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Os parceiros organizaram entrevistas e grupos focais com

pessoal chave da administração de instituições estatais,

autoridades e organizações educacionais, educadores,

autoridades locais, e decisores políticos, onde os participantes

foram solicitados a analisar a extensão da atual

implementação de modelos, práticas e necessidades do

Superior Interesse da Criança na Administração Escolar

Educacional.

Esta investigação tem como objetivo compreender e

sensibilizar todos os países europeus para as questões

relacionadas com o Superior Interesse da Criança.

Pacote de Trabalho 1:

Mapeamento do Ecossistema de Práticas Atuais e Tendências para Assegurar o Superior

Interesse da Criança na Administração Escolar Educacional

Principais conclusões da Investigação sobre o Estado Atual em todos os países

"O superior interesse da 

criança é uma questão 

vital para proteger o 

presente e o futuro 

dos nossos filhos".

"Necessidade de melhor
coordenação e 

cooperação entre 
diferentes agências".

" Ter em consideração 
a opinião dos professores 

e das crianças".

"Necessidade de 
melhorar as leis 

e o sistema 
educativo"

"As crianças não 
devem  agir como 

destinatários passivos 
do conhecimento 
nas escolas, mas 

como co-organizadores 
ativos do mesmo".
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DOCUMENTO DE POSIÇÃO DO COMISSÁRIO SOBRE A
IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DO SUPERIOR

INTERESSE DA CRIANÇA (BIC) NA ADMINISTRAÇÃO
EDUCACIONAL

O Comissário apoia a opinião de que as escolas devem preencher os requisitos para uma educação
significativa e inclusiva, para satisfazer necessidades individuais e para assegurar que todos os
alunos tenham acesso a oportunidades educativas de alta qualidade, juntamente com amigos e

colegas. 
 

Encontre aqui o texto completo do Documento de Posição
https://bit.ly/2NAKJIi 

 

Os parceiros continuam a reunir-se online para discutir as atividades do

projeto e os resultados esperados. 

A última reunião foi realizada online a 16 de Fevereiro de 2021 e a agenda

incluía a discussão sobre o material de formação e a plataforma online, bem

como as próximas etapas do projeto. 
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Reuniões dos parceiros

ENCONTRE-NOS

Para saber mais sobre o projeto:
Visite o website do projecto

 
https://sebi-project.eu/

 
Tal como a página do projeto no Facebook

 
https://www.facebook.com/SEBIerasmus

Os parceiros completaram os materiais de formação que incluem
metodologias eficazes, técnicas de ensino, ferramentas e atividades

que podem ser utilizadas para criar um ambiente inclusivo para
Assegurar o Superior Interesse da Criança na Administração

Escolar Educativa. Os Parceiros tiveram um primeiro contacto com
a plataforma online que estará disponível sob a forma de um curso

de formação estruturado e que acolherá também o material de
formação. A plataforma online estará aberta ao pessoal escolar e às

partes interessadas que desejem melhorar as suas aptidões e
competências profissionais relacionadas com os métodos de
inclusão social, com base nas metodologias desenvolvidas no

âmbito do projeto. 
 

A plataforma estará pronta e disponível em
breve...

 

 
 
 

Pacote de trabalho 2: 
Reforço das capacidades do pessoal escolar

e das partes interessadas
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