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TAL COMO A MAIORIA DOS PAÍSES EUROPEUS,  
PORTUGAL TEM “DEFICIÊNCIAS” NA INTEGRAÇÃO NO 
ENSINO DE ALUNOS VINDOS DE OUTROS PAÍSES — MAS  
OS ÚLTIMOS ANOS TÊM TRAZIDO MELHORIAS E AS NOVAS 
GERAÇÕES ESTÃO CADA VEZ MAIS ACOLHEDORAS
TEXTO TIAGO SOARES INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES 

ILUSTRAÇÃO CRISTIANO SALGADO

Escola 
estrangeira

“Tenho uma aluna eslava de 16 anos que 
chegou no início do ano e foi colocada no 11º 
ano. Fala mal inglês, não sabe português, 

e tem apenas cinco horas de Português Língua 
Não-Materna por semana: no resto do tempo 
está nas outras disciplinas, como Filosofia, e 
não percebe nada [do que está a ser ensinado 
nas aulas].” O caso é contado por um professor 
de História da Grande Lisboa: tem 38 anos de 
experiência, já lecionou em várias escolas à volta 
da capital, e é crítico da integração de alunos 
estrangeiros no ensino português: “Os alunos são 
colocados nos anos correspondentes às idades, 
sem saber a língua [portuguesa] nem conhecer 
os conteúdos lecionados. A integração letiva tem 
muitas deficiências”, explica este professor, que 
pediu para o seu nome não ser divulgado. 
No ano letivo de 2019/2020 matricularam-se 
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educativas de integração de crianças e jovens 
refugiados no sistema educativo” destinadas à 
comunidade escolar. 
Lurdes Martins é professora de Espanhol e há 
vários anos que lida com alunos de diferentes 
nacionalidades. Também tem visto melhorias: 
“Temos muitos alunos estrangeiros e o ambiente 
é muito bom. Há uma grande proteção dos alunos 
estrangeiros por parte dos colegas”, garante esta 
docente que atualmente dá aulas numa escola 
próxima de Barcelos mas que já trabalhou numa 
grande escola urbana — Escola Secundária Dona 
Maria II, em Braga — numa altura em que a 
instituição acolhia 32 nacionalidades diferentes. 
“Este ano tenho um aluno brasileiro de dez anos 
que chegou em janeiro, e os seus colegas do 7º 
ano emprestam-lhe frequentemente os cadernos 
para ele ficar a par de tudo. Estão a ser muito 
voluntariosos”, diz Lurdes Martins. Os docentes 
com quem o Expresso falou garantem: os miúdos 
portugueses são cada vez mais acolhedores. “Para 
esta geração tanto faz que um colega seja amarelo, 
vermelho ou às riscas. Não vejo problemas [de 
racismo ou discriminação]”, salienta o docente na 
área da Grande Lisboa. 
O estudo do MIPEX aponta países como Suécia, 
Finlândia e Canadá como os mais fortes na 
integração no ensino: são países que “apresentam 
políticas capazes de atender de forma 
personalizada às necessidades dos estudantes, 
e assumem a diversidade e a interculturalidade 
como questões chave na gestão escolar”, explica 
Sandra Mateus. 
No entanto, a integração escolar de alunos 
estrangeiros não é um desafio apenas português: 
“A educação é o principal ponto fraco das políticas 
de integração da maioria dos países. A grande 
parte dos alunos estrangeiros recebe pouco apoio 
para [conseguir] ‘acompanhar’ os seus colegas. A 
maioria dos países depende do sistema de ensino 
genérico para corrigir (ou agravar) problemas 
culturais”, resumem os autores do relatório. 
A 17 de março, a União Europeia reforçou uma 
série de medidas para facilitar a integração 
de estudantes ucranianos no ensino europeu: 
a plataforma “School Education Gateway”, 
por exemplo, promete “facilitar a partilha de 
experiências e informação para apoiar refugiados 
ucranianos nos sistemas de ensino dos Estados-
membros”; disponibilizar recursos educativos 
para as crianças poderem aprender na sua 
língua-mãe e com base no programa escolar 
ucraniano; e organizar cursos destinados a 
professores que possam ajudar a integrar estes 
alunos. 
“A falta de apoios específicos pode tornar o 
quotidiano escolar penoso para estes estudantes, 
que por sua vez torna mais lento o processo 
de adaptação”, avisa Sandra Mateus. Por isso, 
as políticas para acolher e integrar os alunos 
estrangeiros devem envolver todos os atores 
e componentes da comunidade escolar: “Não 
podem ser apenas os docentes, sozinhos a gerir a 
complexidade deste processo na sala de aula. Os 
currículos e as práticas pedagógicas e de avaliação 
podem ser [ainda] mais flexíveis e diversificadas”, 
finaliza a perita. b

