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Este documento apresenta resultados preliminares do estudo de campo realizado em setembro e outubro 
de 2020, os quais atualmente estão em processo de elaboração, referentes à pesquisa “Obstáculos para 
a escolarização de migrantes indocumentados em quatro países da América Latina: Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru”.

 
 
O presente estudo, promovido pelo IIPE UNESCO, tem como objetivo identificar e sistematizar 
informações que possibilitem conhecer detalhadamente as normas, procedimentos e políticas existentes 
para regularizar o acesso aos sistemas educacionais por parte de crianças e adolescentes migrantes e 
refugiados(as) venezuelanos(as), além de permitir o reconhecimento, validação e acreditação da sua 
aprendizagem prévia. Nesse sentido, são analisados os alcances, dificuldades e obstáculos em torno da 
aplicação da legislação. Em especial, o trabalho busca compreender a dinâmica e as ações ocorridas a 
partir da pandemia causada pela propagação da COVID-19, que teve como efeito a suspensão das aulas 
presenciais nos países considerados, bem como mudanças drásticas nas dinâmicas de migração.

A metodologia do estudo é descritiva e exploratória, baseando-se na análise de fontes primárias e 
secundárias, que se concretizaram através de análise documental e entrevistas semiestruturadas com 
informantes-chave. O estudo se situou em duas das cidades com maior afluxo de população migrante 
venezuelana: Boa Vista e Pacaraima, ambas localizadas no estado de Roraima, no norte do Brasil, fazendo 
fronteira com a Venezuela. Embora o trabalho esteja em processo de desenvolvimento, já foram analisados 
marcos regulatórios e políticas voltadas à garantia do direito à educação da população em estudo e, além 
disso, espera-se realizar entrevistas com informantes-chave compostos por nomes de referência dos 
níveis federal, estadual e municipal: um(a) representante da Secretaria-Geral de Articulação Institucional 
da Defensoria Pública da União e um(a) do Departamento de Migrações; representantes da Secretaria 
de Educação do Estado de Roraima e das áreas de educação dos dois municípios; duas organizações da 
sociedade civil em nível local; e duas escolas (uma por nível em cada localidade). O trabalho de campo ainda 
está sendo realizado, pois surgiram dificuldades para a implementação do estudo no âmbito das medidas 
de isolamento e suspensão das aulas presenciais impostas pela pandemia da COVID-19. Entrevistas em 
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profundidade são conduzidas remotamente por meio de chamadas telefônicas ou de vídeo e algumas, 
presencialmente.

 
Resultados preliminares do estudo de campo 
Caracterização do perfil de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as)

Estima-se que, desde 2015, 2% do fluxo de migrantes forçados(as), aproximadamente entre 50 e 85 mil 
pessoas, entraram no Brasil pela fronteira localizada no estado de Roraima e buscaram refúgio no país, 
sobretudo em resposta à intensificação da escassez de alimentos e medicamentos na Venezuela (BBC, 
2018, s.p.; QUINTERO IOM, SPINDLER ACNUR, 2018, s.p.). Segundo dados da Polícia Federal, ocorreram 
cerca de 262.307 entradas migratórias, considerando visitantes, migrantes e refugiados(as), de 2017 a 
2019, na fronteira localizada em Pacaraima. De 2013 a 2019, foram recebidos 122.759 pedidos de asilo no 
estado de Roraima e houve 53.378 registros de migração venezuelana.

Sobre o perfil da população migrante e refugiada que chega ao estado de Roraima, no início se tratava 
predominantemente de homens solteiros com alto nível de escolaridade, juntamente com famílias 
indígenas Warao. No entanto, desde 2017, tem havido um aumento do fluxo de famílias completas não 
indígenas e da chegada de crianças desacompanhadas de adultos(as) responsáveis, ou separadas das 
suas famílias devido à instabilidade e insegurança social no Estado venezuelano. Estima-se que 53,2% 
das crianças sejam indocumentadas (DPU, 2018). A situação foi agravada pelas instabilidades sociais e de 
segurança na Venezuela.

Em relação à dimensão do número de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) 
no sistema educacional brasileiro, uma pesquisa realizada em 2019 revelou que havia mais de 6 mil 
crianças venezuelanas em idade escolar, entre 6 e 17 anos, nas redes estadual e municipais de Roraima 
(Ministério da Educação, 2019). 

