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INVESTIGADOR/A NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
OU CIÊNCIAS SOCIAIS E/OU HUMANAS 

PARA INTEGRAR O PROJETO 
ACADEMIA CV.PT - BOAS PRÁTICAS

· Termos de Referência ·



Contexto
O Projeto “Academia CV.pt - Boas Práticas” 
surge no quadro de uma parceria entre  
a Fundação Cidade Lisboa e a Associação 
Renovar a Mouraria, e pretende responder  
ao problema de falta de soluções socioe-
ducativas para a integração das crianças 
migrantes inseridas no sistema de ensino - 
com especial enfoque ao nível das dificulda-
des de comunicação em português - e con-
sequentes impactos ao nível dos resultados 
escolares e desenvolvimento pessoal  
e social, que são fatores de exclusão  
e vulnerabilidade.

Assim sendo, esta Ação tem como  
Objetivo Geral contribuir para o desenvolvi-
mento socioeducativo e para a integração 
das crianças migrantes em situação de  
vulnerabilidade, das escolas do concelho  
de Lisboa; e apresenta como Objetivos  
Específicos: 

1. Capacitar as comunidade educativas  
para o apoio à integração e desenvolvi-
mento socioeducativo dos alunos migran-
tes; 

2. Aumentar a motivação e o sucesso acadé-
mico dos alunos migrantes, melhorando  
a capacidade de comunicação em  
português e o desenvolvimento pessoal  
e social; 

3. Sensibilizar (alunos, voluntários e comu-
nidade) para as questões da interculturali-
dade e da cidadania global estimulando o 
exercício de uma cidadania ativa.

 

De forma a atingir os objetivos propostos,  
o Projeto apresenta as seguintes Atividades:

4. Elaborar um KIT pedagógico para a inte-
gração de alunos migrantes, com valida-
ção científica; 

5. Capacitar docentes e atores estratégicos 
das comunidades escolares; 

6. Capacitar uma rede de dinamizadores 
ACV.pt; 

7. Dinamizar tutorias e sensibilizar para  
a interculturalidade e cidadania; 

8. Disseminar o Programa ACV.pt  
(metodologia e recursos).



Descrição das funções 
a exercer e objetivos 
a alcançar

O objetivo a alcançar é a criação  
de um documento investigação-ação que:

• Retrate o sistema escolar português  
na perspetiva da integração de alunos  
migrantes, com enfoque na promoção  
da comunicação em português  
e da educação intercultural;

• Reflita criticamente sobre as práticas de 
integração de alunos migrantes em con-
texto escolar, através da aprendizagem da 
língua e da educação intercultural;

• Analise os recursos humanos e mate-
riais existentes, em contexto escolar, que 
promovem a plena integração de alunos 
migrantes;

• Apresente recomendações técnicas e de 
boas práticas aos vários níveis do sistema 
educativo (ministério de educação, agrupa-
mentos de escolas, equipas docentes  
e organizações da sociedade civil);

• Apresente uma análise crítica sobre a 
metodologia Academia CV.pt, a sua imple-
mentação autónoma em contexto escolar, 
potencialidades, constrangimentos  
e recomendações.

 

A elaboração do documento  
investigação-ação implica:

• Acompanhamento da implementação do 
Projeto Academia CV.pt em contexto  
prático em momentos a definir;

• Entregas periódicas previamente identifi-
cadas do documento investigação-ação;

• Participação em reuniões com a equipa do 
Projeto Academia CV.pt, em momentos a 
definir;

• Apresentação do documento investigação-
-ação num evento público final de projeto;

• Participação num vídeo resumo com  
recomendações resultantes do documento 
investigação-ação.



Perfil do/a investigador/a

• Formação Académica na área das  
Ciências Sociais e/ou Humanas;

• Domínio do funcionamento do sistema  
de Educação, com enfoque nas escolas 
públicas em Portugal;

• Conhecimentos aprofundados na área das 
Migrações em Portugal;

• Conhecimentos de metodologias pedagó-
gicas, com enfoque na aprendizagem da 
língua não materna e do desenvolvimento 
da comunicação em português;

• Produção de conhecimento académico na 
área da integração de crianças migrantes 
no sistema de ensino português, com  
enfoque no Jardim de Infância e 1º ciclo.

Outras competências do/a 
investigador/a

• Capacidade de autonomia na realização 
do trabalho;

• Adaptação a diferentes contextos  
e públicos;

• Compromisso com o cumprimento dos 
prazos de entrega de trabalho.

Calendarização 

Início após Janeiro 2021 e término até Junho 
de 2022.

Adaptação do calendário à disponibilidade 
do/a investigador/a e à necessidade  
do projeto.

Valor do contrato

A definir de acordo com a proposta  
de orçamento.

Forma de pagamento

O/A investigador/a selecionado/a assinará 
um contrato de prestação de serviços com  
a Fundação Cidade de Lisboa. 

Os pagamentos serão autorizados após veri-
ficação e aceitação da entrega dos materiais 
previamente definidos. 

O pagamento do valor do contrato de  
prestação de serviços será efetuado  
através de 4 pagamentos, de acordo  
com o seguinte plano: 

• 20% na assinatura do contrato;

• 30% na 1ª entrega do documento  
investigação-ação; 

• 30% na 2ª entrega do documento  
investigação-ação;

• 20% 30 dias após a entrega e aceitação  
do trabalho finalizado.



Processo de selecção

Os/as candidatos/as interessados/as  
deverão enviar o curriculum vitae, uma  
proposta de orçamento e uma breve reflexão 
crítica (aproximadamente 1 página) sobre a 
integração das crianças migrantes em  
contexto escolar, desafios e potencialidades 
em Portugal. 

As candidaturas deverão ser enviadas até ao 
dia 20 de novembro de 2020, com o assun-
to “Investigador/a na área de Educação ou 
Ciências Sociais e/ou Humanas para integrar 
o projeto Academia CV.pt - Boas Práticas” 
para os seguintes emails: 

educacao.fcl@gmail.com;  
joana.deus@renovaramouraria.pt 

Apenas serão contactados/as os/as 
candidatos/as selecionados/as.


