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 A abordagem integral da escola (The Whole School

Approach) baseia-se no reconhecimento que todos os

aspetos da comunidade escolar podem ter impacto sobre

a saúde e o bem-estar dos alunos. Reconhece que a

aprendizagem e a saúde estão estritamente ligadas: os

estudantes com bom desempenho escolar têm níveis de

saúde mais elevados e as pessoas com níveis de bem-

estar e comportamentos saudáveis mais elevados

aprendem melhor. A abordagem visa mudanças

individuais e organizacionais no ambiente escolar, através

da oferta de programas e serviços de educação para a

saúde. Uma vez que as pessoas aprendem com as

experiências formais e informais, podem se oferecidos,

através desta abordagem, experiências contínuas,

comportamentos normativos, crenças e hábitos.

Para a mudança dos hábitos, é necessário promover

ações para aumentar a consciência individual, 

mudar as intenções e o contexto. 

 “THE WHOLE SCHOOL
APPROACH”



 O modelo de Escola Promotora da Saúde

(HPS), promovido pela OMS, UNESCO e UE,

adota a abordagem integral da escola

(The Whole School Approach) para a

promoção da saúde. Centra-se na

obtenção de resultados, tanto na saúde

como na educação, através de uma

abordagem sistemática, participativa e

orientada para a ação. Baseia-se no que

se tem demonstrado funcionar na

investigação e prática da promoção da

saúde na escola. 

 Devido às suas características, a

abordagem integral da escola (The

Whole School Approach) é extremamente

útil para fornecer uma visão que guie os

sistemas educativos. Além disso, tem um

elevado potencial para abordar questões

novas e emergentes, graças à sua

flexibilidade e adaptabilidade, a

diferentes contextos. 

HEALTH-PROMOTING
SCHOOL (HPS)

 Tendo em conta o acima exposto, a 

 abordagem integral da escola (The

Whole School Approach) representa uma

visão benéfica para chegar às crianças

migrantes e ir ao encontro das

necessidades e desafios dos

adolescentes, facilitando aos jovens de

origem migrante,  a inclusão no contexto

escolar do país de acolhimento.

Em 2021 HBSC (Health Behaviour In

School-Aged Children) apresentou os

últimos dados de um estudo

transnacional que tem sido realizado

desde 1982, em colaboração com o

Gabinete  Regional da OMS para a

Europa. Este estudo, que se realiza de

quatro em quatro anos em 50 países e

regiões da Europa e América do Norte,

tem como objetivo obter e compreender

o bem-estar dos jovens, os seus hábitos

de saúde e os seus contextos sociais. 



Considerando que as crianças e os jovens são 42%

da nossa população mundial, o HSBC utiliza estes

dados para informar sobre as políticas e a práticas

para melhorar a vida de milhões de jovens. No

inquérito, foi feita uma dupla distinção: entre

homens e mulheres e entre jovens com uma família

com rendimentos baixos e altos. 

Considerando que os jovens de origem migrante pertencem
principalmente a famílias com baixos rendimentos, vivem
níveis elevados de desigualdades no campo da saúde,
bem-estar social e assistência médica, em comparação
com jovens de famílias com rendimentos elevados.

A implementação da WAY
demonstra que a
abordagem integral da
escola (The Whole School
Approach) à saúde e à
inclusão dos migrantes
está intimamente ligada. 

 A saúde dos alunos e os ambientes em que 
vivem, são considerados fundamentais para os seus
resultados escolares. Uma escola promotora da saúde
reforça continuamente a sua capacidade com um
ambiente saudável para viver, aprender, trabalhar e
implementar um plano estruturado e sistemático para
promover o bem-estar dos estudantes, professores e
pessoal não docente.



 O HPS RECOMENDA QUE SE CONSIDEREM SEIS
COMPONENTES, PARA SE ALCANÇAR UMA MAIOR
ABORDAGEM DE TODA A ESCOLA: 

 1. Ambiente físico escolar 

 O ambiente físico da escola inclui

edifícios, terrenos e espaço

envolvente. Por exemplo, a criação de

um ambiente físico saudável pode

tornar o recinto escolar mais

apelativo para o convívio e para a

atividade física.

 2. Ambiente social escolar 

 O ambiente social escolar está

relacionado com a qualidade das

relações entre os membros da

comunidade escolar, por exemplo, entre

os alunos e entre os alunos e a

comunidade escolar. O ambiente social é

influenciado pelos membros da

comunidade escolar e pelas suas

relações com a comunidade em geral. 3. Ligações comunitárias 

 As ligações comunitárias são ligações

entre a escola e as famílias dos alunos

e a escola e grupos/indivíduos-chave

na comunidade envolvente. A consulta

e colaboração com os vários

intervenientes da comunidade

ajudarão nos esforços de promoção

da saúde na escola e apoiarão a

comunidade escolar nas suas ações

de promoção da saúde. 

 4. Práticas escolares saudáveis 

 As práticas escolares saudáveis são

documentos claramente definidos ou

ações que se destinam a promover a

saúde e o bem-estar. Estas práticas

podem regular quais os alimentos que

podem ser servidos na escola ou

descrever a forma de prevenir ou

combater o bullying escolar e fazem

parte do Projeto Educativo. 



 O HPS RECOMENDA QUE SE CONSIDEREM SEIS
COMPONENTES, PARA SE ALCANÇAR UMA MAIOR
ABORDAGEM DE TODA A ESCOLA: 

 6. Colaboração dos serviços de saúde 

 Os serviços de saúde são os serviços

locais e regionais com base escolar ou

ligados à escola que são responsáveis

pela saúde dos alunos, cuidados e

promoção da saúde onde se incluem

alunos com necessidades educativas

especiais. Os profissionais de saúde

colaboram com os professores em

questões específicas, como, por exemplo,

na higiene e educação sexual. 