Características gerais do sistema educacional brasileiro

O período de escolaridade obrigatória é de 14 anos. O sistema federal de educação é composto pela 
educação básica e pela educação superior. A primeira inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio, sendo obrigatória dos 4 aos 17 anos.

Situação da educação dos(as) venezuelanos(as) frente à suspensão das aulas pela 
COVID-19 

O Brasil fechou suas fronteiras em 17 de março de 2020. Durante o período de quarentena, observou-se 
um processo de retorno de migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as) ao país de origem, embora não se 
tenha informação sobre os números oficiais. Cabe destacar que grande parte da população venezuelana 
residente em Roraima está em abrigos para migrantes e refugiados(as) (Operação Acolhida) e, também, que 
há diversas iniciativas promovidas por agências das Nações Unidas a partir das quais são realizadas ações 
humanitárias, inclusive educacionais – como por exemplo os espaços “Súper Panas” (“Superamigos”, em 
tradução livre).

Sobre o direito à educação durante o período de pandemia, as escolas da rede municipal de Pacaraima, 
em conjunto com os(as) docentes e as famílias, optaram pelo método de ensino através de apostilas e pela 
implementação de Atividades Remotas Direcionadas, enviadas aos(às) estudantes para serem realizadas 
em casa, inclusive os(as) que residem em Santa Elena (Venezuela), visto que muitas famílias enfrentam 
dificuldades de acesso a tecnologias tanto na cidade de Pacaraima quanto nas comunidades indígenas e 
rurais da região. As escolas ficam encarregadas de recolher as atividades e encaminhá-las à Secretaria de 
Educação, que organiza a logística e o transporte. Para facilitar o acesso aos materiais, houve articulação 
com a Receita Federal, a Polícia Federal do governo brasileiro, bem como a Guarda Nacional e o Exército 
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da Venezuela, para que as atividades pedagógicas cruzassem a fronteira e chegassem até as crianças 
de Santa Elena durante o período de pandemia. Docentes da Rede Municipal de Pacaraima também 
auxiliam na distribuição de materiais para as famílias ou tutores(as) que estão na Venezuela. Há, ainda, 
três funcionários(as) do Município de Pacaraima que residem em Santa Elena e se encarregam de levar 
as atividades até o Brasil, para que sejam corrigidas pelos(as) docentes. As famílias também receberam 
material escolar. A entrega das apostilas é mensal.

No início de 2020, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Boa Vista lançou o Projeto 
“Aprendendo em Casa”, que tem como objetivo desenvolver tarefas específicas para cada etapa e 
modalidade de ensino, a saber: Educação infantil (creche e pré-escola); Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano, escolas urbanas e indígenas); e Educação Especial. Além disso, são oferecidas atividades de artes e 
educação física. As tarefas são elaboradas pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e 
também estão disponíveis na página da Prefeitura de Boa Vista.

A ajuda do terceiro setor também é fundamental para a inclusão educacional de crianças e adolescentes 
migrantes e refugiados(as). Diversas organizações sociais colaboram nas tarefas em torno da matrícula, 
além de implementarem, durante a pandemia, projetos de educação digital para a continuidade do 
processo de aprendizagem. Foi criada uma rádio educacional em Santa Elena (Venezuela) e Pacaraima, 
em três idiomas: espanhol, Warao e Piemon. 

Sobre o grau de implementação dos marcos regulatórios vigentes, políticas e planos 
de ação para a população em estudo

Embora não haja acordos específicos entre o Brasil e a Venezuela, existem leis nacionais que protegem 
os(as) migrantes e refugiados(as) indocumentados(as). O Brasil ratificou a Convenção de Genebra sobre 
o Estatuto dos Refugiados (1952), que é a base da Lei Nacional de Migração. Além disso, o país assinou 
a Convenção nº 97 da Organização Internacional do Trabalho, referente a trabalhadores(as) migrantes, 
juntamente com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (2003), sobre a 
prevenção, repressão e sanção do tráfico de pessoas, especialmente de mulheres. O Brasil também aderiu 
ao Pacto Global pela Migração (2018), embora em 2019 o Estado brasileiro tenha se retirado da iniciativa. 
Mais diretamente com a Venezuela, houve alguns acordos do Mercosul que facilitavam a entrada no Brasil 
e a autorização de residência, os quais já não estariam vigentes pelo fato de o país ter deixado o Pacto. Há 
também o Acordo de Países Fronteiriços, do qual fazem parte a Venezuela, Suriname e Guiana, que facilita 
a documentação de entrada.

