migratórios e as necessidades das crianças e jovens são cruciais nas sociedades 
contemporâneas. Estudantes migrantes podem ser uma população vulnerável devido aos fatores 
sociais da saúde que afetam seu o bem-estar emocional e físico. Além disso, muitas vezes, são 
educados em contextos com poucos recursos, vivenciam traumas de adaptação e podem estar 
cercados por ambientes hostis. No que diz respeito ao sucesso escolar, os estudantes migrantes, 
na maioria dos países, tendem a ter resultados escolares mais baixos do que seus pares nativos. É 
claro, que os obstáculos que dificultam os resultados escolares dos alunos migrantes vão além da 
proficiência linguística (Nusche, 2009; Millon-Fauré, 2019). 
Além disso, as crianças migrantes correm o risco de abandonar a escola ou de receber uma 
educação inferior. No âmbito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável da UNESCO, 
reorientar a educação para envolver crianças em risco de marginalização é crucial para transformar 
a sociedade para um desenvolvimento sustentável e atender às necessidades de aprendizagem de 
todos os jovens e crianças (UNESCO, 2010). 
Como os estudantes migrantes enfrentam desafios de saúde, socioemocionais, escolares e de 
linguagem, a saúde e as conquistas escolares desempenham um papel fundamental na sua 
integração. De facto, os alunos que estão bem integrados no sistema educativo do país de 
acolhimento, tanto a nível académico como social, têm mais probabilidades de atingir os seus 
objetivos e de estar em boas condições de saúde (Noorani et al., 2019).  
Frequentemente, a pesquisa também demonstrou que os estudantes migrantes com baixo 
desempenho escolar apresentam uma baixa autoestima, stresse e insegurança (Giavrimis et al., 
2003; Wadsworth et al., 2008). 
As escolas têm o papel de responder à multiplicidade de questões de saúde física, mental e escolar 
específicas para crianças migrantes, bem como promover pontos fortes para encorajar resultados 
educativos positivos. O sistema escolar está especialmente bem posicionado para abordar o tema 
da saúde dos alunos migrantes, pois, geralmente, é o primeiro espaço institucional e social em que 
eles se envolvem na adaptação cultural e o principal local de contacto entre alunos migrantes e 
alunos nativos, o que torna o local ideal para programas que visam promover a integração e 
inclusão (EC, EACEA, Eurydice, 2019). 
 
 
 
 
No entanto, estudos sobre estratégias escolares orientados para estudantes migrantes ainda são 
limitados (Bal & Perzigian, 2013; Tyrer & Fazel, 2014). Em particular, apesar dos numerosos 
programas escolares desenvolvidos para prevenir problemas socioemocionais e comportamentais 
e promover a saúde, a educação e a adaptação dos alunos migrantes, pouco se conhece, tanto na 
teoria como na prática, sobre os tipos de atividades que funcionam melhor, sendo necessárias 
avaliações adequadas. (Rousseau & Guzder, 2008). 
 
 

 O projeto "Abordagem integral da escola para jovens de origem migrante" (WAY) 
 



 
"Abordagem integral da escola para jovens de origem migrante" (WAY) é um projeto 
financiado pelo Erasmus+ destinado a disseminar a abordagem de toda a escola para 
promover a saúde e a aprendizagem de alunos de origem migrante. A longo prazo, o 
projeto WAY contribuirá para a promoção, a inclusão social de pessoas de origem 
migrante e de baixo nível socioeconómico e para a redução do abandono escolar precoce 
dos alunos de origem migrante. 
As organizações participantes são: The European Centre for Economic and Policy 
Analysis and Affairs (ECEPAA), uma organização belga sem fins lucrativos; Fundacion 
Red Incola, uma organização espanhola sem fins lucrativos; Università degli Studi Di 
Milano-Bicocca – Departamento de Psicologia, uma universidade italiana; A 2ª Escola 
Secundária Profissional de Katerini, uma escola grega; o Agrupamento de Escolas de 
Silves, uma escola portuguesa; a Fundação Autokreacja, uma ONG polaca, I.I.S Laeng 
Meucci, uma escola italiana de Osimo (Marche). 
Esta revisão representa uma etapa importante do projeto para identificar intervenções 
escolares eficazes e para promover resultados académicos e de saúde de crianças e 
jovens migrantes em idade escolar. 
 

 
Abordagem integral da escola 
Uma abordagem amplamente reconhecida para promover a saúde e o bem-estar dos alunos é o 
modelo Escola Promotora de Saúde (HPS). Está provado que tal modelo também pode ser eficaz 
em termos de equidade e redução de desigualdades (SHE, 2018). Como pode ser implementado 
com sucesso para melhorar a saúde e os resultados académicos em crianças e adolescentes de 
baixo nível socioeconómico ou de grupos vulneráveis, consideramos que poderia ser uma estrutura 
útil para atender às necessidades dos estudantes migrantes. 
 