 5. Competências individuais de saúde

e competências de ação

 As competências individuais de saúde

e de ação podem ser promovidas

através do currículo e de atividades

que desenvolvam conhecimentos e

aptidões que permitam aos alunos

construir competências e tomar ações

relacionadas com a saúde, o bem-

estar e o desempenho escolar. As

ações devem ser incluídas na vida

quotidiana da escola. Devem visar, por

exemplo, uma alimentação saudável,

atividade física diária, desenvolvimento

de aptidões sociais e literacia de saúde.



 AO ABORDAR A SAÚDE E O BEM-ESTAR,
SIMULTANEAMENTE, ATRAVÉS DAS SEIS COMPONENTES,
REFORÇAM-SE MUTUAMENTE E FAZEM ESFORÇOS PARA
UMA PROMOÇÃO MAIS EFETIVA DA SAÚDE.

I . E Q U I D A D E Igualdade de acesso de todos à educação e saúde;

I I . Saúde, educação e desenvolvimento estão

ligados. As atividades e programas são

implementados de forma sistemática durante um

período prolongado;

I I I . I N C L U S Ã O A diversidade é respeitada. As escolas são

comunidades de aprendizagem, onde todos se

sentem confiantes e respeitados;

I V . C A P A C I T A Ç Ã O Todos os membros da comunidade escolar estão

ativamente envolvidos;

V . D E M O C R A C I A As escolas promotoras da saúde baseiam-se em

valores democráticos.

 O modelo HPS é baseado nos seguintes valores centrais:

 Entre estes, a equidade e a inclusão são especialmente importantes, no que diz

respeito à integração dos alunos de origem migrante, tendo também em conta

que a educação é um dos principais fatores que pode influenciar as

desigualdades e os resultados do inquérito HBSC acima mostrado. Isto reforça a

ideia de que o modelo HPS é particularmente relevante para melhorar a

integração escolar dessas populações de crianças e adolescentes.

S U S T E N T A B I L I D A D E



 Os investigadores precisam de explorar mais

este tópico. Contudo, alguns temas centrais para

planear intervenções baseadas na escola que

apoiam a saúde mental e o bem-estar

psicossocial dos alunos migrantes já estão

definidos. Por exemplo, o estabelecimento de

parcerias de confiança com a comunidade

envolvente é um fator chave, uma vez que

encoraja a participação e promove atividades

"com" grupos de migrantes em vez de apenas

dentro de si. É também importante chegar aos

estudantes e às suas famílias de uma forma

coerente com as suas crenças, práticas,

identidades e expressões idiomáticas. Além disso,

é necessário adotar intervenções sócio

ecológicas e diversificadas, para  se adequar aos

fatores individuais e estruturais que influenciam

as experiências, traumas e resultados escolares

dos alunos de origem migrante.



Dadaczynski, K., Jensen, B., Viig, N., Sormunen, M., von Seelen, J.,

Kuchma, Vladislav, e Vilaça, T. (2020), “? Saúde, bem-estar e

educação. Construir um futuro sustentável. The Moscow statement

on Health Promoting Schools", Health Education, Vol. 120, No. 1, pp.

11-19, https://doi.org/10.1108/HE-12-2019-0058

Macnab AJ, Gagnon FA e Stewart D (2014) Escolas Promotoras de

Saúde: Consenso, estratégias e potencial. Educação para a Saúde

114(3): 170–?185.

Schools for Health in Europe (SHE), (2018). Ficha de informação

SHE 4. Promoção da saúde na escola -? Evidência para uma

acção eficaz sobre as desigualdades.

https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-

tools/factsheets 

Turunen H, Sormunen M, Jourdan D, et al. (2017) Health Promoting

Schools: Uma abordagem complexa e um meio importante para

a melhoria da saúde. Promoção da Saúde Internacional 32(2):

177–184.

Velasco, V., Coppola, L., & Veneruso, M. (2022). COVID-19 e a

Escola Promotora da Saúde em Itália: Perspectivas dos líderes

educativos. Health Education Journal,81(1), 69-84.

Vilaça, T., Darlington, E., Miranda Velasco, M.J., Martinis, O., Masson,

J. (2019). Manual da Escola SHE 2.0. Um Guia Metodológico para

se tornar uma escola promotora da saúde. Schools for Health in

Europe Network Foundation (SHE), Haderslev, Dinamarca.

REFERÊNCIAS



O projeto
WAY
Nos últimos anos temos vindo a observar um

aumento de desigualdades e uma crise de

inclusão. Com a pandemia de Covid-19 e a

consequente implementação do ensino à

distância, os jovens de origem migrante têm

tido mais dificuldades, devido aos seus

problemas de acesso à internet e à ausência

de dispositivos eletrónicos em casa. Além

disso, estes jovens estão frequentemente

presos entre o abandono escolar e os

empregos de menor importância e "têm

menos probabilidades de se inscreverem em

programas de educação infantil, tendem a

ter um acesso mais restrito à educação de

qualidade, abandonam a escola mais cedo e

têm resultados académicos inferiores aos

dos seus pares nativos" 

 O ambiente escolar desempenha um papel

fundamental na formação de expectativas educativas.

De acordo com "Schools for Health in Europe Network

Fundação '' (EES), a qualidade das relações no seio da

comunidade escolar, por exemplo, entre estudantes e

alunos e funcionários da escola, é muito importante. O

ambiente social é influenciado pelas relações com os

pais e a comunidade em geral. Educadores, jovens

trabalhadores e, especialmente, escola e professores,

queixam-se frequentemente da falta de formação, de

competências e da frequência com que, quando se

trata de alunos de origem migrante, a ênfase é

colocada principalmente na competência intercultural

dos professores o que é importante mas não suficiente.



