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Prevenindo o Abandono
Escolar Precoce de jovens na
UE através de soluções
práticas e inovadoras
motivatEyoUth.
O apoio da Comissão Europeia
à produção desta publicação
reflete apenas os pontos de
vista dos seus autores/as. A
Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso que
possa ser feito das
informações nela contidas.
EVENTOS:
n. 4 eventos multiplicadores
em IT, CY, PL, PT
n. 1 conferência final em
ESPANHA
Siga-nos no
Facebook e nosso Website

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Prevenindo o Abandono Escolar
Precoce de jovens na UE através de
soluções práticas e inovadoras
constitui um programa de
intervenção múltipla, ao nível da
prevenção e intervenção, com jovens
de idades entre os 14 e os 24 anos e
com animadores juvenis. Tem como
destinatários profissionais da
educação, capacitando-os/as com
materiais e actividades na
abordagem dos riscos de abandono
escolar precoce.

RESULTADOS:
1) KIT DE FERRAMENTAS PARA O PROGRAMA
PARA EDUCADORES, PROEFSSORES E
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2) JOGO ONLINE CHAMADO "A JORNADA PARA O
TEU FUTURO" para jovens entre os 14 e os 18
anos
3) FERRAMENTA TIC PARA AVALIAÇÃO DAS
COMPETÊNCIAS para jovens entre os 18 e os 24
anos
4) PLATAFORMA EDUCATIVA ONLINE

GRUPOS-ALVO
Grupo principal Jovens:
- Jovens entre os 14 18 anos
(PREVENÇÃO)
- Jovens entre os 18-24 anos
(INTERVENÇÃO)

n. 3 dias de formação conjunta da equipa no
chipre para peritos que trabalham com
jovens entre os 18 e os 24 anos que
abandonaram a formação e a educação
precocemente (APEF)

Peritos:
- Professores e educadores
- Profissionais diretamente
envolvidos com jovens
Grupo secundário
- Instituições educativas
- ONGs juvenis
- Centros de orientação e
aconselhamento para jovens e
estudantes

ACTIVIDADES:
n. 3 dias de formação conjunta da equipa na
polonia para peritos que trabalham com
jovens entre os 14 e os 18 anos que
abandonaram a escola precocemente (AEP)

OBJETIVOS:
- criar um programa de identificação,
prevenção e intervenção do abandono escolar
precoce através de ferramentas e atividades
inovadoras
- constituir uma oportunidade de formação
contínua através de práticas abertas e
inovadoras
- educar e apoiar os profissionais da
educação a reconhecer, prevenir, enfrentar e
reduzir o abandono escolar precoce
- elaborar materiais e metodologias de
formação de qualidade para os profissionais
- motivar os jovens com metodologias
inovadoras e fomentar o desenvolvimento
das suas potencialidades