 
 

  



 
 
 
A abordagem da HPS ( Health 
Promoting School)  
(Dadaczynski et al., 2020; Turunen et 
al., 2017): 
• reconhece que a aprendizagem e a 
saúde estão intimamente ligadas, 
• visa promover a mudança individual e 
organizacional 
• reconhece que todos os aspetos da 
escola podem ter impacto na saúde e 
bem-estar dos alunos. 
 
O HPS baseia-se numa abordagem 
integral da escola e identifica seis 
componentes que devem ser levados 
em consideração para promover a 
saúde dos alunos (Turunen et al., 2017; 
Sawyer et al., 2021): competências 
individuais de saúde e competências de 
ação, ambiente social da escola, 
políticas escolares saudáveis, espaços 
físicos da escola, vínculos com a 
comunidade, colaboração com os 
serviços de saúde. 

 

O seguinte quadro descreve resumidamente cada componente: 
 
Quadro 1: Componentes da abordagem integral da escola 

1. COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS E DE AÇÃO 

Competências individuais e de ação podem ser promovidas através do currículo e de atividades 
que desenvolvem conhecimentos e competências, capacitando os alunos a realizar ações 
relacionadas com a saúde, bem-estar e sucesso educativo. As ações devem ser inseridas no 
quotidiano da escola. Devem visar, por exemplo, alimentação saudável, atividade física diária, 
desenvolvimento de competências sociais e literacia em saúde. 
 

2. AMBIENTE FÍSICO ESCOLAR 

 O ambiente físico da escola inclui os prédios, terrenos e espaços envolventes. Por exemplo, criar 
um ambiente físico saudável pode incluir tornar o espaço da escola mais atrativo para o convívio 
e atividade física. 
 

3.AMBIENTE  SOCIAL ESCOLAR 

 O ambiente social escolar está relacionado com a qualidade das relações entre os membros da 
comunidade escolar, por exemplo, entre os próprios alunos e os alunos e os funcionários da 
escola. O ambiente social é influenciado pelas competências sociais dos membros da 
comunidade escolar e pelas relações com os pais e a comunidade, em geral. 
 



 
 

4. NORMAS ESCOLARES 

As políticas escolares são documentos claramente definidos ou práticas aceites que são definidas 
para promover a saúde e o bem-estar. Essas políticas regulam quais os alimentos que podem ser 
servidos na escola ou descrevem como prevenir ou lidar com o bullying escolar. As políticas 
fazem parte do plano escolar. 
 

5. COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

A colaboração dos serviços de saúde refere-se a serviços locais e regionais da escola, ou 
vinculados à escola, que são responsáveis pelos cuidados de saúde e promoção da saúde dos 
alunos, fornecendo serviços diretos aos alunos. Isso inclui alunos com necessidades educativas 
especiais. Os profissionais dos serviços de saúde podem trabalhar com os professores em 
questões específicas, por exemplo, higiene e educação sexual. 

6. PARCERIAS DA COMUNIDADE 

Os vínculos comunitários são vínculos entre a escola e as famílias dos alunos e a escola e 
grupos/indivíduos-chave na comunidade envolvente. Consultar e colaborar com as partes 
interessadas da comunidade, apoiará os esforços das escolas promotoras de saúde e apoiará a 
comunidade escolar nas suas ações de promoção da saúde. 
 

Fonte: SHE School Manual 2.0. A Methodological Guidebook to become a health promoting school. 
Schools for Health in Europe Network Foundation (2019) 
 

OBJETIVOS  
Embora o potencial da abordagem HPS para toda a escola seja reconhecido, há uma escassez de 
conhecimento empírico sobre o impacto da abordagem HPS nas populações escolares migrantes 
(Nyika et al., 2017). Perante este facto, há necessidade de mais pesquisas sobre como o modelo de 
escola promotora de saúde pode ter impacto e ser adaptado para beneficiar efetivamente os 
estudantes migrantes e as suas famílias. 
Dadas as considerações acima, este estudo tem como objetivo realizar uma visão abrangente da 
eficácia das intervenções escolares nos resultados académicos e na saúde de crianças e jovens 
migrantes em idade escolar (do jardim de infância à conclusão do ensino médio) e vincular essas 
intervenções à abordagem do  HPS ( Health Promoting School ). 
 

Pretendemos especificamente:  
 
 
1. sintetizar a evidência da eficácia dessas estratégias  
2. perceber quais os resultados com maior impacto nos estudantes 

migrantes,  
3. Identificar os elementos-chave dessas intervenções e compará-

los com o modelo de Escolas Promotoras de Saúde e os seus 
componentes na abordagem de toda a escola, 

4. explorar as condições efetivas de implementação identificadas 
pelo estudo.   