No entanto, cabe destacar que o atual contexto migratório tem favorecido a elaboração de políticas 
migratórias em nível local, uma vez que a migração se tornou uma realidade crescente em muitos 
estados do Brasil. A Lei de Migração brasileira (Lei nº 13.445/2017) é ampla e inclusiva. Embora não tenha 
especificidades para os(as) venezuelanos(as), muitos avanços nos seus postulados respondem ao fluxo 
de migrantes da Venezuela, razão pela qual crianças e adolescentes migrantes que chegam ao território 
brasileiro gozam de direitos em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional. Destaca-
se o direito à regularização documental, previsto na Lei de Migração de 2017, a qual estabelece que inclusive 
os(as) migrantes que ingressam irregularmente em território brasileiro podem solicitar autorização para 
residir, sendo esta última promovida pelo Estado.

O direito à educação de crianças e adolescentes em contexto de mobilidade é garantido por uma série 
de instrumentos legais anteriores, construídos a partir da crise migratória, especialmente os seguintes: o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB (Lei 
nº 9.394/1996), a Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017) e a Medida Provisória nº 820/2018, posteriormente 
Lei nº 13.684/2018, que reconhecem a crise humanitária na Venezuela e criam o Comitê Federal de 
Assistência Emergencial, para coordenar as políticas públicas a serem adotadas para o atendimento de 
migrantes. Aplica-se também a Portaria nº 197/2019, que estabelece procedimentos específicos para 
o registro migratório de crianças e adolescentes desacompanhados(as) e a Resolução CME/BV/RR nº 
001/2019, que dispõe sobre a matrícula, bem como a revalidação e equivalência de estudos realizados 
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no exterior. Há, ainda, uma resolução do Ministério da Educação (de 21 de maio de 2020), que orienta o 
acesso e permanência de migrantes, refugiados(as), apátridas e requerentes de asilo nas escolas, além de 
garantir o acesso igualitário à educação, sem distinção entre migrantes e estudantes do Brasil. Em suma, 
crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) têm os mesmos direitos que brasileiros(as).

Para realizar a matrícula de uma criança ou adolescente migrante, é necessário comparecer pessoalmente 
na escola com a documentação, comprovando a idade e o ano ou série escolar. O(A) estudante começará 
o ano letivo normalmente ou de forma virtual. Todas as escolas de Boa Vista e Pacaraima matriculam 
alunos(as). Quando não é possível apresentar o comprovante de escolaridade, as crianças e adolescentes 
migrantes fazem uma prova de nivelamento (em Pacaraima, é chamada de prova de classificação; em Boa 
Vista, teste de nivelamento), a partir da qual se atribui o ano ou série do(a) estudante. Previamente, os 
pais fazem uma autodeclaração do ano ou série da criança e, a partir disso, ela faz uma prova escrita. Esse 
procedimento está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, e em resoluções nos 
níveis estadual e municipal.

Desde 2018, não há impedimentos para o ingresso de crianças e adolescentes migrantes venezuelanos(as) 
no sistema educacional brasileiro, a partir da flexibilização e suspensão da necessidade de tradução de 
documentos para a matrícula escolar, além de requisitos de documentação pessoal do país de origem, 
registo nacional ou documento provisório, bem como a anulação da validade de documentos e prazos, 
ainda que não se encontrem em situação regular.

