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motivatEyoUth prolongado 
 
O projeto Erasmus + motivatEyoUth foi prolongado! 
Os parceiros continuarão a trabalhar em conjunto por 
mais seis meses, até 30 de julho de 2021 para 
implementar as atividades do projeto. 
O surto de pandemia, ocorrido em 2020, criou algumas 
dificuldades para os parceiros na implementação das 
atividades do projeto, sendo que não foi possível 
encontrar pessoalmente os públicos-alvo do projeto, 
devido às medidas de restrição tomadas em cada país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.motivateyouth.eu 
 

motivateyoutheu@gmail.com 

@motivatEyoUthEU 

DESENVOLVIMENTOS 
ATUAIS 
 

o Eventos online de 
formação conjunta da 
equipa 

o Prolongamento do projeto 

o Kit de Ferramentas 

o Jogo Online “Jornada 

para o teu Futuro” 

o Ferramenta TIC 

para a Avaliação 

de Competências 

o Plataforma 

Educativa Online 

Pilot Test 

 
Em janeiro de 2021, foi concluído o 
teste piloto dos produtos intelectuais 
motivatEyoUth. Todos os parceiros 
recolheram feedback e resultados 
após cada sessão de teste piloto 
nacional, para ter uma visão geral 
clara de como esta primeira versão 
foi percecionada e do que deve ser 
melhorado na versão final. 

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU
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É professor, educador ou animador juvenil? Gostaria de participar nos nossos eventos de formação 

de curta duração? Contate-nos em motivateyoutheu@gmail.com 

Ou siga o no nosso site e redes sociais para estar sempre atualizado sobre as atividades do projeto. 
www.motivateyouth.eu 

Afinação 
 
Após concluir a fase do teste piloto, os 
responsáveis pelos resultados do projeto (UPORTO 
- Kit de Ferramentas; COMCY - jogo online 
“Jornada para o teu Futuro”; OIC POLAND - 
Ferramenta de TIC para avaliação de competências 
OPEN EUROPE - Plataforma Educativa Online),  
começaram a trabalhar no seu reajuste que terá 
como resultado a versão final dos resultados do 
projeto, levando também em consideração o 
feedback que será coletado durante os eventos 
online de formação conjunta da equipa.  

Eventos online de formação conjunta da 
equipa 
 
Devido à atual situação global que ainda não 
permite que os parceiros e participantes viajem, os 
dois eventos internacionais de formação conjunta 
da equipa que originalmente estavam programados 
para decorrer em abril de 2020 no Chipre e na 
Polônia tiveram de ser remarcados online e a 
equipa está atualmente a trabalhar na sua 
preparação. 
  
Este evento de formação acontecerá em duas 
sessões separadas, ao longo de três dias para cada. 
 
A primeira será dirigida a professores, animadores 
juvenis, assistentes sociais, formadores que 
trabalham com jovens dos 14 aos 18 anos que estão 
em risco de abandono escolar precoce. 
 
A segunda sessão é dirigida a profissionais que 
trabalham com jovens adultos dos 18 aos 24 anos 
que abandonaram precocemente a educação e a 
formação. 
 
Em breve estará disponível no site do projeto o 
programa das duas sessões. 
  
Estas atividades serão uma experiência única de 
educação e formação para os/as participantes, que 
se juntarão de todos os países parceiros, de modo 
a se tornarem familiares e competentes no uso dos 
resultados do projeto, bem como compartilhar 
experiências e feedback valiosos. 
 

mailto:motivateyoutheu@gmail.com
http://www.motivateyouth.eu/