Assim, os objetivos do projeto "Whole
School Approach" para Jovens de origem
migrante (WAY) eram:

Produzir um primeiro trabalho de investigação sobre  
a abordagem integral da escola (The Whole School
Approach) adaptada à educação dos estudantes
com formação migrante, que foi publicado numa
revista científica

Desenvolver as diretrizes metodológicas para a
formação de professores, educadores, jovens
trabalhadores, no que diz respeito à abordagem da
educação em toda a escola para estudantes com
origem migrante

Apoiar 60 professores, educadores, animadores de
juventude no desenvolvimento da abordagem da
educação de toda a escola para estudantes de
origem migrante.



 A longo prazo o projeto
WAY tem como objetivos:

Promover a inclusão social dos
migrantes com baixo nível
socioeconómico

Reduzir o abandono escolar precoce
dos estudantes de origem migrante

 A principal estratégia do projeto WAY
reside na abordagem integral da escola

(The Whole School Approach) destinada a
reduzir o abandono escolar das crianças

de origem migrante



ORGANIZAÇÕES
PARTICIPANTES 

 The European Centre for Economic and Policy
Analysis and Affairs (ECEPAA), 

uma organização belga sem fins lucrativos

Fundación Red Incola, 
uma organização espanhola sem fins lucrativos

Università Degli Studi Di Milano-Bicocca,
universidade italiana de Milão

Agrupamento de Escolas de Silves, 
uma escola Portuguesa

The 2nd Vocational High School of Katerini,
uma escola grega

I.I.S Laeng Meucci,
 uma escola italiana de Osimo (Marche)

The Autokreacja Foundation, 
uma ONG polaca



 O objetivo destas diretrizes é fornecer sugestões e formas

específicas de intervenção para estimular a comunidade

escolar, educadores e jovens trabalhadores a

compreenderem a importância da abordagem "Whole-

School" para todos os estudantes e, em particular, para os

estudantes de origem migrante. Estes estudantes

apresentam frequentemente taxas mais elevadas de

desigualdades económicas do que os seus pares nativos,

com as consequentes complexidades de acesso ao

sistema de saúde, atividades desportivas e seguir hábitos

alimentares saudáveis.

 Estas diretrizes metodológicas, juntamente com o

documento desenvolvido pela Universidade Bicocca de

Milão, são o principal resultado do projeto WAY. Este

documento de orientações metodológicas surge a partir

dos resultados da investigação levada a cabo nos

diferentes países participantes.Além disso, as diretrizes

metodológicas foram testadas durante a formação em

Silves, o que nos permitiu adaptá-las e melhorá-las.

 OBJETIVO DAS
DIRETRIZES

METODOLÓGICAS



SEGUNDASEGUNDA
PARTEPARTE



A fim de desenvolver as diretrizes metodológicas para a

formação de professores, educadores e jovens

trabalhadores, foi realizada uma pesquisa, cujos

principais resultados foram utilizados para construir os

tópicos deste documento, que serão mostrados na

secção da estratégia de intervenção. 

 A análise das necessidades

A investigação foi realizada entre a primeira e a segunda

reuniões transnacionais realizadas em Espanha e na

Polónia. Durante a segunda, o grupo sob a supervisão da

Universidade de Bicocca debateu e forneceu contributos

em torno dos temas apresentados. No final, foram

identificados 4 tópicos principais. A metodologia utilizada

durante o inquérito foi implementada num grupo

específico.

 Em cada país parceiro, de facto, foi constituído um grupo

para compreender a necessidade e o estado das

atividades de promoção da saúde implementadas e

alcançadas pelos parceiros. Os grupos eram constituídos

por professores, educadores e animadores.

Com os resultados apresentados por estes grupos, foi

elaborado um relatório que constitui a base para estas

diretrizes. Assim, os resultados desta investigação foram

considerados preciosos e serão desenvolvidos na sua

apresentação. 



I . P R I O R I D A D E S
D A S  P O L Í T I C A S
D E  S A Ú D E

I I . P O L Í T I C A
E S C O L A R  

I I I . P A R C E I R O S
E X T E R N O S

 Como foi dito, o objetivo do relatório era criar uma base para a construção de

diretrizes metodológicas para a formação de profissionais de saúde, sociais e

educacionais no seu trabalho com estudantes de origem migrante.

 Os principais tópicos e as questões discutidas nos

grupos foram:



Como e porquê as diferenças étnicas,
religiosas ou socio-económicas nos
comportamentos de saúde são
importantes nas escolas

Em todas as escolas e organizações da parceria os
intervenientes são muito cuidadosos na prossecução de
uma política de educação destinada à inclusão, na qual
os jovens de origem migrante e as suas famílias são
tratados como nativos. 

I . P R I O R I D A D E S
D A S  P O L Í T I C A S
D E  S A Ú D E

1.1



 No entanto, cada parceiro tem vários problemas com base nas
características da dinâmica migrante e das prioridades da política
social/migração/educativa, pelo que os seguintes problemas são
bastante comuns: 

 Os obstáculos linguísticos - as
dificuldades linguísticas impedem
frequentemente os pais de compreender
e comunicar com os professores/pessoal;

1.

2. As diferentes origens socioeconómicas, étnicas e
culturais - as diferenças são mais marcadas pelas
condições socioeconómicas, que se estendem a muitas
outras áreas. Nestes casos, os seus filhos têm um
acesso limitado a cuidados de saúde adequados, além
de não saberem como funciona o sistema de saúde e
enfrentam grandes desigualdades no acesso aos
cuidados de saúde primários. Uma das principais
consequências deste problema é que podem ser mais
vulneráveis à doença;

 3. No domínio do sistema educativo, os
principais problemas são a diminuição do
financiamento atribuído a esta área e à falta de
coordenação entre os níveis local e nacional;

4. O grande esforço e as dificuldades em envolver, na
comunidade escolar, os alunos de origem migrante e as
suas famílias nas atividades promovidas para
ultrapassar as diferenças provocadas por razões sociais
ou económicas. A principal razão deste problema reside
no facto de famílias e estudantes com origem migrante
raramente participarem em atividades extraescolares,
tais como eventos ou reuniões/cursos organizados pela
escola, a fim de promover a sua integração. 



