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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e o Programa Alimentar 
Mundial (PAM) (2018) estimam que 1,5 milhões de 
pessoas sírias deslocadas residem atualmente no 
Líbano, tendo 54% menos de 18 anos de idade. 
A comunidade de deslocados/as sírios do Líbano 
enfrenta a pobreza e a marginalização política 
(cerca de 20% de todas as famílias residem em 
acampamentos informais de tendas).Em 2019, a 
população de pessoas refugiadas sírias em idade 
escolar, com idades compreendidas entre 3 e 18 
anos, totalizará 488.000 (estimativa), embora 
apenas 48% da população de pessoas refugiadas 
em idade escolar esteja matriculada no ensino 
formal (ACNUR, UNICEF e PAM, 2018).O Programa 
de Educação para pessoas Refugiadas da Jusoor 
visa colmatar esta lacuna na matrícula de crianças 
sírias deslocadas.

A Jusoor, fundada em 2011 pelas e pelos membros 
da diáspora síria, tem como objetivo proporcionar um 
futuro mais promissor à juventude síria. O Programa 
de Educação para pessoas Refugiadas da Jusoor 
opera em três escolas básicas, dando aulas desde o 
infantário até ao 8.º ano, em Beirute e Vale de Beca, 
servindo anualmente mais de 1.200 crianças sírias 
deslocadas. A missão do Programa de Educação 
para pessoas Refugiadas da Jusoor é servir de ponte 
para que as e os estudantes sírios ingressem nas 
escolas do Líbano.

Quando o Programa de Educação para pessoas 
Refugiadas começou, em 2014, o Diretor Académico 
da Jusoor liderou um processo de recrutamento 
de professores/as no seio das comunidades sírias 
deslocadas em Beirute, Vale de Beca central e Vale 
de Beca ocidental. 60% dos candidatos e candidatas 
não tinham qualquer experiência no ensino. Dos 
40% com experiência no ensino ou com um curso 

na área da Educação, poucos demonstraram ter 
competências numa aprendizagem centrada nas 
crianças ou no ensino em contextos de educação em 
situações de emergência.

Estes desafios no âmbito do recrutamento foram 
particularmente graves, tendo em conta os desafios 
do trabalho com crianças e jovens refugiados. As 
crianças refugiadas deparam-se com três barreiras 
principais à sua aprendizagem e recuperação: 
(1) desafios ao seu bem-estar psicossocial, (2) 
dificuldades com um novo idioma de instrução e (3) 
capacidade limitada de recuperar o atraso sem apoio 
específico (Save the Children, 2018).A maioria das 
crianças que se matricularam na Jusoor tinha estado 
sem acesso à escola durante um período de tempo 
prolongado, ou não tinha frequentado a escola. 
Além disso, algumas crianças sofriam de traumas 
psicológicos e fadiga devido à deslocação.

BREVE RESUMO

Com o objetivo de manter um local seguro e 
dinâmico para que as crianças sírias com idade 
para frequentar o ensino básico tivessem sucesso 
académico, a Jusoor teve necessidade de criar uma 
estratégia para o recrutamento, a formação e a 
manutenção de professores/as qualificados de entre 
a comunidade síria deslocada. Além do mais, a Jusoor 
necessitava de garantir que estes professores/as 
tinham competências para o ensino em contextos de 
educação em situações de emergência, bem como 
para ir ao encontro das necessidades específicas 
das crianças e jovens deslocados devido à guerra.

A Jusoor adota uma estratégia de gestão adaptável 
no que toca ao recrutamento, à formação e à 
manutenção de professores/as qualificados para as 
suas três escolas. A Jusoor tem mais de quarenta 
colaboradores/as, professores/as e administradores/
as, em várias escolas, servindo anualmente cerca de 
1200 crianças.
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Independentemente do nível de experiência do 
professor ou professora, é-lhe oferecida uma 
formação inicial sobre metodologia de educação em 
situações de emergência, com base nos Requisitos 
Mínimos da INEE para a Educação em Situações 
de Emergência, e sobre as melhores práticas de 
ensino de competências essenciais, a adaptação de 
materiais e recursos disponíveis, a elaboração de 
atividades construtivas e a avaliação dos resultados 
do ensino.