MÉTODO:  
O estudo foi conduzido de acordo com a declaração dos Relatórios Propostos para avaliações 
sistemáticas e meta-análises (PRISMA).  



 
 
 
O principal objetivo das avaliações é reunir evidências de vários relatórios num documento útil e 
acessível. Elas concentram-se em temas ou questões abrangentes para as quais existem muitas 
intervenções concorrentes e foram avaliadas pelos estudos. Destacam, portanto, as avaliações 
disponíveis, abordando essas intervenções e conclusões. A principal intenção é resumir o 
conhecimento e as evidências disponíveis, apontar lacunas de pesquisa e sugerir recomendações 
para a prática e pesquisas futuras (Grant & Booth, 2009). 
Este estudo abrangente inclui relatórios e meta-análises sobre intervenções escolares dirigidas aos 
estudantes de origem migrante. 
 

Estratégia de pesquisa e seleção  
✓ Realizámos uma pesquisa bibliográfica abrangente usando os seguintes 4 bancos de dados 

online: PsychInfo, Scopus, Pubmed e ERIC.  
 

✓ Pesquisámos publicações revistas por pares de 2005 a 2021, usando as seguintes palavras-
chave: ((escola*) OU (educação*) OU (estudante*)) E ((intervenção*) OU (programa*) OU 
(iniciativa*) ) E ((refugiado*) OU (requerente de asilo*) OU (requerente de asilo*) OU 
(emigrante*) OU (imigrante*) OU (imigrante*) OU (deslocado*) OU (menorita étnica*) OU 
(menorita racial *) OU (desacompanhado)) E ((revisão) OU (meta-análise*) OU (meta-análise*) 
OU (meta-análise*)).  
 

✓  A pesquisa foi definida para identificar estudos em que esses termos foram utilizados nos títulos 
ou resumos das publicações. 

 
✓ Identificámos literatura adicional, pesquisando manualmente e com base nas listas de 

referências dos artigos selecionados. Foram incluídos, apenas, comentários sobre crianças ou 
jovens identificados como migrantes, imigrantes, requerentes de asilo, refugiados ou 
deslocados. Excluímos artigos que focavam exclusivamente adultos; se estes consideraram os 
adultos, foram apenas analisados os que se referiam a crianças e adolescentes. Incluímos 
apenas estudos ou meta-análises que testaram ou avaliaram intervenções realizadas em 
ambientes escolares (do jardim de infância à conclusão do ensino médio).  

 
✓ Quando uma publicação incluía estudos realizados em vários ambientes, os resultados e 

conclusões tinham que ser referidos em separado para o contexto escolar. 
 

 
Após a seleção das duas etapas realizadas pelos autores com base em critérios de inclusão, foram 
incluídos 21 estudos e selecionadas 18 estratégias, classificadas de acordo com os seis 
componentes da abordagem escolar integral descritos pelo modelo da Escola Promotora de Saúde. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O seguinte quadro resume as estratégias identificadas, o número de revisões que levaram cada 
estratégia em consideração, a eficácia e se os resultados académicos e de saúde foram avaliados. 
 
 
 



 
 
 
 

Competências Individuais 
 
A componente que contribui para o maior número de 
estratégias diz respeito às competências individuais. As 
estratégias mais analisadas, nomeadamente as técnicas 
criativas e expressivas, situam-se nesta componente. Técnicas 
expressivas são uma estratégia eficaz, especialmente 
relacionadas com resultados psicossociais. Técnicas de treino 
de competências também foram mencionadas por um número 
relevante de estudos. Estes abordam um número muito elevado 
de objetivos e têm mostrado resultados positivos em algumas 
dimensões relacionadas com a saúde física, social e emocional e 
com os resultados académicos. 
 

 
As estratégias identificadas são: 
1. Técnicas de expressão  criativa 
2. Desenvolvimento das competências sociais e emocionais 
3. Apoio educativo, de percursos, aconselhamento, orientação e tutoria 
4. Educação e formação em saúde 
5.  Formação académica/conhecimento/aprendizagem 
6. Intervenção na aprendizagem das línguas 

 
Quadro  2: Estratégias de competências individuais 

Estratégias N Descrição 
Resultados  

incluídos 
Eficácia 

Técnicas de 
expressão criativa 

1
3 

Atividades baseadas em 
drama; contar histórias e 
abordagens literárias (escrita, 
jogo de areia, poesia, etc.); 
atividades criativas lúdicas; 
arte visual (desenho, 
fotografia); representação 
(dança, canto); audiovisuais e 
multimédia; artes e 
musicoterapia; formulários 
multifacetados, destinados a 
fornecer aos indivíduos saídas 
para expressar sentimentos e 
processar emoções. 
Frequentemente, eles também 
implicam a participação e 
partilha em atividades e 
relacionamento com os outros. 
  