A fraca participação dos

estudantes migrantes nas

atividades propostas deve-se

principalmente a razões

económicas ou a dificuldades

organizacionais (transporte em

tempo extraescolar, por

exemplo), mas também por

não sentirem estas atividades

como uma forma para a

integração na comunidade

escolar. 

 As relações com as famílias
migrantes podem ser
realmente complicadas devido
a mal-entendidos linguísticos
e, especialmente, a diferentes
prioridades nas necessidades.
Estas famílias lutam para
apoiar os seus filhos nos seus
problemas sociais ou escolares,
mas porque, muitas vezes,
desconhecem as possibilidades
e os serviços prestados pelo
sistema para os ajudar e,
portanto, não conseguem
encontrar soluções adequadas.
Além disso, o foco não é a
escola, porque a prioridade
tem de ser dada a outras áreas
a fim de sobreviver.



1. O ambiente escolar (natural e social)
O ambiente natural da escola. Criação de um ambiente
natural saudável para se tornar mais atrativo para
convívio e exercício físico, com espaços devidamente
concebidos (interior e exterior) para as atividades
desportivas dos alunos, individualmente e em grupo. 

2. Alimentação saudável
A nutrição desempenha um papel importante para a saúde
dos estudantes. Ao disponibilizar alimentos saudáveis na
cantina (onde existe), as opções alimentares ricas em
vitaminas e nutrientes essenciais fornecem aos estudantes
a energia que necessitam para lidar com os processos
educativos ou não educativos que lhes são exigidos. Alguns
projetos são destinados à promoção de hábitos
alimentares saudáveis, à prevenção do ambiente e sua
sustentabilidade. 

3. Desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis
entre alunos, alunos e professores, pais e comunidade
escolar, melhorando a integração social e profissional dos
alunos e reduzindo a ocorrência de perturbações mentais e
físicas
As competências sociais dos membros da comunidade
escolar, bem como as relações com os pais e a comunidade,
em geral, podem contribuir para criar um ambiente social
saudável. Em alguns casos, foram organizadas reuniões com
especialistas para falar sobre: vícios (drogas, jogo ou
Internet, álcool), cyberbullying e fornecer aos estudantes
algumas regras claras para promover comportamentos
saudáveis contra o tabagismo ou o bullying. Além disso,
algumas escolas podem recorrer a um psicólogo.

As prioridades da promoção da saúde
nas escolas 
A principal prioridade é a dimensão psicológica
referida em vários aspetos, sendo as características
comuns:

1.2



O promoção dos hábitos de saúde

entre estudantes, professores e

toda a comunidade escolar com

destaque para problemas como:

drogas, álcool, tabagismo,

dependência do jogo, depressão,

ansiedade, fobias, bulimia,

anorexia e todos os problemas

psicológicos à sua volta são os

mais comuns no seio do grupo.

 Os principais fatores de impedimento comuns à

maior parte das parcerias são: 

Os fatores organizacionais que podem
promover ou dificultar a promoção da
saúde dos estudantes e comunidade
escolar 

1.3

Deficientes infraestruturas: ginásios,

número limitado de horas de

educação física;

Pouca informação sobre burnout,

frustração ou apoio aos professores;

Os pais esforçam-se por participar

em reuniões onde os problemas

possam ser discutidos para os

tornar mais conscientes e aceitarem

hábitos diferentes da sua cultura.

 Em alguns casos, a escola

colabora com outras instituições

e com os seus profissionais:

enfermeiros, psicólogos,

assistentes sociais, especialistas

em questões como higiene

pessoal, pública ou social e

educação sexual, tutores,

famílias e pessoal.



O problema que inspirou um dos

três tópicos debatidos pelos

grupos, no que respeita à política

escolar, é conhecer as suas

principais necessidades, a fim de

se tornarem conscientes dos seus

problemas, dado que estão

menos abertos à comunicação

com os professores. 

 Dever-se-iam implementar programas de educação especial para este
tipo de estudantes, com o objetivo de uma integração social harmoniosa.

 A atenção dada à promoção da saúde dos
estudantes de origem migrante 

1.4

Além disso, as famílias têm

obstáculos na comunicação com

os professores (problemas de

relacionamento), principalmente

devido à barreira linguística e

pelo facto de muitos pais

migrantes não verem a escola

como um meio de

autoaperfeiçoamento. 



Relativamente à política escolar na promoção da saúde, foi
pedido aos professores que refletissem, em conjunto nos 
 seus grupos, sobre o que as suas escolas já fizeram, de
acordo com a ferramenta de avaliação SHE.

As escolas envolvidas trabalham em diferentes áreas
previstas pela ferramenta de avaliação, pelo que, mesmo
neste caso, iremos enumerar as principais áreas comuns à
parceria. No entanto, pensamos que é importante sublinhar
as queixas de professores italianos e espanhóis sobre a falta
de atenção ao seu bem-estar, uma vez que a sua saúde
mental tem repercussões nos alunos.

I I . P O L Í T I C A
E S C O L A R  



Prestar atenção a questões relacionadas

com a promoção da saúde e bem-estar no

seu trabalho diário com os estudantes, de

forma transversal, incluindo hábitos

alimentares, saúde física e emocional;

Promover hábitos de saúde, a fim de evitar:

drogas, jogo, sexo e doenças sexualmente

transmissíveis, fumo, corona vírus; 

Trabalhos de grupo e trabalho de pares são

atividades úteis para integrar os estudantes

e desenvolver a ideia de cooperação e

colaboração para a resolução de

problemas; 

Psicólogo que atende estudantes com

problemas psicológicos relatados pelo

professor ou pelos pais, para assegurar o

bom comportamento e promover o bom

ambiente e a saúde mental;

Atenção e prevenção de comportamentos

inadequados de estudantes, tais como

bullying e violência entre eles, que podem

prejudicar a sua saúde física e mental.