Além da formação inicial para professores/as, 
a Jusoor utiliza três abordagens para garantir 
um desenvolvimento profissional contínuo de 
Professores/as:
Observação em sala de aula: As observações em 
sala de aula continuam a fazer parte do nosso 
conjunto de práticas. Normalmente, os professores/
as são observados por uma a três pessoas: o Diretor 
Académico, o Diretor da Escola e o Conselheiro. Os 
professores/as recebem formação sobre observação 
em sala de aula nas suas formações anuais, para 
assegurar que a observação não é intimidante para 
o professor ou professora nem perturba a aula. 
Regra geral, cada pessoa observa tendo em mente 
um objetivo diferente, e a Jusoor concebeu um kit de 
ferramentas alinhado com cada um dos objetivos. Os 
nossos Diretores/as de Escolas e o Diretor Académico 
criaram uma rubrica para avaliar o envolvimento dos 
alunos e alunas e a gestão da sala de aula nas aulas 
da Jusoor. O nosso Conselheiro criou uma rubrica 
para avaliar o bem-estar psicossocial dos alunos 
e alunas nas nossas escolas. Existem dois tipos de 
observações em sala de aula: as observações sem 
marcação, que são breves visitas, e as observações 
de uma aula completa. As observações baseiam-
se na forma como as formações estão a ser 
implementadas, ou no pedido de ajuda por parte de 
um professor ou professora no âmbito de uma área 
específica.

Aprendizagem entre pares: Algumas e alguns 
membros do pessoal docente debatem-se com 
tremendos constrangimentos pessoais e têm 
de nos abandonar no decurso do ano letivo. Por 
exemplo, algumas/alguns membros escolhem ser 
transferidos para outro país. Assim, por vezes, temos 
de integrar as e os membros do pessoal a meio do 
ano para colmatar essas lacunas. Identificamos 
os professores/as com melhor desempenho de 
entre as nossas áreas de competências e pedimos 

Para efetivar esta estratégia, a Jusoor recorre 
a avaliações de necessidades contínuas, tendo 
começado por uma avaliação de necessidades 
preliminar em 2013 e um programa-piloto de 
formação em 2014-2015.Estas avaliações de 
necessidades são realizadas pelo Diretor Académico 
da Jusoor e pelos diretores/as das escolas, 
semestralmente. Além do mais, a Jusoor utiliza três 
abordagens para avaliar o impacto da formação e 
para adaptar continuamente a formação, de forma a 
assegurar que esta vai ao encontro das necessidades 
dos alunos e alunas: (1) observações na sala de aula, 
(2) comunidades de aprendizagem entre pares e (3) 
comunidades de aprendizagem de ensino.

O programa de formação em ensino da Jusoor 
oferece dois módulos anuais às e aos mais de 
quarenta membros do pessoal técnico em três 
escolas. O programa de formação concentra-se 
nas competências essenciais para professores/as 
do ensino básico em contextos de crise da Rede 
Interinstitucional para a Educação em Situações de 
Emergência (INEE).

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

A nossa abordagem à formação apoia-se na 
investigação publicada pela Save the Children, pela 
INEE e pela Escola de Pós-graduação em Educação 
da Universidade de Harvard relativamente à 
importância da aprendizagem centrada nas crianças 
no âmbito da educação para pessoas refugiadas. 
A Save the Children reporta que os “professores/
as podem adotar uma abordagem centrada no 
professor/a, ou autoritária, para formar os/as alunos/
as refugiados/as.”

Após o fim das contratações no nosso primeiro ano, 
efetuámos uma avaliação-piloto. Três membros da 
nossa equipa – o Diretor Académico, o Diretor da 
Escola e o nosso Conselheiro Escolar – efetuaram 
observações em sala de aula. Identificámos a 
prevalência da abordagem centrada no professor/a 
e elaborámos programas de formação para mudar a 
pedagogia. Em particular, focámo-nos em três áreas:
• necessidade de aprendizagem diferenciada;
• necessidade de formação em apoio psicossocial 

para alunos/as;
• formação sobre materiais práticos na sala de 

aula.
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se três testemunhos:
Suzanne, professora, campus de Jurrahiya: “Há uma 
grande diferença entre o modo como eu costumava 
ensinar na Síria e os métodos que aprendi na Jusoor. 
Espero poder usá-los quando voltar à Síria.”

Sarah, diretora, campus de Jurrahiya: “Quando 
regressar à Síria, o meu sonho é criar um centro de 
formação para professores/as e formá-los tal como 
fomos formados aqui.”