    Saúde:  
Sim  

 
Académico: 
parcialmente 

- satisfatório e benéfico para 
todos os jovens  
-especialmente satisfatório 
para estudantes que estiveram 
expostos a acontecimentos 
traumáticos: 
 redução significativa de TEPT, 
depressão, ansiedade e outros 
sintomas psicológicos 
- resultados académicos 
menos investigados, mas 
promissores 



 
Desenvolvimento 
das competências 
sociais e 
emocionais 

7 Atividades geralmente 
realizadas em grupo sobre 
temas universais de saúde e 
socioemocionais (como 
habilidades de regulação 
emocional, autoestima, 
relacionamentos, resolução 
de problemas, pensamento 
crítico) ou temas mais 
especificamente relacionados 
a questões de migração. 
Existem diferentes modelos. 
 

Saúde : 
sim 

Académico: 
sim 

-redução do stresse escolar e 
aumento dos níveis de atenção 
- eficaz na autoeficácia, 
relacionamentos, motivação e 
integração 
- resultados incompatíveis 
devido às características dos 
programas 
- resultados inconclusivos para 
efeitos a longo prazo 
- mudanças ligeiramente 
significativas na competência 
académica 

 

Apoio educativo 
e de carreira, 
aconselhamento, 
orientação e 
tutoria 

2 Aconselhamento e apoio de 
carreira, programas de 
tutoria, programas de 
mentoria, preparação para 
certificação, apoio à 
qualificação escolar, apoio e 
formação vocacional e 
coaching de carreira. Pode 
apresentar uma ênfase na 
consciência cultural. 

Saúde : 
sim 

Académico: 
sim 

-melhorias nos programas, 
competências linguísticas, 
níveis de esperança e pertença, 
assertividade e autoeficácia 
- efeitos analisados apenas por 
um estudo 

Educação e 
Informação de 
Saúde  

2 Centra-se em informar e 
despertar a consciencialização 
sobre tópicos específicos de 
saúde, como saúde oral ou 
nutrição. Atividades entregues 
por professores ou especialistas 

externos. 

Saúde: 
sim 

 
Académico: 

não 

efeitos analisados por apenas 2 
estudos 
-resultados inconclusivos 
-resultados académicos não 
avaliados 
- pouco efetivo na melhoria 
dos conhecimentos e 
comportamentos relacionados 
com a saúde, mas resultados 
incertos / ambivalentes para a 
saúde global ou acesso aos 
cuidados de saúde 

Formação 
académica/ 
conhecimento/ 
aprendizagem 

2 Geralmente consiste em aulas 
de apoio adicionais 
especificamente dirigidas a 
crianças e adolescentes 
migrantes, ou desenvolvimento 
de estratégias cognitivas de 
aprendizagem, usando aulas 
bilíngues ou software de 
aprendizagem específico. Em 
alguns casos, tem o objetivo de 
ajudar a transição dos alunos 
imigrantes para a sala de aula 
conjunta. 

Saúde: 
não 

Académico: 
sim 

- impactos relativamente 
elevados no funcionamento 
cognitivo, compreensão de 
leitura e competência 
matemática 
- efeitos maiores e mais 
generalizados, quando 
combinados com outras 
estratégias de linguagem e 
aprendizagem 
 



 
- efeitos analisados apenas por 
2 estudos 
- resultados na saúde não 
avaliados 
- nenhuma conclusão para 
outros resultados, como 
educação geral ou carreira 
escolar 

Intervenção na 
aprendizagem 
das línguas 

3 Estratégias de ortografia, 
exercícios de leitura, fonética 
e vocabulário que podem ser 
apoiados com o uso de 
ferramentas de música e 
media. 

Saúde: 
não 

Académico: 
sim 

-efeitos positivos na 
proficiência linguística e nas 
competências de comunicação 
- efeitos superiores e mais 
generalizados, quando 
combinados com outras 
estratégias cognitivas 
- efeitos analisados apenas em 
2 estudos 
- resultados na saúde não 
avaliados 

 

 

Ambiente físico escolar 
 O único aspeto da abordagem integral que não pertence a nenhuma das estratégias, está 
relacionado com o ambiente físico escolar. Isto não significa necessariamente que este aspeto seja 
negligenciado por ser menos importante, mas sim porque as alterações no meio físico visam 
geralmente toda a população estudantil, ao invés de se centrarem nos migrantes ou outros 

subgrupos. 
 

 

Ambiente social escolar 
  

As três estratégias incluídas na componente ambiente social escolar 
parecem desempenhar um papel no reforço das relações entre alunos 
migrantes, alunos nativos e professores, através da aceitação e respeito 
cultural. Entre essas estratégias, a formação de professores é 
particularmente benéfica, no que diz respeito aos resultados académicos. 
 
