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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

De forma a proporcionar a todas as crianças o ensino 
básico e secundário até 2030, são necessários 69 
milhões de novos professores/as (Parceria Global 
para a Educação, 2019).Entretanto, o mundo 
testemunha o maior número de pessoas desalojadas 
da história da humanidade, o que agrava os desafios 
colocados ao recrutamento, formação e retenção 
de professores/as em contextos de emergência. As 
crianças refugiadas são mais gravemente afetadas 
pela atual falta de professores/as e têm cinco vezes 
mais probabilidades de ficarem sem acesso à escola 
do que as crianças não refugiadas (ACNUR, 2016).

Após a chegada de um grande número de pessoas 
refugiadas sírias ao Egito em 2011, um decreto 
presidencial equiparou o tratamento das pessoas 
refugiadas sírias no Egito à das cidadãs e cidadãos 
egípcios no que diz respeito à educação e aos serviços 
de saúde. Desde então, foram feitos progressos 
significativos no sentido de melhorar as taxas de 
inscrição/ frequência. No entanto, permanecem 
algumas barreiras relacionadas com o acesso e a 
qualidade do ensino no sistema escolar público, 
incluindo salas de aula superlotadas, recursos 
esgotados, barreiras associadas aos dialetos e as 
longas distâncias necessárias para chegar às escolas. 
Além disso, o número de pessoal técnico educativo 
disponível para apoiar as diversas necessidades dos 
alunos/as refugiados é insuficiente. Como resultado, 
muitas crianças sírias refugiadas no Egito utilizam 
uma combinação de escolas públicas e comunitárias 
para obterem a melhor educação possível. Em 2018, 
o Plan Internacional do Egito recebeu financiamento 
da Direção-Geral da Ajuda Humanitária para 
o Tawasol: Coexistência na Aprendizagem, um 
projeto que responde às necessidades de educação 
e proteção infantil das raparigas e rapazes mais 
vulneráveis da comunidade de pessoas refugiadas 

sírias e das comunidades de acolhimento egípcias em 
seis zonas do Grande Cairo, Alexandria e Damieta.

BREVE RESUMO

Através do Tawasol, o Plan Internacional do Egito 
comprometeu-se a apoiar 14 centros de aprendizagem 
liderados por pessoas sírias (CAS) em todo o país, muitos 
operando com recursos mínimos e sem professores/as 
altamente qualificados. Foram realizadas consultas 
com uma amostra representativa de 166 educadores/
as da meta de um total de 255, que receberam a 
formação presencial nos CAS, incluindo 14 diretores/ 
supervisores académicos. As pessoas inquiridas da 
amostra confirmaram uma ênfase quase equilibrada 
sobre as necessidades de formação em apoio 
psicossocial (AP) e aprendizagem social e emocional 
(ASE), gestão de salas de aula e gestão de grandes 
turmas. Seguidamente, foram apresentados pedidos 
de formação sobre planeamento de aulas, proteção 
infantil, currículos egípcios e código de conduta. Muitos 
educadores/as confirmaram a sua vontade de explorar 
o ensino à distância, assim como o acesso às TIC e as 
competências para a sua utilização.

Um Pack de Formação de Professores/as do Ensino 
Básico em Contextos de Crise - Pack Introdutório de 
Formação presencial (TiCC-ITP, na sigla em inglês), 
desenvolvido pela Rede Interinstitucional para a 
Educação em Situações de Emergência (INEE), foi 
realizado durante cinco dias em cada local durante 
o mês de janeiro de 2019.Pretendia-se assim criar 
competências básicas de ensino para educadoras 
e educadores novos ou inexperientes. O TiCC-ITP é 
composto por uma formação inicial, bem como por 
quatro módulos principais sobre:
1. Função e Bem-estar do/a Professor/a;
2. Proteção Infantil, Bem-estar e Inclusão;
3. Pedagogia; e
4. Currículo e Planeamento.

Organização 
Autoria 

Local 
Perfil do/a Professor/a 
Tópico

Plan Internacional do Egito e Instituto Carey para o Bem Global
Aya Sa’eed, Gestora do Projeto Tawasol e Julie Kasper, Diretora do 
Programa 
Egito
Professores/as refugiados/as
Desenvolvimento profissional de professores/as

Tawasol: Um projeto-piloto que oferece um desenvolvimento profissional 
alargado e online aos professores/as sírios e egípcios no setor da aprendizagem 
informal sírio no Egito
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e aperfeiçoa a compreensão dos recursos locais e 
competências dos educadores/as sírios refugiados e 
das comunidades de acolhimento no Egito.

O curso-piloto Tawasol concentrou-se nos seguintes 
objetivos:
• Desenvolver uma Comunidade de Práticas 

no âmbito dos centros de aprendizagem 
para promover a colaboração e a partilha de 
recursos, cultivar a liderança de Professores/as e 
construir modelos de aprendizagem profissional 
sustentáveis.