 Por conseguinte, as áreas do SHE em
que a parceria está mais empenhada são:



Em todos os grupos, os participantes consideraram que

devem concentrar-se em muitos aspetos da promoção da

saúde relatados na ferramenta de avaliação. As principais

áreas que eles pensam trabalhar mais são:

 Em que áreas pensam trabalhar mais2.1

verificar se existe uma relação real e eficaz entre o que

oferecem e as necessidades reais dos estudantes;

desenvolver a capacidade de programar as intervenções

de forma orgânica, a fim de evitar a perda de muitos

recursos, o que depende da intenção política;

é essencial investir em recursos humanos;

os estudantes devem ser vistos como uma só pessoa, a

fim de superar a falta de conhecimentos sobre a saúde

em geral;

prestar atenção ao problema da baixa autoestima que

emerge nos estudantes de origem migrante, porque,

desde cedo, são frequentemente estigmatizados como

migrantes, pelo que, quando chegam a idades mais

avançadas, podem ter grandes problemas de saúde

mental;

necessidade de cuidar da saúde mental e emocional dos

alunos, salientando que aspetos, como a falta de

conhecimento da língua ou diferenças curriculares, levam

a uma instabilidade emocional que pode gerar situações

de depressão, ansiedade e falta geral de motivação;

aumentar os esforços relativos à saúde física, mas

principalmente à saúde mental;

muitos pais continuam a ter uma espécie de estigma a

enfrentar, a lidar e a falar com professores ou psicólogos

sobre alguns problemas mentais;

a escola deve trabalhar com informação constante sobre

questões de saúde e segurança. Deve também promover

a educação para a saúde entre os professores e os

parceiros externos. Deve contribuir para a reflexão dos

alunos sobre questões de saúde. O ambiente escolar deve

ser avaliado em relação à saúde, no final de cada ano

letivo.



 É fundamental que os estudantes de origem

migrante encontrem atividades para reforçar

a sua autoestima, melhorar os seus resultados

na escola e prevenir o abandono precoce. É

também importante uma forte intervenção

nas famílias para que compreendam a

importância da escola, não só do ponto de

vista educativo, mas também como um

ambiente social. 

criação de laboratórios de línguas; fornecer capacidades aos professores
para apoiar os alunos na sala de aula, a fim de superar as diferenças
curriculares de outros sistemas escolares; 
criar equipas para o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem, isto
é, que os alunos sejam eficazmente diagnosticados quanto às
dificuldades que têm e como podem ser apoiados; 
organizar uma boa coordenação interinstitucional: centros de saúde,
centros educativos, serviços de ação social do concelho, ONG; 
organizar equipas multidisciplinares, nas quais profissionais de
diferentes áreas coordenem o seu trabalho em benefício dos alunos
estrangeiros; 
organizar atividades extracurriculares gratuitas; 
Promover as atividades desportivas entre as crianças de famílias com
estatuto socioeconómico inferior que deixaram de praticar desporto.

Em contexto escolar, a atenção à diversidade é muito importante, do ponto
de vista educativo, para promover a boa saúde mental, com iniciativas
concretas, tais como: 

 As áreas de avaliação de
ferramentas mais relevantes para
estudantes de origem migrante

 Um tópico importante que surgiu nos grupos focais
foi a necessidade de mediadores interculturais na
escola, profissionais essenciais para a inclusão dos
migrantes e dos seus filhos.

2.2



I I I . P A R C E I R O S
E X T E R N O S

Muitos professores salientaram a

enorme luta para envolver os pais

migrantes nas atividades de

promoção da saúde, principalmente

porque, para muitos deles, a

prioridade é trabalhar e poupar

dinheiro e, em segundo lugar,

assegurar condições de vida decentes

num país estrangeiro. Assim, as

questões relacionadas com a escola,

saúde e bem-estar das crianças, no

novo ambiente, são relegadas para

segundo plano. Como resultado, os

professores não encontram formas

eficazes de mudar atitudes e

prioridades entre os pais migrantes. 

 Tentativas e esforços para envolver as
famílias de origem migrante na
promoção da saúde

3.1

Alguns pais disseram que tinham

incompatibilidades no trabalho,

por isso não eram capazes de

combinar o compromisso de

trabalho com as atividades

escolares, outros, simplesmente,

não enviaram qualquer feedback.

Algumas famílias precisam de ser

informadas sobre mudanças

sociais importantes e como geri-

las na educação dos seus filhos.

Outra questão é que as mulheres,

em algumas destas famílias, não

estão envolvidas na tomada de

decisões, não falam e não

compreendem a língua local. 



Para ultrapassar estes problemas, as
autoridades escolares deveriam
contratar um mediador cultural que
ajudaria a abrir um canal de
comunicação mais eficiente, nas
escolas, com um número considerável
de alunos de origem migrante.

Também importante, é a diferença de
expectativas que os pais migrantes têm
em relação à educação dos seus filhos.
Em geral, estão dispostos a colaborar
porque se apercebem que é importante
para os seus filhos e para alargar as suas
possibilidades de melhorar as suas vidas.
Depois, obviamente, o envolvimento varia
mais de acordo com o nível sociocultural. 
 Para muitos pais migrantes pode ser
difícil envolver-se na promoção da saúde
dos seus filhos porque tentar integrar
numa nova cultura muda as suas
prioridades e alguns dos hábitos que
adquiriram. Portanto, a prevenção da
saúde dos seus filhos aliada à dificuldade
de acesso à informação apropriada
desencoraja-os a debruçarem-se sobre
este tema.
 Em alguns casos, os professores usam a
parceria com organizações comunitárias
para envolver os pais em programas de
promoção da saúde.