 

As estratégias identificadas são:  
1. O apoio dos pares 
2. Aprendizagem ativa e cooperativa  
3.  Formação, suporte e apoio para professores (e funcionários da escola) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Quadro 3: Estratégias  de desenvolvimento escolar e social 

Estratégias  N Desccrição 
Resultados  

Incluídos  
Eficácia  

Apoio dos 
pares  

2 Atividades em grupo para 
partilhar histórias pessoais, 
refletir sobre a integração 
intercultural e reconhecer os 
recursos dos outros 

Saude : 
Parcialmente 

 
Académico: 
parcialmente 

- efeitos positivos no 
desenvolvimento de 
relacionamentos, para 
promover empatia, respeito 
cultural e sentido de pertença 
- efeitos amplos e mais 
generalizados, quando 
combinados com outras 
estratégias cognitivas 
- efeitos analisados apenas  
por 2  estudos 
- resultados académicos e de 
saúde mais amplos não 
avaliados 

Aprendizagem 
ativa e 
cooperativa 

3 Sobre temas como cultura, 
tradições e diferenças. 
Atividades de laboratório, 
criação de histórias e 
representações 
compartilhadas, discussão 
interativa sobre temas 
escolhidos em conjunto, 
análise compartilhada e 
comentários de jornais, 
programas de tv ou rádio em 
diferentes idiomas, 
apresentações multimédia em 
sala de aula.  

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

- efeitos positivos nos 
resultados escolares e de 
saúde, de acordo com seus 
objetivos específicos 
- atitudes  aperfeiçoadas, 
redução dos sentimentos  de 
desconfiança, maior perceção 
de  cooperação num  
ambiente de uma convivência 
saudável 
- melhor desempenho escolar 
e organização do trabalho 
escolar  
 

Formação e 
suporte para 
professores (e 
funcionários 
da escola) 

3 Oportunidades de 
desenvolvimento profissional 
para promover competências 
de ensino, reduzir o stress e 
melhorar a compreensão dos 
professores sobre questões 
culturais e psicossociais 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

- efeitos significativos, 
principalmente nos resultados 
escolares 
- alerta  para professores que 
ganham uma nova perspectiva 
- efeitos  mais eficientes 
quando implementados 
dentro de programas 
ecológicos mais amplos 
- pode encontrar barreiras de 
implementação 

 

 

 

 



 
 

Políticas Escolares 
 
As estratégias atribuídas às políticas escolares parecem ser 
menos exploradas. Podem ter resultados promissores em 
termos de comportamentos de saúde, presumivelmente com 
impacto positivo em toda a população estudantil, incluindo os 
migrantes. Nenhuma avaliação está disponível sobre políticas 
escolares dirigidas exclusivamente a estudantes migrantes. 
 
As estratégias identificadas são: 
1. Orientação, avaliação e adaptação individual para alunos 
recém-chegados 
2. Adoção de comportamentos saudáveis na escola 
 
 

Quadro 4: Estratégias de políticas escolares  

Estratégias N Descrição  
Resultados 

incluídos 
Eficácia 

Orientação, 
avaliação e 
adaptação 
individual 

1 Políticas sobre orientação e 
avaliação para estudantes 
migrantes recém-chegados 

 Sem avaliação disponível 

Adoção de 
comportamentos 
saudáveis na 
escola 

3 Políticas para criar 
oportunidades de atividade 
física, para praticar a 
escovagem de dentes na 
escola, disponibilizar 
alimentos saudáveis na 
escola, etc. 
 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

- eficaz na modificação dos 
comportamentos específicos 
abordados (aumento do 
consumo de frutas e vegetais, 
melhoria da saúde oral, 
redução da obesidade) 
- em alguns casos, aumento do 
bem-estar e comportamentos 
pró-sociais em geral 
- dirigida a todos os alunos; 
efeitos diferenciais para os 
migrantes não são claros 
- resultados escolares não 
avaliados  

 

Saúde e serviços sociais 
As necessidades psicológicas são geridas de forma eficaz também através de algumas das 
estratégias pertencentes à componente de saúde e serviços sociais, como o tratamento psicológico 
específico e a integração dos serviços de saúde no contexto escolar. Dada a prevalência de 
experiências traumáticas e problemas de adaptação entre os estudantes migrantes, esse resultado 
era esperado. Os serviços de saúde escolar e as intervenções psicológicas também podem 
determinar melhorias nos resultados escolares como consequência do aumento do bem-estar 
geral. 
 
 



 
 
 
As estratégias identificadas são: 
1. Tratamento psicológico específico 
2. Mediação linguística e cultural 
3. Integração dos serviços de saúde no sistema escolar. 
 

