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LET’S motivatEyoUth! 
 

BEM-VINDOS AO PROJETO MOTIVATEYOUTH 

 

 

Este projeto Europeu co-financiado pelo Erasmus+ começou em Fevereiro de 2019 

e terá a duração de 24 meses, com o envolvimento e cooperação de cinco países 

europeus: Itália, Chipre, Portugal, Polónia e Espanha que vão partilhar o seu 

conhecimento e experiencia para o alcance dos objetivos do projeto.  

 

O objetivo deste projeto é prevenir o abandono escolar precoce na UE através de 

soluções práticas e inovadores. Para isso, propõe-se criar um programa de 

intervenção múltipla para jovens, animadores juvenis e profissionais da educação 

atuando sobretudo a dois níveis, através de:  

- Ações de prevenção para jovens em situação de risco de abandono escolar 

precoce (ESL) 

- Medidas e ações de intervenção com jovens já identificados como 

abandonantes precoces da escola 

 

O principal foco do projeto é promover trabalho com jovens e apoiar 

animadores/as juvenis com materiais e atividades que capacitem para a 

abordagem de riscos do abandono escolar precoce. Para tal, o projeto vai 

elaborar um kit de ferramentas para profissionais de educação, um jogo online 

designado “Jornada para o teu futuro”, uma ferramenta de avaliação de 

competências e uma plataforma de educação online disponível para todos.  

 

Estes instrumentos serão testados em dois cursos de curta duração que terão lugar 

na Polónia e no Chipre.   

 

Sigam-nos para mais informação. Em breve o nosso website estará pronto e poderá 

ver informações sobre o projeto, parceiros, eventos, datas e atividades… não se 

esqueça de pôr like na nossa página de Facebook Motivateyouth. Se tiver dúvidas, 

envie-nos um email para motivateyoutheu@gmail.com 

 

Fique ligado e não perca esta grande oportunidade… Vamos motivar jovens em 

conjunto! 

 

https://www.facebook.com/Motivateyouth559848554535421/?modal=admin_todo_tour

