Competências Comunicativas
para a integração da população
migrante
www.welcomm-project.com

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, capacitando-as
para comunicarem melhor quando entram para a escola. A educação precoce pode também facilitar a
integração social das famílias imigrantes no País de acolhimento.

OBJETIVOS
• Proporcionar a igualdade de oportunidades na educação de crianças migrantes em idades abrangidas pela
pré-primária e primária.
• Consciencializar os cidadãos da importância da educação para a inclusão social das famílias migrantes.
• Desenvolver recursos inovadores para a aprendizagem da língua em ambiente não-formal e, deste modo,
melhorar as competências das associações de imigrantes bem como de professores de língua que trabalham
com a população migrante.
• Desenvolver as competências básicas de comunicação na língua do país de acolhimento.

ATIVIDADES

• Criar grupos de discussão com representantes de organizações de migrantes, professores de idiomas, organizações
de voluntários.
• 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 melhores práticas existentes no processo da integração social dos imigrantes.
• Desenvolver folhetos informativos sobre aspetos culturais dos países abrangidos pela parceria como potencializadores
da motivação dos pais migrantes.
• Desenvolver um Kit Multimédia com conteúdos adequados à promoção de capacidades básicas de comunicação na
língua do país de acolhimento e contribuindo para uma educação inclusiva.
• Organizar workshops para aplicação prática dos produtos para a aprendizagem de línguas.
• Organizar seminários de exploração para apresentação dos resultados do projeto e promoção da sustentabilidade dos
mesmos.
• Desenvolver um site do projeto a partir do qual serão disponibilizados todos os produtos e materiais criados.
Kit de Aprendizagem Multimédia para Crianças migrantes
O Kit vai ajudar as crianças migrantes a acompanharem melhor as suas aulas e a terem mais interesse e motivação para
aprender línguas.  
Este Kit irá ser distribuído através das organizações de migrantes, professores de línguas e voluntários que irão utilizar
os materiais  no seu trabalho com as crianças migrantes.
O Kit inclui:
- Filmes de animação (mini-séries), abrangendo vários temas e produzidos com a técnica de intervalos de tempo;
- Jogos de palavras e materiais de aprendizagem visuais tais como exercícios de acompanhamento de cada mini-série
proporcionando atividades práticas para a aplicação dos conhecimentos adquiridos;
- Histórias em banda desenhada baseados em contos tradicionais dos países parceiros.

PARCEIROS

Pressure Line (NL) - entidade coordenadora, EURORESO, KU TU Ltd. (BG), Synthesis (CY), IFES (ES), UNISTRASI (IT)
Inthecity Project Development (NL), F.L.E.P. (PT)
Se quiser aceder a mais informação, visite, por favor, o site www.welcomm-project.com ou envie um e-mail para
flep1@mail.telepac.pt.
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Este projeto tem o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação expressa o ponto de vista dos
seus autores, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