Os parceiros externos ajudam as escolas a ultrapassar algumas
dificuldades, na resolução de problemas, tais como os relacionados
com o abandono escolar; apoiam as escolas nos esforços de promoção
da saúde, com o objetivo de aumentar a consciência dos jovens
estudantes sobre muitas questões problemáticas, tais como: bullying e
cyber bullying, respeito pelo género, apoio à autoestima, relação com
os pais, uso e abuso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis,
bem como para informar sobre a existência de serviços médicos
gratuitos. Além disso, sublinham a importância de implementar
atividades desportivas, etc. As ONG também organizam atividades
externas, tais como ir ao cinema e frequentar cursos de escalada.

A
CONTRIBUIÇÃO
DOS PARCEIROS
EXTERNOS NA
PROMOÇÃO DA
SAÚDE

Todas as escolas/organizações envolvidas no
projeto têm boas relações com
intervenientes externos. O mais importante é
que todas as escolas/organizações mostraram
a necessidade de recursos externos e de ter
fortes relações com as ONG ou outros setores
do serviço público, em particular com os
profissionais do serviço de saúde. No entanto,
nem todos são capazes de explorar estes
recursos externos. Em alguns casos, os
professores desconhecem o tipo de apoio dos
intervenientes externos e focam a atenção
para projetos municipais de apoio a uma
alimentação saudável. 
 Os parceiros externos são ONG, sistema
público de saúde, Câmara Municipal, polícia
local.



 A implementação do HPS, graças às provas para

reforçar cada uma das seis componentes, permitirá

obter uma resposta adequada às necessidades dos

jovens migrantes. Para atingir este objetivo, é

importante compreender e abordar de forma

abrangente as complexidades da interação

individual, coletiva, institucional, política e fatores

estruturais. O modelo HPS foi construído para ser

implementado em diferentes contextos. Assim, na

Reunião Internacional da Polónia, após a

apresentação do relatório, os parceiros, em grupos

de trabalho, detetaram as necessidades mais

importantes, que doravante serão consideradas

como tópicos. O objetivo era utilizá-los, tanto no

Encontro Internacional Português de professores,

como neste documento de orientações

metodológicas. Assim, os temas escolhidos foram: 

 Estratégia de intervenção

Conhecimento e acesso

dos serviços de saúde

Envolvimento dos pais

Baixa autoestima

Integração social



 Estes 4 tópicos devem ser considerados como o resultado
de uma reflexão, de uma comparação sobre os seis
componentes da árvore e como estratégias concebidas
para estudantes migrantes, mas também dirigidas a toda
a população estudantil.

Especificamente: 

O conhecimento e o acesso aos serviços
de saúde é uma medida dos serviços de
saúde; o envolvimento dos pais é uma
estratégia para relações comunitárias; a
baixa autoestima é uma estratégia de
competências individuais e a integração
social é uma estratégia, tanto do ambiente
social escolar como das relações
comunitárias.

 Mais adiante, serão mostrados os tópicos com o mesmo
padrão utilizado na Polónia: as causas e as atividades

de formação para tentar resolver o problema



Objetivo
O principal objetivo desta sessão de formação é compreender
e explorar os fatores que impedem os imigrantes de ter igual
informação e acesso aos serviços de saúde no país onde
vivem.

Resultado esperado
Os participantes, no processo educativo (formação), irão
conhecer o problema da informação e do acesso dos
imigrantes ao sistema de saúde e serão capazes de identificar
as principais razões que contribuem nesta direção.

I . C O N H E C I M E N T O  E
A C E S S O  A O S
S E R V I Ç O S  D E
S A Ú D E



 Informação de base 

Os migrantes, muitas vezes, não estão bem informados sobre os
serviços de saúde (por vezes sentem que não têm direito a
cuidados de saúde gratuitos) porque nos seus países de origem
não têm, ou também por razões culturais (não acham necessário
recorrer ao médico para algumas questões) e não sabem quais
os serviços que podem ser incluídos.

Por vezes, devido à sua situação ilegal, os pais têm medo e não
utilizam os serviços de saúde porque pensam que podem estar
envolvidos em outros problemas legais se se registarem no
hospital.

Como os adultos migrantes, precisam, geralmente, de 3 meses
até obterem o cartão de saúde. Mesmo que não se sintam bem,
esperam até terem o cartão para pedir a ajuda aos  serviços de
Saúde (o que muitas vezes piora a situação).

Têm normalmente problemas maiores (tais como questões de
sobrevivência e nutrição) e por isso dão prioridade a outras
aspetos.

Especialmente depois da COVID, o acesso ao sistema de saúde
requer competências digitais, (acesso à Internet) o que origina
mais dificuldades (marcar uma consulta, usar receitas digitais...?).

As pessoas mais vulneráveis têm geralmente menos relações
sociais e, como sabemos, o acesso à informação médica, muitas
vezes, nos nossos países, vem de amigos e familiares.

O sistema de saúde não tem mediadores interculturais, ou,
normalmente, não estão bem preparados e, muitas vezes, os
migrantes não se sentem compreendidos pelos médicos, pelo
que preferem não ir.

Centros de Saúde e escolas -considerados serem "espaços
seguros", - são frequentemente locais onde o racismo é elevado
(a Red Incola fez recentemente um estudo sobre isso).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



pensar

ouvir

fazer/
comportar-se

ver

 sentir

dizer

 O formador recolhe as respostas, em grupos, agrupando-as em
categorias. Após 45 minutos, o que foi discutido é recolhido.

 Atividade

Encenação (Role playing): deve ser realizado por um máximo de
15 pessoas. O formador pede 3 voluntários e sai com eles. Dá
uma folha, com uma personagem que têm de improvisar. É-lhes
pedido que voltem para a sala de aula, onde estão os outros 12,
e comecem a improvisar, com base na personagem que têm de
representar. Deve ser breve, não mais do que 5 minutos (temos
os 2 casos típicos descritos abaixo).

O formador faz aos participantes uma breve análise do que
viram, através das seguintes perguntas: Porque acha que não
lhes quis dizer? Em que aspetos acha que eles podem intervir?