Quadro 5: Saúde e serviços sociais 

Estratégias N Descrição  
Resultados 

incluídos 
Eficácia 

Tratamento 
psicológico 
específico 

9 Terapia especializada, como 
TCC, atividades focadas no 
trauma, EMDR, técnicas de 
relaxamento geralmente 
realizadas por profissionais. 
 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

- amplamente avaliado 
-resultados positivos, 
especialmente na redução do 
TEPT e outros sintomas 
- pode ter impactos positivos no 
bem-estar geral 
- resultados escolares pouco 
abordados 
- dados não disponíveis para 
tratamento em grupo ou 
preventivo 

Mediação 
Linguística e 
Cultural 

2 Intervenção de profissionais 
de mediação linguística e 
cultural 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

- eficaz na construção de 
relações de confiança entre 
autoridades escolares e 
migrantes 
- impactos na inclusão escolar 
- facilita o acesso aos serviços de 
saúde e sociais 
- irreal ter mediadores 
profissionais para cada grupo 
cultural na escola 

Integração 
dos serviços 
de saúde no 
sistema 
escolar 

3 Serviços de saúde baseados 
em escolas, como unidades de 
saúde mental no local ou 
clínicas odontológicas 
escolares, para lidar com a 
subutilização dos serviços de 
saúde por alguns grupos 
minoritários. 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

-melhorias na saúde das 
crianças, sintomas reduzidos 
- bem aceite pelos pais 
- equitativo 
- as taxas de acesso por alunos 
elegíveis podem ser menores do 
que o esperado 
- não consegue superar todos os 
determinantes sociais da saúde 

 

Laços comunitários 
A área referida à comunidade também é central, e quatro 
estratégias frequentemente analisadas poderiam ser incluídas 
neste componente. As estratégias que envolvem as famílias e a 
comunidade em geral são geralmente realizadas em conjunto e 
têm efeitos positivos em termos de inclusão. A relevância de 
envolver a comunidade ao lidar com jovens migrantes é  



 
 
 
 
corroborada pelo fato de que a participação das partes 
interessadas e a partilha de intervenções também surgiram em  
várias revisões como fatores-chave para      uma implementação 
bem-sucedida. 

                     As estratégias identificadas são: 
                                                                   1. Formação dos pais 
                                                                   2. Envolvimento familiar 
                                                                   3. Tratamento psicológico específico dirigido aos pais 
                                                                   4. Intervenções envolvendo a comunidade na escola 
 

 
Quadro 6: Estratégias de links da comunidade 

Estratégias N Descrição  
Resultados 

incluídos 
Eficácia 

Formação dos 
pais 

4 Em vários tópicos, como 
interação e apego positivo 
entre pais e filhos, habilidades 
parentais (por exemplo, 
comunicação não violenta, 
incentivo ao desempenho 
acadêmico das crianças), 
tópicos relacionados à saúde e 
alfabetização em saúde. Em 
configurações de grupo e 
individuais. 

Saúde: 
sim 

Académico: 
parcialmente 

- efeitos positivos 
significativos, em particular 
para crianças até aos 10 anos 
 
- redução dos problemas de 
conduta infantil 
- efeitos menores em relação a 
outras estratégias 
- resultados a longo prazo não 
avaliados 

Envolvimento 
familiar 

7 Estratégias para envolver as 
famílias ou pais dos alunos 
migrantes nas atividades 
escolares, além de 
treinamento e tratamentos 
psicológicos específicos 
(reuniões, envolvimento no 
planejamento de serviços, 
participação em eventos 
sociais, etc.) 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

-influência positiva no bem-
estar da criança, dos pais e da 
família, melhorou os 
relacionamentos, reduziu os 
comportamentos agressivos 
- aumento da aprendizagem, 
habilidades linguísticas e níveis 
de atenção 
- estimular a participação dos 
pais pode ser difícil e 
desafiador, resultando em 
baixo envolvimento 

Tratamento 
psicológico 
específico 
dirigido aos 
pais 

4 Terapia especializada para 
pais 

Saúde: 
sim 

Académico: 
não 

- sintomas psicológicos 
reduzidos e comprometimento 
funcional 
- diminuição dos problemas de 
comportamento das crianças e 
do estresse entre pais e filhos 
- resultados escolares não 
avaliados 



 
Intervenções 
envolvendo a 
comunidade 
na escola 

2 Contratos de inclusão 
dialógica com grupos, 
assembleias, atividades com 
voluntários da comunidade, 
contatos com representantes 
de outros grupos culturais 

Saúde: 
sim 

Académico: 
sim 

-resultados favoráveis de 
acordo com os seus objetivos 
- efeitos promissores na 
frequência escolar 
- estigma reduzido 
-desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos 
sobre alguns tópicos de saúde, 
mas não sobre outros 
- participação intermitente  
 

 
Resumo dos resultados 
 
O quadro 7 resume e dá uma visão geral dos resultados, relatando o número de revisões que 
levaram em conta cada estratégia e os impactos na saúde e nos resultados académicos. 
 