A rede municipal de Pacaraima é formada por nove escolas públicas de educação infantil e ensino 
fundamental, que atendem 24 comunidades indígenas. Em 2020, a rede contava com 3.351 estudantes 
matriculados(as), entre os(as) quais 1.394 eram migrantes (42%) e 674 (20,11%) viviam em Santa Elena, 
Venezuela. A rede municipal de educação de Boa Vista, por sua vez, tinha 34.158 (99,7%) estudantes 
brasileiros(as) matriculados(as) e 114 (0,3%) migrantes, no ano de 2016. Em 2020, o total chegou a 36.968 
(86%) brasileiros(as) e 6.031 (14%) migrantes. Grande parte do aumento da matrícula de estudantes 
migrantes se deve ao crescimento do fluxo venezuelano, que tem acontecido desde 2017, sendo a 
nacionalidade da maioria dos(as) estudantes migrantes em Boa Vista (Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura – SMEC, 2020).

Dentro das instituições de ensino, existe uma secretaria que apoia a matrícula e facilita o acesso à 
educação de crianças e adolescentes migrantes indígenas, a qual está preparada para dar assistência 
em espanhol e, em alguns casos, conta com o apoio de um(a) professor(a) do idioma que atua na 
escola. Desde 2003, as escolas públicas têm o espanhol como língua obrigatória desde o primeiro ano 
do ensino fundamental, o que significa que os(as) estudantes já tiveram contato com a língua. Nessas 
aulas de espanhol, a interculturalidade está presente: os(as) migrantes têm a oportunidade de mostrar 
seus conhecimentos, enquanto as crianças e adolescentes do Brasil podem aprender sobre a cultura e os 
costumes venezuelanos. Além disso, foram feitas mudanças no cardápio escolar buscando adaptá-lo à 
comida da Venezuela. 

Não foram identificadas lacunas ou descumprimentos na implementação das políticas e marcos 
regulatórios. Todos os atores entrevistados até o momento têm conhecimento sobre a temática e o 
aplicam.
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Obstáculos e barreiras para a garantia do direito à educação de crianças e 
adolescentes venezuelanos(as) 

Falta de transporte para levar as crianças e adolescentes 
migrantes e refugiados(as) até as instituições de ensino 
A falta de transporte público e gratuito entre os locais que abrigam as famílias migrantes 
e refugiadas e as instituições de ensino é uma barreira para a garantia do direito à 
educação. A distância entre as escolas e os abrigos onde vivem as crianças e adolescentes 
migrantes e refugiados(as) prejudica a presença nas aulas, devido à dificuldade de 
absorver os custos de transporte e à vulnerabilidade econômica das famílias, sendo 
motivo de abandono escolar.

Déficit de infraestrutura e vagas escolares

O aumento significativo do número de estudantes matriculados(as) (2019 e 2020), 
ocorrido pela flexibilização da documentação e não exigência de tradução para a 
matrícula escolar, gerou problemas de acesso à escolarização por falta de vagas, 
principalmente no caso da população adolescente. Os déficits de infraestrutura atuam 
como um obstáculo para a garantia do direito à educação.

 

Se identifican dificultades para la permanencia en el sistema educativo generadas por 
las diferencias de idioma, los problemas para adaptarse a los planes de estudio, la falta 
de becas y ayudas económicas, etc. También se identifica la interrupción en la asistencia 
escolar a partir de los movimientos de las familias de los centros de acogida hacia lugares 
de asiento más definitivos. Por otra parte, si bien la regularización migratoria es gratuita, 
y cuenta con el apoyo y la logística de la “Operação Acolhida”, aún existen barreras en 
cuanto al idioma. 

Xenofobia
La xenofobia, a pesar de todos los esfuerzos realizados para promover la inclusión y la 
educación en contextos de diversidad, resulta otra gran barrera para el derecho a la edu-
cación de los/as NNyA migrantes.

1
2

4
Falta de um sistema de monitoramento das trajetórias dos(as) 
estudantes migrantes e refugiados(as)
A falta de um sistema de informações que permita monitorar as trajetórias dos(as) estu-
dantes migrantes e refugiados(as) é apontada como uma barreira, ainda que se esteja cum-
prindo o princípio da não discriminação de crianças migrantes e refugiadas em relação às 
brasileiras, uma vez que todas são submetidas às mesmas avaliações educacionais, inde-
pendentemente da sua nacionalidade.