Mapa de empatia. Pede-se aos participantes (todos os 15) que
reflitam e escrevam numa folha o que um migrante, nessa
situação, faria:

1.

2.

3.



 Fátima é uma rapariga marroquina de 15 anos. Vive com a
sua mãe, pai e duas irmãs numa aldeia no Algarve,
Portugal.Chegaram há 5 anos e é muito feliz lá. Embora no
início fosse muito difícil para ela fazer amigos, agora ela
encontrou uma amiga, Odete, com quem finalmente se sente
compreendida. Elas riem-se, contam as suas coisas uma à
outra, mas, nas últimas duas semanas, Fátima não se tem
sentido bem. Cada vez que ela precisa de ir à casa de banho,
sente dores quando urina. Ela já não consegue suportar as
dores. Por esta razão, está a tornar-se cada vez mais difícil
estar fora de casa e, embora consiga suportar a vontade de
chorar, as dores estão a piorar e é cada vez mais difícil
escondê-las.
 Na escola, a sua amiga Odete diz-lhe que tem de dizer ao
professor e ir ao médico. Ela não o quer fazer. Ela não quer
explicar ao professor que tem queixas físicas deste tipo. Além
disso, ela sabe que, se for ao Centro de Saúde, será vista por
um médico e sente-se envergonhada. 

 Cenário para PRIMEIRO CASO
(diferenças culturais)

 Odete acha a sua amiga muito
estranha e sente que a compreende
cada vez menos, que esta lhe está a
esconder algo. Por muito que ela
pense, não consegue compreender
porque é que Fátima não vai ao
médico.



 Christian é um rapaz colombiano de 10 anos. Vive com a sua
família: os seus pais e os seus 3 irmãos e irmãs. Estão todos
numa situação administrativa irregular, não têm autorização
de residência ou de trabalho e os seus pais fugiram de uma
situação terrível de violência, na sua aldeia, uma vez que
tinham visto ali muitas situações que não queriam para os
seus filhos. Foram para Espanha porque um primo lhes disse
que lá era muito fácil encontrar trabalho, mas quando lá
chegaram descobriram que era totalmente impossível
encontrar um emprego com contrato e, portanto, estar numa
situação administrativa legal até que decorram pelo menos 3
anos. Christian magoou gravemente o tornozelo no recreio.
Provavelmente partiu um osso, ou, pelo menos, tem uma
entorse grave. Ele mal consegue andar. 
 O seu amigo Johnny chama o professor que toma conta
deles no parque infantil. Pergunta-lhe o que está errado. Este
diz que não é nada, que não faz mal e voltam para a sala de
aula. Johnny vê que Christian ainda está a sofrer muito e
pergunta-lhe porque não disse o que o estava a magoar.
Christian inventa uma razão porque não quer dizer a Johnny
que está no país ilegalmente. 

 Cenário para SEGUNDO CASO
(situação administrativa irregular)

 Os seus pais disseram-lhe que
ninguém deve saber, ninguém o pode
denunciar e podem ser deportados
para o seu país... e assim arruinar todo
o projeto de imigração da sua família
e dos muito poucos euros que lhes
restam.



Objetivo
 O principal objetivo desta sessão de formação é compreender
os fatores que dificultam o envolvimento dos pais nas
atividades escolares
 
Resultados esperados
 Os participantes analisarão as causas do problema e obterão
uma estratégia comum para envolver os pais nas atividades
escolares

I I . E N V O L V I M E N T O
D O S  P A I S



Muitos pais dizem que têm pouco tempo para participar na vida
escolar porque têm de trabalhar longas horas para ganhar dinheiro
suficiente para a família. Alguns pais pedem tudo, mas dão muito
pouco em troca.
Alguns pais têm quase medo de ir à escola falar com os professores,
receiam não compreender, não querem envergonhar os seus filhos.
Não participam em quase nenhuma iniciativa sugerida pela escola:
pode acontecer que, em 5 anos, um professor nunca veja estes pais, a
não ser que os chame por algum problema. Nunca participam na
eleição das Direções Escolares e não comparecem às reuniões com os
professores.
Um motivo para os perceber é que as famílias podem não ficar
indiferentes, mas devem ter a máxima confiança na escola e nos seus
operadores.
Podem ter problemas graves com as plataformas digitais e, por isso,
serem incapazes de saber o que se passa ou o que é suposto fazerem.

 Informação de suporte 

PASSO 1
O formador pede ao participante para pensar sobre a questão
"Porque é importante envolver os pais?"

PASSO 2
O formador convida os participantes para uma atividade de
brainstorming na qual lhes pede que pensem como envolver os pais
nas atividades escolares. Deve utilizar um quadro para escrever
palavras. Depois o formador pergunta-lhes se os pais podem ser
divididos em grupos (há duas categorias: pais de estudantes nativos
e pais de estudantes migrantes). Seguidamente é pedido aos
participantes que façam um brainstorming sobre qualquer palavra,
adjetivo, ou o que quer que pensem e vejam sobre estas 2 categorias
e podem escrever estas palavras sob as duas colunas do quadro.

Atividade



PAIS DOS
ESTUDANTES LOCAIS

PAIS DE ESTUDANTES
IMIGRANTES

 Professor #1: Não
participar 

 Não participar

 Professor # 2:
Interessado

 Não Interessado

 Professor #3: Pressão
sobre a escola

 Sem pressão sobre a
escola

........ ........

PASSO 3
O objetivo é descobrir diferenças, semelhanças e referências:
aqui está um exemplo do que podem escrever no quadro.

PASSO 4
Dividir os professores em grupos de 3-4 pessoas.
 O formador pergunta a cada grupo de professores: como podem
ajudar ambos os grupos ou um deles a envolver-se mais ou a
aumentar o seu envolvimento, mas com regras claras.



