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2ª Newsletter 

 

setembro 2019  

 

evolução e 
desenvolvimentos 

 

O projeto Erasmus+ motivatEyoUth, 
que teve início em fevereiro de 2019 e 
envolve 5 países europeus, prossegue 
o seu desenvolvimento com progressos 
significativos, como o jogo online 
chamado "a jornada para o teu futuro", 
concebido pelo parceiro cipriota 
COMCY com o objetivo de permitir a 
peritos/as do setor identificar jovens 
entre os 14 e os 18 anos em risco de 
abandono escolar precoce. 

 
www.motivateyouth.eu 

motivateyoutheu@gmail.com 

  @motivatEyoUthEU 

ATUAIS DESENVOLVIMENTOS 

o Segunda reunião 
transnacional em Lublin, 
Polónia 

o Formação de curta 
duração para os 
profissionais na Polónia e 
no Chipre 

o Jogo online A Jornada 
Para o Teu Futuro 

o Ferramenta TIC de 
avaliação de 
competências 
assessment tool 

o Plataforma online 
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Nos últimos meses, tentámos identificar 
alguns dos principais desafios 
enfrentados pelos profissionais da 
educação no combate ao desinteresse e 
ao abandono escolares. Com base em 
estudos anteriores e em pesquisas 
europeias, e sob a orientação da equipa 
portuguesa do CIIE/FPCE-UPorto, 
selecionámos algumas áreas de 
formação que surgiram como essenciais 
para explorar as competências mais 
importantes para motivar os jovens a 
concluírem seus estudos. Assim, o 
Módulo 1 irá concentrar-se em medidas, 
atitudes e estratégias para prevenir a 
AEP/AEFP, enquanto o Módulo 2 incidirá 
em ações de intervenção com jovens de 
18 a 24 anos que deixaram a escola antes 
de concluir o ensino obrigatório. 

Para descobrir mais sobre o nosso curso de 
formação, participar ou manter-se 
informado/a acerca das últimas novidades, 
visite o nosso novo website, criado pela 
equipa italiana PETIT PAS, que está agora 
pronto a ser visitado por quem se interesse 
por este projeto. 

www.motivateyouth.eu 

Os parceiros concordaram com as 
diretrizes para o desenvolvimento da 
plataforma online, estabelecida no 
manual do utilizador da plataforma 
educativa e concebida pelo parceiro 
espanhol Open Europe. A plataforma 
online será um ambiente de e-learning 
e um ponto de referência para o 
material de formação desenvolvido no 
projeto. 

Nos últimos meses, os parceiros do projeto trabalharam 
no desenvolvimento do conteúdo da IO3 - Ferramenta TIC 
para Avaliação de Competências - uma ferramenta 
psicométrica que pretende avaliar o nível de competência 
de uma pessoa e identificar as suas necessidades de 
desenvolvimento. Com base na revisão da literatura e na 
análise de necessidades, foram selecionadas 10 
competências consideradas relevantes para os jovens 
entre os 18 e os 24 anos que que abandonam 
precocemente o ensino e a formação. Em seguida, um 
conjunto de frases de autoavaliação de cada competência 
foi desenvolvido pelos especialistas dos vários países do 
projeto, de acordo com as diretrizes fornecidas pela OIC 
Poland Foundation. Atualmente, a avaliação da precisão 
das afirmações está a ser realizada em todos os países do 
projeto. 