Quadro  7: Resumo da eficácia das estratégias 

 
Estratégia 

 
N 

Resultados 
em 

matéria de 
saúde 

 

Resultados 
académicos 

Competências individuais 

1.    Técnicas criativas e expressivas 13 XX (X) 

2.   Formação em competências sociais e 
Emocionais 

7 (X) X 

3. Formação académica, cognição e 
Aprendizagem 

2 
 

XX 

4. Intervenções de aprendizagem de línguas 3  X 

5. Apoio e aconselhamento educacional e de 
carreira, tutoria e orientação 

2 X XX 

6. Educação e informação sanitária 2 X  

Ambiente físico escolar 

- - - - 

Ambiente social escolar 

7. Apoio de pares 2 X  

8. Aprendizagem activa e cooperativa 3 XX X 

9. Formação e apoio aos professores 3 X X 

Políticas escolares 

10. Orientação, avaliação e vestuário individual 
com estudantes recém-chegados 

1 
Não há avaliação 

disponível 

11. Adoção de comportamentos saudáveis na escola 
3 X 

 

Serviços de saúde e sociais 

12. Intervenções de tratamento psicológico 
Específico 

9 XX (X) 

13. Integração dos serviços de saúde na escola 3 XX  

14. Mediação linguística e cultural 2 X X 



 
Ligações comunitárias 

15. Tratamento psicológico específico dirigido aos 
pais 

4 X 
 

16. Formação dos pais 4 X (X) 

17. Envolvimento familiar 7 XX X 

18. Intervenções que envolvem a comunidade na 
Escola 

2 X X 

(X) = efeitos promissores relatados mas não exaustivamente avaliados e/ou provas inconclusivas; 
X= eficaz; XX= altamente eficaz 

 
 
 

Condições de implementação 
 

Foram também identificadas e descritas algumas condições significativas que 
podem melhorar ou dificultar a implementação de estratégias: 
 

• Em muitos casos, os resultados das análises salientaram o aumento da eficácia das 
intervenções multifacetadas e diversificadas. Isto aponta para uma abordagem sistémica 
abrangente. No entanto, apenas em alguns casos as intervenções identificadas integram a 
ação sobre resultados de  saúde e resultados académicos ou avaliam ambas as dimensões. Há 
frequentemente uma tendência para centrar as avaliações exclusivamente num dos dois 
aspetos. 

 

• A colaboração/partilha e a participação das partes interessadas são vistas como 
fundamentais para apoiar a implementação, embora a sua construção possa ser difícil e 
orientações claras sobre como atingir este objetivo não sejam definidas ou fornecidas pelas 
revisões incluídas. A participação dos pais também é relevante, mas a precariedade das 
famílias dos refugiados e do ambiente social pode dificultar a sua capacidade de se 
envolverem plenamente (Rousseau & Guzder, 2008). Quanto à comunidade em geral, tem 
sido enfatizada a importância de encorajar a participação e tornar as actividades "com" 
grupos migrantes em vez de "dentro" deles (Salgado-Orellana et al., 2019; Herati & Meyer, 
2020). 

 

• Os recursos humanos são também um fator de implementação, uma vez que o pessoal 
escolar é um ponto de referência essencial para os estudantes e o recurso primário para 
identificar e compreender as necessidades dos estudantes migrantes (Bennouna et al., 2019). 
No entanto, uma vez que as escolas têm frequentemente poucos recursos financeiros e os 
professores podem não ter tempo, uma forte compreensão da ligação entre saúde e 
aprendizagem, pode ser um desafio. 

 

• Está ainda em curso um debate sobre a adaptação cultural. Por um lado, algumas 
descobertas indicam que programas individuais e culturalmente adaptados são mais 
eficazes (Beelmann et al. 2020), uma vez que chegam aos estudantes e suas famílias de uma 
forma coerente com as suas crenças, práticas, identidades, e expressões idiomáticas. Por 
outro lado, resultados contrastantes mostram que, ao selecionar os imigrantes do programa,  

 



 
pode ser mais importante escolher uma intervenção bem estudada com provas de eficácia 
do que criar uma adaptação cultural consumidora de recursos (Hamari et al., 2021). Nesta 
perspetiva, em vez de serem especificamente adaptados culturalmente, os programas 
devem ser colaborativos e flexíveis na sua abordagem. Mesmo quando a escolha é optar pela 
adaptação cultural, o processo não é fácil e não existem procedimentos padrão, uma vez que 
as estratégias de adaptação dependem das particularidades da população estudantil, mas 
também da dimensão, capacidades e preferências das escolas e distritos escolares. 