• Melhorar os conhecimentos e competências dos 
educadores/as para desenvolver uma cultura 
positiva na sala de aula, construir ambientes de 
aprendizagem seguros e produtivos e aumentar 
o aproveitamento académico e o bem-estar dos 
alunos e alunas.

Catorze participantes, provenientes de todos os CAS, 
foram inscritos/as na plataforma de aprendizagem 
online: dez representantes dos CAS de Damieta, dois 
do Grande Cairo e dois de Alexandria. Destes, oito 
completaram o curso. Os outros seis tiveram níveis 
de envolvimento variáveis na plataforma.

A aprendizagem mista permite uma aprendizagem 
focada e flexível, através da qual os e as participantes 
podem ter acesso a conteúdos estruturados que 
melhor se adaptam aos seus horários e à tecnologia 
disponível, estando ao mesmo tempo disponíveis o 
apoio e a discussão em torno de tópicos e materiais 
apresentados na plataforma online.

A componente online do Tawasol foi realizada 

Na sequência da formação presencial TiCC-ITP 
do Plan Internacional do Egito, foi desenvolvido 
e implementado pelo Plan Internacional e pelo 
Centro para a Aprendizagem na Prática do Instituto 
Carey para o Bem Global um curso-piloto online 
(também chamado Tawasol), com o objetivo de 
alargar a aprendizagem e aprofundar conversas 
em torno do bem-estar, inclusão, aprendizagem 
social e emocional, planeamento de aulas e 
avaliação. O curso-piloto foi elaborado com base 
nas competências principais do TICC, utilizando o 
conteúdo do TiCC-ITP e o Quadro de Aprendizagem 
Sustentável do Instituto Carey para o Bem Global 
(CIGG, na sigla em inglês).

Foi concebido um curso facilitado de seis semanas, 
assim como uma comunidade de práticas para 
educadores/as sírios e educadores/as da comunidade 
de acolhimento no Egito. As e os participantes 
receberam materiais relevantes em árabe, incluindo 
vídeos e atividades para a prática, e tiveram a 
oportunidade de dialogar uns com os outros e com 
uma equipa de facilitadores/as, orientados pela 
equipa instrucional do Centro de Aprendizagem na 
Prática do CIGG. Todos os conteúdos e facilitação 
foram disponibilizados em árabe, numa plataforma 
móvel de aprendizagem, para apoiar a participação. 
O curso-piloto Tawasol pode ser considerado na 
íntegra como um esforço de aprendizagem mista; 
incorporando as componentes presencial e de 
plataforma online.

O curso-piloto Tawasol empenhou-se em desenvolver 
e testar um programa de desenvolvimento 
profissional de aprendizagem mista que tira proveito 

Figura 1: Módulos do Curso-Piloto Online Tawasol

Semana 1: Início

• Orientação
• Normas e 
práticas da nossa 
comunidade
• Porque 
ensinamos e as 
nossas filosofias 
de ensino
• Os nossos 
objetivos de 
aprendizagem 
profissional

• Cuidados
• Aprendizagem 
social e 
emocional
• Garantir salas 
de aula seguras, 
inclusivas e 
produtivas
• Ponto de 
situação; 
Avaliação e 
feedback

• Planificação de 
aulas
• Estudo da aula 
n.º 1
• Avaliação 
(Formativa e 
Sumativa)
• Estudo da aula 
n.º 2

• Reflexões 
pessoais
• Expetativas 
coletivas
• Próximos 
passos
• Feedback e 
avaliação

Semanas 2 e 
3: Bem-estar e 
Aprendizagem

Semanas 4 e 
5: Pedagogia, 
Currículo e 
Planificação

Semana 6: 
Encerramento e 
Próximos Passos
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Em geral, o projeto-piloto Tawasol foi considerado 
um sucesso. O feedback dos e das participantes e 
dos facilitadores/as foi esmagadoramente positivo e 
tanto os dados auto-relatados como as avaliações 
dos facilitadores/as indicam crescimento e progresso 
no âmbito dos indicadores-chave do projeto.

Os professores/as que trabalham nos centros 
de aprendizagem estão altamente motivados e 
ansiosos por se envolverem nas comunidades de 
aprendizagem profissional. Neste contexto, os 
professores/as debatem-se com problemas de 
bullying entre os e as estudantes, prestam apoio 
psicossocial aos e às estudantes e constroem 
sistemas informados sobre traumas nos seus 
centros de aprendizagem e na comunidade. Estão 
dominados por estas preocupações e dão prioridade 
à aprendizagem e ao apoio nestas áreas. Oferecer 
uma oportunidade de aprendizagem mista foi uma 
ideia nova e criativa. Permite uma aprendizagem 
focada e discussão em torno de assuntos e materiais 
apresentados no curso online. Os encontros 
semanais são uma parte essencial da construção 
da comunidade e da partilha de preocupações e 
recursos em tempo real. A existência de múltiplos 
facilitadores/as permite a necessária flexibilidade 
de horários, ancora a aprendizagem nas diversas 

em quatro módulos ao longo de seis semanas 
à semelhança do TiCC-ITP, incluindo uma base 
introdutória de uma semana, um módulo de duas 
semanas sobre os conceitos de bem-estar e ASE, 
um módulo de duas semanas sobre planeamento de 
aulas e tipos de avaliação, e um módulo de conclusão/
adicional sobre planeamento de desenvolvimento 
profissional na última semana.(Figura 1).

