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Kiltsi Põhikool, Liivaküla küla, Liivaküla, Estónia Www.kiltsimois.ee

Kiltsipk@kiltsimois.ee +3725202921

A escola de Kiltsi é uma escola com 64 alunos (dos 7 aos 16 anos) e incluiu

12 novos imigrantes e refugiados. Na escola trabalham 14 professores.

Está localizada no meio da Estónia, a 35 km de Rakvere e a 110 km da

capital, Tallinn.

Trata-se de uma das escolas-piloto para novos imigrantes e refugiados infantis.

Perto da escola situa-se o Vao Accommodation Center for Asylum Seekers, um

centro de acolhimento de refugiados.

http://www.kiltsimois.ee/
mailto:Kiltsipk@kiltsimois.ee
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Crianças desse centro, com diferentes linguagens e contextos culturais, começaram

a estudar na nossa escola.

A escola dedica-se, com especial relevância, às artes, artesanato, assuntos naturais

e línguas. É uma escola que está situada numa antiga casa senhorial.

Kiltsi Põhikool, Liivaküla küla, Liivaküla, Estónia Www.kiltsimois.ee

Kiltsipk@kiltsimois.ee +3725202921

ESTA É A ESCOLA LÍDER DO PROJETO

http://www.kiltsimois.ee/
mailto:Kiltsipk@kiltsimois.ee
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Основно училище "Гео Милев“, Osnovno U4ilishte,'Geo Milev'

Rua escolar 4815, Aldeia Grohotno, +359888060934 Bulgária

A escola está localizada na montanha Rhodope. Aqui, estudam diferentes alunos

do 1º ao 8º ano de escolaridade, com cerca de 100 alunos.

Alguns estudantes são bilíngues. Em casa e na comunidade, falam uma língua

diferente do búlgaro oficial.

A escola oferece aulas adicionais, organizadas para os adultos poderem completar

a sua educação, visto não o terem feito antes.

ESCOLAS PARCEIRAS
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Основно училище "Гео Милев“, Osnovno U4ilishte,'Geo Milev'

Rua escolar 4815, Aldeia Grohotno, +359888060934 Bulgária

A escola colabora muito estreita e ativamente com o centro comunitário (onde

há grupos de dança popular e grupos de cantores), Biblioteca, Museu da Aldeia,

Câmara Municipal e Jardim de infância na aldeia e muitas vezes realiza

atividades e eventos conjuntos.
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IC Santa Margherita Ligure - Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure

Via Liuzzi, 4, 16038, Santa Margherita Ligure, www.icvgrossi.gov.it Itália

O Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure é uma escola pública e inclui 3

infantários (3-6 anos), 3 escolas primárias (6-11 anos) e uma escola secundária

inferior (11-14 anos). Trabalham nela 73 professores: 9 professores nos jardins

de infância, 36 nas escolas primárias e 28 no secundário inferior. Os estudantes

são cerca de 600.

Está numa pequena cidade marítima, entre o mar e as montanhas. As principais

atividades estão ligadas ao mar e ao turismo.

http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
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IC Santa Margherita Ligure - Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure

Via Liuzzi, 4, 16038, Santa Margherita Ligure, www.icvgrossi.gov.it Itália

Ao lado da cidade, encontra-se o Parque Natural Regional de Portofino e a Área

Natural Marinha Protegida.

Mais de 10% dos alunos são estrangeiros. Há muitas famílias imigrantes de

diferentes países europeus e extra-europeus (da África, Ásia e América do Sul).

Muitos dos alunos são imigrantes.

A escola organiza cursos de língua italiana para estudantes recém-chegados. Em

cooperação com o centro de Villaggio del ragazzo, um mediador linguístico e

cultural trabalha com os alunos recém-chegados.

http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
http://www.icvgrossi.gov.it/
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AG. ESCOLAS ANTÓNIO AUGUSTO LOURO - E.B. 2,3 Dr. António Augusto Louro

Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, nº 1, 2840-451-Seixal, Portugal

A Escola António Augusto Louro é uma escola (do 5º ao 9º ano) com 105

professores e 817 alunos (dos 10 aos 15 anos), mas, devido ao insucesso

académico, temos alguns alunos mais velhos. Somos a sede de um agrupamento

de 6 escolas: sede, escolas do 1º ciclo (dos 6 aos 10 anos) com jardim de

infância (dos 3 aos 5 anos). Este grupo escolar tem no total 189 professores e

2066 alunos.
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Presentemente, temos 51 alunos estrangeiros de 12 países diferentes, só na

escola sede. Destes, 10 não falam português. Muitos alunos são oriundos do Brasil

e das nossas antigas colónias, não dominando completamente a língua

portuguesa, existindo, por isso, uma grande diversidade linguística, cultural e

étnica.

AG. ESCOLAS ANTÓNIO AUGUSTO LOURO - E.B. 2,3 Dr. António Augusto Louro

Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, nº 1, 2840-451-Seixal, Portugal
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CEIP Mediterráneo, - Av. Cofradías, Pilar de la Horadada.,03190, 

Www.colegiomediterraneo.com +34966904205 Espanha

C.E.I.P. Mediterraneo está em Pilar de la Horadada, uma aldeia na costa sudeste

da Espanha. Quase metade da população é imigrante, proveniente de diferentes

países: cidadãos britânicos, da Europa Oriental, da América do Sul e de

Marrocos. As principais atividades económicas são baseadas na agricultura, no

turismo e na construção. Trabalham na escola 47 professores, 1psicólogo e 2

educadores do Ensino Especial. A escola tem 687 alunos, 224 na pré-primária e

463 no 1º ciclo.

http://www.colegiomediterraneo.com/
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Atualmente, 203 estudantes são imigrantes de 25 nacionalidades diferentes. A

escola possui uma grande experiência em trabalhar com essas crianças e realiza

diferentes programas educacionais para recebê-los, ajudá-los com sua adaptação

e tentar resolver dificuldades na adaptação ao novo sistema escolar, cultura e

linguagem. Em 2009, iniciou um projeto multilingue, um projeto inovador na

região. O principal objetivo foi melhorar o nível de proficiência em inglês e

valenciano dos alunos, através da metodologia CLIC. Ensina ciência e artes e

ofícios em inglês e P.E. em língua valenciana (uma língua co-oficial).

CEIP Mediterráneo, - Av. Cofradías, Pilar de la Horadada.,03190, 

Www.colegiomediterraneo.com +34966904205 Espanha

http://www.colegiomediterraneo.com/