 

• A utilização da tecnologia pode apoiar e facilitar as atividades com crianças migrantes. Em 
particular, se usadas corretamente, as tecnologias e os novos meios de comunicação 
representam ferramentas úteis para promover a inclusão, ultrapassar barreiras educativas, 
prevenir a radicalização e aprender sobre outras culturas e valores sociais. Alguns resultados 
promissores mostram melhorias no vocabulário linguístico, nas capacidades de codificação, 
bem como um melhor funcionamento executivo e uma diminuição do desespero. Por 
exemplo, os livros de histórias digitais parecem ser mais eficazes no ensino de vocabulário 
expressivo do que os livros estáticos para as populações de estudantes migrantes. 

 

• Para uma implementação bem sucedida, é fundamental uma fase inicial de análise ou 
avaliação das necessidades e uma avaliação adequada da intervenção. 

 

CONCLUSÕES 
• Estes resultados contribuem para a compreensão da complexidade dos desafios enfrentados 

pelas crianças e adolescentes reinstalados e das estratégias eficazes que podem ser 
implementadas para apoiar as comunidades escolares na sua resposta a esta questão. 

 

• Além disso, esta investigação demonstrou o valor acrescentado de integrar as duas 
dimensões da saúde e da aprendizagem através de uma abordagem abrangente, o que é 
crucial para melhorar as atividades que visam as necessidades dos estudantes migrantes. 
Como a saúde e a aprendizagem estão estritamente ligadas, um quadro que englobe ambas 
ao mesmo tempo é crucial para uma ação eficaz. 

 

• Foi possível categorizar as estratégias identificadas com base no quadro lógico dos 
componentes. A distribuição das estratégias pelos seis componentes mostra que todas as 
áreas, excepto uma, estão abrangidas, o que é coerente com a visão do SPS, segundo a qual, 
ao abordar a saúde e o bem-estar simultaneamente através dos seis componentes, reforçam-
se mutuamente fazendo esforços para promover a saúde de forma mais eficaz (Vilaça et al., 
2019). 

 

• Estes resultados reforçam os resultados da pesquisa anterior, confirmando como as 
necessidades dos jovens imigrantes não podem ser abordadas apenas a nível individual 
(Arzubiaga et al., 2009), mas devem dar maior consideração à complexa interação entre 
fatores individuais e estruturais (Bal & Perzigian, 2013). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Isto também contribui para demonstrar que a abordagem abrangente da escola proposta pelo 
modelo da Escola Promotora da Saúde para a promoção da saúde é um quadro adequado 
para interpretar as estratégias que abordam as necessidades dos estudantes migrantes. O 
valor desta abordagem em fornecer uma visão para orientar os sistemas educativos, 
juntamente com a sua flexibilidade e potencial para abordar diferentes questões emergentes, 
é confirmado. 

 
 

Investigação e implicações práticas  
 

• A investigação futura deveria explorar mais as estratégias que foram analisadas por um 
pequeno número de revisões, a fim de compreender se as estratégias menos consideradas 
são efetivamente menos tidas em conta pela prática escolar ou se, pelo contrário, são 
igualmente valiosas e mereceriam uma atenção adicional. 

 

• Seria desejável a realização de estudos longitudinais a fim de avaliar a eficácia das estratégias 
a longo prazo. 

 

• Tendo em consideração uma abordagem integrada, deveriam ser realizados mais estudos 
para avaliar simultaneamente os resultados académicos e de saúde de uma dada estratégia, 
em vez de se concentrar apenas num dos dois elementos. 

 

• Mais investigação que avalie a viabilidade de aplicar o quadro de abordagem abrangente da 
escola a grupos adicionais de estudantes vulneráveis que não os alunos migrantes seria útil 
para enriquecer as provas disponíveis e expandir o potencial de implementação no contexto 
escolar. 

 

• As variações entre as estratégias utilizadas em diferentes países também podem ser 
exploradas, juntamente com possíveis mudanças nos impactos das estratégias quando 
implementadas com diferentes subgrupos culturais. 

 

• A investigação futura poderia analisar mais em profundidade as questões relacionadas com 
as condições de implementação, tais como o tema da adaptação cultural, uma vez que o 
debate sobre a necessidade de adaptar as intervenções parece estar ainda em curso. 

 

• Em termos de implicações práticas, os governantes devem utilizar esta informação para 
decidir as condições prévias necessárias para implementar estratégias, definir políticas com 
mais detalhe, e apoiar e monitorizar a aplicação de estratégias. 

 

• As recomendações fornecidas por este documento podem também apoiar os profissionais na 
concepção de programas escolares que considerem todos os múltiplos níveis da ecologia 
social dos estudantes migrantes e do contexto multifacetado em que estes vivem. 

 
 



 
 
 
 

• Além disso, os profissionais escolares podem utilizar o quadro de abordagem integrada da 
escola para intervir com uma metodologia abrangente, estando conscientes da importância 
de todas as seis componentes do modelo. 
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