Objetivo
O principal objetivo desta sessão de formação é permitir aos
participantes identificar os sentimentos dos jovens recém-
chegados, fazendo-os refletir sobre a complexidade e as
dificuldades do percurso da integração, devido a muitas
variáveis, tais como: as características sociopolíticas do país
de acolhimento, as causas da imigração, as dificuldades em
criar novas relações. 
 
Resultados esperados
Os participantes concluem sobre a complexidade e diferenças
entre migrantes e entre os mesmos grupos étnicos, a fim de
construírem boas práticas, tendo em conta as diferenças das
condições psicológicas dos jovens de origem migrante.

I I I . A U T O E S T I M A ,
A N S I E D A D E



Os estudantes em dificuldade não pedem ajuda nem aos
colegas de escola nem aos professores. Sentem-se isolados e
sob pressão, mas não reagem a isso - antecedentes
emocionais diferentes? (a ideia geral e comum é "os rapazes
não choram") Não são ensinados a expressar abertamente os
seus sentimentos ou necessidades por causa de um passado
cultural.

Autoestima: é influenciada pelo contexto social; posição social
e rendimento. O local onde vive pode também influenciar a sua
atitude perante a pressão: viver no centro de uma cidade é
diferente de viver no subúrbio ou num apartamento onde o
convívio está excluído (o dinheiro importa).

Interseccionalidade: se estiver no meio de uma encruzilhada
(como uma cruz) e de cada lado tem as palavras: Menina
negra - sexualidade - baixo rendimento, está com problemas:
sozinha - sob pressão - ansiosa.

Sob pressão - situações diferentes: 

 Informação de base 

1.

2.

3.

Os migrantes não estão interessados no
bem-estar e saúde escolares porque
não veem os aspetos positivos, nem as
vantagens de fazer parte de uma
comunidade, nem têm a consciência de
que a situação poderia ser melhor; 

Os migrantes veem a escola como um
meio de melhorar a situação para que
tentem integrar-se e obter o melhor de
si;

NÃO nativos: os estudantes com pais
licenciados tendem a ir para a
universidade porque os seus pais os
pressionam e apoiam.



 Atividade

Os professores descrevem a situação dos migrantes com
quem estão a lidar
Pedir aos professores que imaginem ser um deles, através
de uma dramatização, na qual devem imaginar, sentir e
descrever como se sentem, porque se sentem dessa forma,
qual é o ambiente à sua volta (casa de família-amigos...?),
sublinhando a diferença de sentimentos entre rapazes e
raparigas e a dificuldade de recomeçar com os amigos,
vizinhança, colegas de turma e as relações com os pais
que chegaram muitos anos antes do rapaz/mãe ao país
anfitrião.
Possíveis tópicos que podem levar os professores a
compreender a questão:

Início

 Tópico: Como lidar com a sensação de

isolamento-ansiedade-baixa autoestima

1.

Contexto emocional,
 

Contexto cultural, 

Baixa autoestima

Compreensão emocional
 



Divida os professores em 3 grupos e cada grupo tratará de
um tópico.

Realidade2.

Problemas? Acha que as emoções podem
desempenhar algum papel na sensibilização? 
É verdade que os rapazes não choram? Serão eles
capazes de expressar os seus sentimentos?
Sentem-se diferentes? O contexto social afeta o seu
modo de sentir?

A religião pode afetar a integração dos migrantes? 
Tem algum preconceito, como o véu do muçulmano? 
Está consciente deste problema de preconceitos? Seu
ou o deles?

Causas possíveis: lugar onde vive; situação
social/financeira; lugar onde vive; a socialização/
convívio pode ser excluída (questões de dinheiro);
Pressão social: a escola como meio de fugir da
pobreza ou a escola não é importante, melhor é
trabalhar e ganhar dinheiro para a família também?

Antecedentes emocionais -Tópicos: 

Contexto cultural - Tópicos: 

 
 Baixa autoestima - Questões de orientação: 



Objetivo
O principal objetivo desta sessão de formação é convidar os
participantes a refletir a importância das diferenças culturais
 
Resultados esperados
Os participantes terão uma ideia comum de favorecer
caminhos de integração, valorizando as diferenças culturais
nas salas de aula, a fim de explicar melhor os assuntos
escolares

I V . I N T E G R A Ç Ã O
S O C I A L



 Quais são as diferenças
 Idioma
 Diferenças culturais e religiosas (diferenças culturais)
 Capital social
 Porque existem estas desigualdades?
 Enormes diferenças sobre as características fenotípicas (físicas);
 Dinâmica económica: capitalismo, exploração de migrantes;
 Diferenças de comunicação; 
 Quais são as causas?
 A falta de políticas europeias de acolhimento/integração;
 A integração inicial poderia ser mais fácil/difícil devido à
abordagem cultural da política, professores, diretores de escolas
e famílias nativas e estudantes.

 Tópicos

Partilhar algo com o grupo (imagem num powerpoint): Na
Polónia, a Páscoa é celebrada com um grande pequeno-
almoço!
Alguns minutos para partilhar com o grupo, uma
característica do seu próprio país (o participante pode
escrever essas características nos post-it e depois fazer
um brainstorming)

Dividir as pessoas em grupos de cerca de 15 pessoas;

O formador introduz o tópico a ser abordado;

Primeira actividade 

 Atividade

1.

2.

3



Quais são as diferenças? 10 minutos em que os
participantes colam o post num grande cartaz e depois
explicam a razão dessas escolhas.

Os participantes têm de refletir sobre os motivos da
existência de desigualdades, durante 10 minutos, têm de as
escrever nos post-its e depois colá-los num grande cartaz.
Discussão sobre as diferenças que podem ser um enorme
problema dentro da integração inicial!

Quais são as causas? 10 minutos para os participantes
discutirem sobre este tópico. 

Como utilizar as diferenças, nas salas de aula, a fim de fazer
com que os jovens de origem migrante se sintam bem-
vindos.

Segunda atividade

Terceira atividade 

Quarta atividade

 
Quinta atividade

4.

6.

7.

5.


