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Os refugiados 

 
Discussão  

  

 
Refletir sobre o problema dos refugiados com base em evidências 
quantitativas 

  

 
• Apresentação de: 

- Fotografia ou vídeo de testemunhos de refugiados  
(Recursos 1) ou  

- Vídeo de apresentação do relatório da ACNUR para 2017 ou 
portal (quadro inicial) ou relatório ( págs. 2 e 3)* - Recursos 2 ou 

- Filme sobre refugiados – excertos (Recursos 3). 

* O relatório da ACNUR é tradicionalmente divulgado no Dia Mundial dos Refugiados (20 de 

junho). 

• Criação de grupos de crianças ou alunos (3 ou 4 elementos/ 
grupo) com o propósito de, a partir da consulta do Glossário do 
Eurocid» (Recursos 4), distinguirem os conceitos de «deslocado» 
e de «refugiado». Cada aluno deve escrever o que aprendeu de 
novo.  

• Cada aluno, individualmente, seleciona e reflete sobre  
2 tendências globais da crise dos refugiados (Recursos 2) ou 
sobre 2 indicadores de avaliação da política portuguesa nesta 
área (recursos 5) e regista-os. 

Exemplos (Recurso 2): 
- Em 2017 foram identificados 25,4 milhões de refugiados no 

mundo. 
- 52% dos refugiados no mundo são crianças e jovens até aos 18 

anos. 

Exemplos (Recurso 5): 
- 100% dos refugiados recolocados tem acompanhamento 

médico (acesso ao SNS por Programa de Recolocação). 
- 98% dos refugiados recolocados têm acesso a aulas de 

português. 

• Cada grupo elege 2 tendências sobre o tema e discute os 
fundamentos da sua decisão. Para garantir a intervenção de todos 
os elementos do grupo, estabelece-se a regra de que só é 
possível intervir uma vez enquanto os restantes membros do 
grupo não tiverem também a oportunidade de intervir. 
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• Registam as principais conclusões num infográfico coletivo 
(Recurso 6). 

• Cada grupo nomeia um porta-voz que, com base na projeção do 
infográfico construído, apresenta as suas conclusões à turma, 
justificando-as. No final das apresentações a turma coloca 
questões aos grupos que, de seguida, prestam esclarecimentos. 
Um aluno colabora no controlo das intervenções. 

• Os grupos reformulam os infográficos, se for caso disso, e 
publicam-nos no blogue da biblioteca narrando a experiência de 
discussão e incitando outros alunos a associarem-se a esta causa 
(ativismo sociopolítico). 
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