3
Dificuldades causadas por vulnerabilidade econômica e  
barreira linguística
Identificam-se dificuldades de permanência no sistema educacional provocadas 
por diferenças de idioma, problemas de adaptação aos currículos, falta de bolsas e 
auxílio financeiro, etc. Observa-se, também, a interrupção dos estudos por causa do 
deslocamento das famílias dos centros de acolhimento até os abrigos mais definitivos. 
Além disso, embora a regularização migratória seja gratuita e conte com o apoio e a 
logística da Operação Acolhida, ainda existem as barreiras linguísticas.
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5
6
7

Fraca articulação entre os níveis federal e municipal 

A fraca articulação entre o Ministério da Educação e as escolas públicas de Pacaraima apare-
ce como um obstáculo, embora haja um esforço contínuo por parte da Prefeitura e dos(as) 
docentes da rede pública da cidade para que as crianças e adolescentes migrantes e refugia-
dos(as) tenham acesso à educação e possam frequentar as escolas.

Práticas discriminatórias e xenofobia 
A existência de práticas discriminatórias voltadas à população venezuelana é uma barreira 
para a garantia do direito à educação de crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as). 
Em Pacaraima, apesar de as crianças e adolescentes estarem acostumados(as) a receber 
estudantes migrantes, por se tratar de uma cidade transfronteiriça, o crescimento do fluxo 
migratório resultou em um aumento do preconceito na cidade em geral e também de casos 
de xenofobia nos últimos anos.

Desconhecimento de obrigações sobre o direito à educação por 
parte das famílias migrantes e refugiadas

Outra barreira identificada é o desconhecimento, por parte das famílias venezuelanas, das 
suas obrigações em relação à matrícula escolar regular dos(as) filhos(as), conforme estabe-
lece o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990.

8
Dificuldades de acesso à educação pela etnia Warao

A população Warao – que constitui a segunda maior etnia indígena da Venezuela, os(as) pri-
meiros(as) representantes da população indígena venezuelana a chegarem ao Brasil, à pro-
cura de ajuda humanitária, em 2016 – vivencia grandes dificuldades de acesso à educação 
formal: a maioria das crianças e adolescentes Warao que reside em Pacaraima estava fora da 
escola até o início de 2019.
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Descobertas

Apesar de estar havendo a implementação de políticas de inclusão de crianças e adolescentes migrantes 
e refugiados(as), assim como um reconhecimento e uma valorização positiva dos atores educacionais das 
instituições municipais, há barreiras ligadas à infraestrutura escolar (falta de espaço físico) que na prática 
dificultam o acesso.

É fundamental a contribuição das agências das Nações Unidas e outras organizações da sociedade civil 
na construção de espaços alternativos para garantir o acesso à educação (tendas para as aulas, material 
escolar, carteiras, entre outros) e em ações para docentes. 

Busca-se nivelar as crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as), além de oferecer espaços de re-
forço escolar para quem apresenta alguma dificuldade de aprendizagem. Aos(às) estudantes que demons-
tram ter conhecimentos mais avançados, é oferecida uma prova de classificação e reclassificação, a fim de 
promover o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. Todos(as) participam de avaliações 
nacionais, como a Prova Brasil e outras do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

A flexibilização dos requisitos migratórios e a não exigência de tradução de documentos tiveram um im-
pacto positivo no crescimento da escolarização de crianças e adolescentes venezuelanos(as). No período 
de 2015 a 2020, a rede municipal de Boa Vista contou com um aumento da matrícula de migrantes da Ve-
nezuela: de 53 para 5.938 alunos(as).

Não há acordo de equidade entre estudantes brasileiros(as) e crianças e adolescentes migrantes e refugia-
dos(as) no que diz respeito aos déficits de infraestrutura e de instituições de ensino, razão pela qual estes 
últimos se apresentam como um obstáculo para a garantia do direito à educação de migrantes, refugia-
dos(as) e indígenas.

Em Pacaraima, um dos maiores desafios é a estrutura física, enquanto em Boa Vista existe a questão da 
mobilidade, já que muitas crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) estão matriculados(as) em 
escolas longe de casa e as famílias não podem pagar pelo transporte. Apesar de o transporte público estar 
previsto na legislação nacional, nem todas as escolas públicas de Roraima oferecem o serviço.