Samer, ex-professor, atualmente realocado no 
Canadá: “A formação que frequentei na Jusoor 
ajudou-me a conseguir trabalho como professor de 
refugiados num pequeno centro comunitário.”

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Rotatividade: Embora o modelo de formação da 
Jusoor tenha o objetivo de dar resposta aos desafios 
colocados por uma rotatividade elevada, esta 
continua a ser um desafio importante. Muitos dos 
talentosos colaboradores/as da Jusoor mudam de 
país devido a questões políticas ou familiares, sobre 
as quais a Jusoor não tem qualquer controlo.

Formadores/as e barreiras linguísticas: A Jusoor 
reconhece a grande riqueza de recursos disponível 
para a educação em situações de emergência, e 
tem procurado formar parcerias com ONG locais, 
nacionais e internacionais. Porém, a maioria do nosso 
corpo docente apenas tem competências ao nível de 
leitura, escrita e expressão oral em árabe. Assim, 
a tradução e a facilitação por parte de parceiros 
internacionais em inglês representa um desafio.

Certificação: A Jusoor não oferece certificações 
formais com a sua formação de professores/
as. Embora muitos professores/as da Jusoor 
tenham encontrado outras oportunidades no 
ensino ao serem transferidos para o Líbano, ter 
uma certificação profissional iria facilitar o seu 
crescimento profissional. A certificação para alunos 
e alunas é um problema menor – a Jusoor tem um 
“clube de trabalhos de casa” para ajudar os alunos/
as a prepararem-se para o exame Brevat, que lhes 
permite ingressar no sistema escolar público do 
Líbano.

Workshops em viagem: A Jusoor tem parcerias 
com muitas ONG e muitas relações de trabalho 

aos professores/as já integrados que façam o 
acompanhamento destes membros do pessoal. 
Durante a nossa formação, estes professores/as de 
excelência também trabalham como formadores/
as. Esta técnica permite-nos manter os padrões de 
qualidade, apesar da rotatividade de professores/as.

Programa Comunitário de Formação de 
Professores/as: Em 2017, a Jusoor deu início a uma 
nova técnica de comunidade de práticas, em parceria 
com o Education Development Trust: o Programa da 
Comunidade de Aprendizagem de Professores/as. 
Este programa fornece uma comunidade de prática, 
na qual os professores/as se reúnem mensalmente 
para refletir sobre três elementos fundamentais: (1) 
bem-estar de Professores/as, (2) formação curricular 
e (3) formação em idiomas. Um professor/a filma a 
sua aula e mostra uma parte da mesma aos restantes 
professores/as. Em seguida, um facilitador/a assume 
a liderança para debater o que foi observado. Todos 
os professores/as receberam formação sobre o 
protocolo da Comunidade de Aprendizagem de 
Professores/as.

Evidências relativas aos Resultados dos/as 
Estudantes
De acordo com os nossos indicadores-chave de 
desempenho, 72% dos nossos alunos/as demonstram 
uma melhoria considerável nas taxas de numeracia e 
literacia. Todos os alunos/as dos 12 aos 14 anos que 
chegaram à escola como analfabetos foram capazes 
de alcançar o nível do 1.º ano.Além disso, 66% das 
e dos estudantes que se matricularam nas escolas 
públicas não desistiram.

A Jusoor continua a aperfeiçoar as suas técnicas 
de avaliação. Também realizamos entrevistas 
qualitativas com os professores/as nas escolas 
privadas em que os nossos alunos/as se matricularam. 
De acordo com a entrevista a um professor de uma 
escola secundária privada em Vale de Beca, os 
alunos/as da Jusoor destacam-se dos restantes 
por chegarem preparados e verdadeiramente 
empenhados no processo de aprendizagem.

Testemunhos de Professores/as
As e os membros do pessoal da Jusoor preenchem 
formulários de avaliação após cada formação. Isto 
ajuda a nossa organização a compreender melhor 
as necessidades de Professores/as e a recolher 
feedback para futuros programas. Abaixo, incluem-
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com universidades, tanto no Líbano como nos EUA. 
Muitas das entidades parceiras convidam o pessoal e 
os professores/as da Jusoor para que participem em 
workshops, mas os custos das viagens podem ser 
proibitivos. Isto também implica fornecer transporte 
dos nossos centros em Vale de Beca até Beirute, 
para todo o pessoal docente.
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Professores/as a trabalhar em grupos num workshop da Jusoor