no ensino público português 83.307 alunos 
estrangeiros — um aumento de 47% em dois 
anos, segundo dados do Ministério da Educação. 
É muito possível que estes números aumentem 
ainda mais daqui para a frente: no dia de fecho 
desta edição, o SEF já tinha concedido pedidos de 
proteção a 8032 crianças ucranianas. Destas, pelo 
menos 600 já se encontram a frequentar escolas 
portuguesas. 
Em Portugal, um estudante estrangeiro  
recém-chegado a uma escola é integrado numa 
turma comum adequada à idade e ao percurso 
escolar do estudante, podendo receber aulas 
suplementares de Português Língua Não-Materna. 
A legislação que regulamenta esta disciplina foi 
reforçada em fevereiro, para “assegurar a todos 
os alunos cuja língua materna não é o Português 
condições equitativas de acesso ao currículo e ao 
sucesso educativo, independentemente da sua 
língua, cultura, condição social, origem e idade”, 
pode ler-se no despacho assinado por João Costa, 
o agora novo ministro da Educação.
As escolas têm autonomia para estruturar 
e implementar este apoio de acordo com as 
necessidades de cada aluno — e isso pode 
influenciar a “frequência” e a “qualidade” das 
aulas, indica Sandra Mateus, especialista em 
sociologia da educação no ISCTE. 
A escola onde leciona o professor de História 
que falou com o Expresso “já está a receber 
alunos ucranianos”, e isso preocupa-o: “A 
língua é a principal barreira. No caso desta aluna 
eslava, estamos com dois terços do ano letivo 
completos, e [ainda] não conseguimos fazer-lhe 
perguntas nem falar com ela”, lamenta o docente. 
“Idealmente, o apoio linguístico deveria incluir 
também a própria língua materna dos estudantes 
estrangeiros, estabelecendo pontes mais fortes 
entre os recursos que têm e o ambiente com o qual 
se estão a familiarizar. Infelizmente, esta prática 
é muito rara em Portugal”, acrescenta Sandra 
Mateus. 
Segundo a edição de 2020 do MIPEX (Índice 
de Políticas de Integração de Migrantes, 
que monitoriza as políticas de integração de 
imigrantes), Portugal é o terceiro país entre 
52 com melhores políticas de integração de 
migrantes: 81 pontos em 100 possíveis. No 
entanto, o país obteve apenas 69 pontos no 
parâmetro do ensino: é a segunda pior pontuação 
nacional entre os domínios considerados, mas 
ainda assim acima da média geral (40 pontos). 
“Em Portugal, parece existir uma certa relutância 
na atenção à diversidade racial, étnica e 
cultural nos ambientes escolares. As práticas de 
formação de docentes neste domínio continuam 
insuficientes, e a abordagem à educação 
intercultural é considerada frágil”, sublinha 
Sandra Mateus. 
Apesar disto, a perita aponta que existem 
“sinais de melhoramento e perspetivas de 
transformação”, catalisadas por iniciativas 
como o “Plano Nacional de Combate ao Racismo 
e à Discriminação” ou a “Recomendação 
sobre Cidadania e Educação Antirracista”. 
Aliás, a Direção-Geral da Educação divulgou 
recentemente um documento com “medidas 
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PAÍS ENSINO  
BÁSICO

ENSINO
SECUNDÁRIO

ENSINO
SUPERIOR

Brasil 27.606 8743 22.861
Angola 5653 2442 4297
Cabo Verde 3636 1874 4959
Guiné-Bissau 2645 1313 3692
Espanha 1651 428 3662
França 2020 578 2679
Itália 781 249 3625
China 2241 611 1368
São Tomé e Príncipe 1565 1373 1220
Ucrânia 2148 662 422
Alemanha 670 193 2015
Roménia 1579 568 547
Moçambique 445 250 1263
Reino Unido 1344 264 262
Índia 986 231 299
Venezuela 1123 261 102
Nepal 941 356 72
Polónia 97 27 1231
Rep. Moldova 753 273 106
EUA 526 113 331

FONTE: DIREÇÃO-GERAL DE ESTATÍSTICAS DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA (DGEEC)

ALUNOS ESTRANGEIROS MATRICULADOS  
EM PORTUGAL POR NÍVEL DE ENSINO
Nacionalidades mais frequentes, ano letivo 2019/20