Conclusões e recomendações

Durante a pesquisa, observou-se um esforço conjunto do governo brasileiro, agências da ONU e entidades da 
sociedade civil para promover assistência emergencial, bem como recepção de refugiados(as) e migrantes 
venezuelanos(as) que entram no Brasil. Diante do fluxo de migração, destaca-se a atuação da Defensoria Pú-
blica (DPU) sobre as crianças e adolescentes migrantes que apresentam dificuldades migratórias especiais 
e que precisam ser recebidos(as) e acolhidos(as) pelo Estado e pela sociedade brasileiros, em consonância 
com os mecanismos de proteção internacional e nacional estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos 
da Criança.

Existe um esforço das Secretarias Municipais de Educação de Pacaraima e Boa Vista para garantir a matrícula 
escolar das crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as), assim como uma falta de infraestrutura de-
vido ao grande número de estudantes migrantes recebidos(as) nos últimos dois anos. Nesse sentido, apesar 
de haver uma legislação avançada em defesa dos direitos de migrantes e refugiados(as) que assegura o dire-
ito à educação das crianças e adolescentes, na prática ainda existem ações a serem realizadas, principalmen-
te em termos de melhorias na infraestrutura e instituições de ensino, facilitação de transporte, fornecimento 
de insumos, bolsas de estudo, etc., para efetivar o direito à educação da população em questão.
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Recomendações

• A recorrência de práticas xenofóbicas e preconceitos direcionados à população venezuelana impõe a ne-
cessidade de atividades que envolvam tanto crianças migrantes e refugiadas quanto brasileiras, para des-
envolver empatia e respeito pelas pessoas. É necessário oferecer educação continuada aos(às) docentes, 
para tornar mais conhecido o contexto migratório e de aprendizagem da comunidade venezuelana e, as-
sim, combater o preconceito e a xenofobia praticados contra essa população. Também é recomendável a 
inclusão de atividades voltadas à diversidade e de estudos sobre fluxos migratórios nos currículos escola-
res, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como uma forma de difundir conhe-
cimentos, além de evitar atos de xenofobia e preconceito.

• É preciso retomar o funcionamento do sistema de transporte escolar transfronteiriço, não apenas para 
crianças e adolescentes migrantes e refugiados(as) venezuelanos(as), mas também para as crianças bra-
sileiras que vivem na Venezuela. O sistema deixou de funcionar em 2018. Quando a fronteira é fechada por 
questões diplomáticas, muitas crianças acabam atravessando a pé pelas “trochas”, rotas ilegais (também 
conhecidas como caminho verde), o que leva entre 40 minutos e uma hora. É importante a articulação en-
tre o Estado, os municípios e o governo federal, de modo que o transporte dos(as) estudantes das escolas 
públicas seja possível para todas as pessoas, principalmente em Boa Vista, onde muitas crianças deixam de 
ir à aula porque moram longe da escola e as famílias não podem pagar a passagem de ônibus. A retomada 
do transporte público transfronteiriço também seria importante no pós-pandemia, pois há muitos relatos 
de que as situações de vulnerabilidade se agravaram na Venezuela.

• É necessário melhorar a infraestrutura (edifícios, banheiros, ampliação de dormitórios, refeitório, além de 
mais mobiliário, salas de jogos e parques infantis) e, principalmente, os recursos tecnológicos.

• É preciso favorecer a oferta de educação bilíngue. Recomenda-se a organização de palestras sobre a le-
gislação brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de as atividades serem realizadas por 
docentes ou servidores(as) públicos(as) em espanhol. Também é pertinente notificar as famílias utilizando 
o idioma quando a escola precisar enviar informações importantes sobre a escolaridade de crianças e ado-
lescentes migrantes e refugiados(as).

• É necessário promover atenção psicossocial, pois muitas famílias estão em processo de adaptação e há 
pessoas que vivenciaram uma queda acentuada das condições de vida.

• É preciso fortalecer a oferta de desenvolvimento profissional em áreas habitadas por povos indígenas.

• É necessário reforçar os mecanismos de inclusão das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas.

• É imprescindível fortalecer os vínculos entre o Ministério da Educação e o órgão de migração, a fim de au-
mentar os recursos públicos que garantam uma educação inclusiva e de qualidade.

• Recomenda-se a criação de um plano para facilitar a programação cultural através da dança, como forma 
de expressar a cultura venezuelana e desenvolver ainda mais a parte cultural.


