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Resumo do Projeto WelComm ...
O projeto WelComm tem como objetivos, por um lado, consciencializar os cidadãos da importância da
educação para a inclusão social dos migrantes desde a infância e por outro, promover a igualdade de
oportunidades na educação. As crianças migrantes, muitas vezes, crescem em famílias onde apenas ouvem e
falam a língua nativa dos seus Pais e cedo, quando entram para a escola, têm que enfrentar o desafio de falar
a língua do País de acolhimento . A educação precoce pode estar direcionada para a aptidão escolar e para
proporcionar às crianças uma oportunidade de aprendizagem da língua para poderem comunicar melhor
quando entram para a escola. A educação precoce pode também facilitar a integração social das famílias
imigrantes no País de acolhimento.
O projeto WelComm irá responder a estas questões desenvolvendo um kit de Aprendizagem Multimédia
para Crianças Migrantes que irá promover a aquisição de competências comunicativas básicas na língua do
País de acolhimento. O kit irá conter filmes animados, jogos e banda desenhada onde todos os temas são
desenvolvidos através de atividades de aprendizagem e com o envolvimento pessoal dos aprendentes.

Reunião de lançamento do projeto WelComm …
Nos dias 17-18 de Novembro de 2014, em Rotterdam, na Holanda, a entidade coordenadora do
projeto Pressure Line deu início ao projeto, dando as boas-vindas aos parceiros neste primeiro
encontro. Esta reunião teve como objetivo informar os participantes, de uma forma pormenorizada,
das tarefas e das responsabilidades a serem levadas a cabo a curto prazo. Pretendeu-se também
trocar opiniões sobre a metodologia para se envolver as entidades que trabalham nesta área
específica em todas as atividades. A primeira fase do projeto, prevê as seguintes tarefas:
•
•

•

Criar grupos de discussão com representantes das associações de imigrantes, professores de
línguas, associações de voluntários, etc.
Fazer uma análise das necessidades dos migrantes e professores de línguas no âmbito do
processo de aprendizagem de línguas e culturas para o desenvolvimento de competências
básicas de comunicação.
Selecionar algumas das boas práticas existentes no processo da integração dos imigrantes.

•
•
•

Desenvolver folhetos informativos sobre aspetos culturais dos países parceiros como
potencializadores da motivação dos pais migrantes.
Desenvolver uma abordagem didática para o desenvolvimento de competências básicas por
parte das crianças migrantes (falar/compreender)
Desenvolver um conceito para os materiais de aprendizagem de línguas e linhas de orientação
metodológica para os professores de línguas e formadores

Atividades a decorrer
Os parceiros encontram-se já a trabalhar a reunir informação sobre as necessidades dos migrantes,
especificidades culturais dos 6 Países abrangidos pela parceria, e sobre as boas práticas na área da
integração dos imigrantes através da aprendizagem da língua.
O projeto irá envolver a Bulgária, Chipre, Itália, Portugal, Espanha e a Holanda e irá promover
oportunidades para a inclusão social de migrantes com um enquadramento cultural diversificado
nesses Países..

A próxima fase do Projeto…
O segundo encontro irá decorrer nos dias 5-6 de Fevereiro de 2015 em Siena, na Itália onde os
parceiros irão analisar as respostas aos questionários recolhidos em cada País parceiro assim como
as boas práticas selecionadas. Por fim, irão definir as bases para o desenvolvimento do
enquadramento metodológico dos produtos WelComm.

Parceiros
Pressure Line (NL) – entidade coordenadora
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Synthesis (CY), IFES (ES)
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F.L.E.P. (PT)
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