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GRUPOS-ALVO
Os principais grupos-alvo do projeto são:
• Alunos|as e professores|as do 3º ciclo do ensino básico
e do ensino secundário
• Diretores|as de escolas e pessoal administrativo
• Responsáveis políticos e especialistas na área da
educação

CONTEXTUALIZAÇÃO
A União Europeia debate atualmente questões relativas às
políticas de migração. O conhecimento e a compreensão
dos valores subjacentes aos direitos humanos e à não
discriminação são os pilares de uma coexistência pacífica
numa sociedade europeia renovada. A educação tem um
papel crucial neste âmbito.

RESULTADOS ESPERADOS
Os principais resultados esperados do projeto incluem:
• Análise do entendimento que alunos|as e professores|as
do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
possuem sobre assuntos de direitos humanos e
interculturais
• Recolha de casos práticos e boas práticas relativos a
questões interculturais, integração, não-discriminação e
direitos humanos na escola
• Guia para professores|as sobre “Educação Inclusiva”
• Publicação intitulada “Integração de Alunos Migrantes na
Escola e Direitos Humanos”

OBJETIVO
O objetivo do projeto “Eu tenho Direitos” é trabalhar com
os|as professores|as do 3º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário com o intuito de desenvolver uma
abordagem específica em turmas multiculturais. Neste
sentido, a aquisição de competências interculturais é
essencial e precisa de se basear na compreensão dos
valores subjacentes aos direitos humanos e à não
discriminação enquanto ferramentas para uma mudança
de saberes e atitudes.