O projeto-piloto foi realizado através da 
plataforma de aprendizagem online do Centro 
para a Aprendizagem na Prática do CIGG, com 
encontros semanais facilitados por uma equipa 
de voluntários e voluntárias de língua árabe com 
áreas de especialização educativa variadas e 
complementares, através da plataforma Zoom.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Os inquéritos foram uma fonte-chave de feedback 
durante este projeto-piloto e foram administrados no 
início, no período intermédio e no fim do curso. Os 
e as participantes confirmaram que o curso-piloto 
Tawasol foi um sucesso, uma vez que relataram um 
aumento da confiança e uma evolução através dos 
seus resultados de inquérito pré e pós-formação.
(Figura 2).

Figura 2: Dados do projeto-piloto Tawasol e do Inquérito Pré e Pós-Curso

Questionário anterior ao Curso Questionário posterior ao Curso

Criar uma comunidade de 
aprendizagem positiva, inclusiva e 

solidária

Gestão da sala de aula

Planificação de aulas

Uso estratégico de diferentes 
estratégias de ensino (tais 

como diferenciação, estrutura, 
aprendizagem prática, etc.)

Utilização de avaliações formativas 
para melhorar o ensino e melhorar 
a aprendizagem dos alunos e das 

alunas
Colaboração e resolução de 

problemas com colegas

(Inexperiente) (Inexperiente) (Especialista)(Especialista)

Apoiar o bem-estar social e emocional 
e promover o desenvolvimento de 
carácter positivo entre os alunos e 

alunas
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• encontrar material online na respetiva língua 
(árabe) pode ser um desafio, portanto é 
fundamental investir em recursos adequados 
para a identificação de materiais linguisticamente 
adequados e para tradução;

• a simplicidade da conceção do curso é 
f u n d a m e n t a l ;

• devem ser incluídos especialistas em 
aprendizagem social e emocional na equipa 
de facilitação e/ou na programação do curso 
enquanto “oradores/as convidados”;

• a conceção de tarefas reflexivas e o envolvimento 
em discussões reflexivas é altamente importante 
para uma construção sustentável do conhecimento 
(ou seja, o material online é apenas um estímulo 
para um desenvolvimento de competências e 
uma construção do conhecimento adicionais); e

• prestar apoio e acompanhamento para 
sustentar a construção do conhecimento e 
o estabelecimento de relações profissionais 
durante e após o curso.
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LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Os desafios identificados incluíram:
• dificuldades com a tradução e identificação de 

recursos multimédia de qualidade em árabe;
• integração inadequada das e dos participantes, 

salientando-se a necessidade de um evento de 
abertura presencial;

• falta quer de recursos tecnológicos quer 
de competências adequadas entre as e os 
participantes; e

• problemas de agendamento de reuniões 
sincronizadas com participantes de múltiplos 
centros de aprendizagem.

As recomendações e lições aprendidas relacionadas 
com a implementação de futuros cursos combinados 
incluem:
• ter em conta os diferentes horários de trabalho e 

fusos horários durante o planeamento do curso;
• não subestimar a necessidade e o poder 

das reuniões ou encontros sincronizados e 
presenciais;

• organizar um evento de lançamento no país com 
todas e todos os participantes e facilitadores/as 
é o ideal, se possível;

• ter em conta os diferentes estilos de comunicação 
e as necessidades dos e das participantes;

• manter espaços digitais para que a comunidade 
se reúna após o fim do curso ou da atividade 
“oficial”, e planear manter abertos fóruns de 
discussão e outros canais de comunicação após 
o fim do curso para que exista apoio e diálogo 
contínuos; e

• assegurar que os professores/as compreendem 
e se sentem confortáveis com a tecnologia que 
será utilizada, incluindo o registo, o envio de 
mensagens, a comunicação entre si e com os 
facilitadores/as.

As recomendações e lições aprendidas relacionadas 
com a conceção do curso, o currículo e a pedagogia 
incluem:
• convidar os professores/as a expressar as suas 

necessidades e objetivos de aprendizagem 
através de inquéritos pré-curso e ao longo do 
curso em diálogo com as e os facilitadores e 
orientadores de aprendizagem;


