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INTRODUÇÃO

O Kit de Ferramentas foi concebido para todos os peritos: docentes, educadores,

assistentes sociais e trabalhadores juvenis que trabalham com jovens adultos (14-24),

dentro e fora das escolas, e que estão interessados em explorar abordagens pedagógicas

para melhor compreensão, motivação e envolvimento daqueles que estão em risco de

abandono escolar precoce ou que já abandonaram a escola.

Este curso de formação está dividido em dois módulos com quatro unidades, cada um

centrado em conteúdos adaptados ao nível educacional e à idade dos diferentes

utilizadores finais (jovens de 14-18 e 18-24 anos).

O Módulo 1 procura apoiar docentes a tornarem-se mais conscientes do abandono escolar

precoce como um processo complexo determinado por várias dimensões e razões.

Convidamos os e as docentes a explorar diferentes abordagens educativas baseadas nas

artes e na educação digital para identificar situações de risco, encontrar soluções e

conceber medidas preventivas. É dirigido a especialistas que trabalham com jovens (com

idades compreendidas entre os 14-18 anos) considerados em risco, especialmente nas

escolas.

Cada unidade introduz conceitos e ferramentas fundamentais para lidar com o abandono

escolar precoce (AEP), promovendo uma reflexão crítica sobre abordagens pedagógicas e

desenvolvendo um conjunto de ferramentas de competências.

O Módulo 2 chama a atenção para o impacto que o abandono escolar precoce tem nas

trajetórias de jovens adultos, principalmente no que diz respeito ao acesso ao mercado de

trabalho e a um maior envolvimento na sociedade. As quatro unidades que compõem este

módulo exploram a forma como o empreendedorismo social e a utilização das TIC podem

ser úteis para abordar a inclusão social e melhorar as oportunidades educacionais.

Destina-se a peritos que trabalham com aqueles que abandonaram precocemente a escola

(com idades compreendidas entre os 18-24 anos).

Cada unidade introduz conceitos e ferramentas fundamentais para lidar com o abandono

escolar precoce da educação e formação (ELET), promovendo uma reflexão crítica sobre

abordagens pedagógicas e desenvolvendo um conjunto de ferramentas de competências

para peritos.
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Todos os materiais são gratuitos e disponíveis nas seguintes línguas: inglês, grego, italiano,

polaco, português e espanhol.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia ao abrigo do Programa Erasmus+. Esta
publicação [comunicação] reflete apenas a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por

qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.



METODOLOGIA

COMO É QUE O CURSO FUNCIONA?

Este curso resume ferramentas e orientações valiosas para apoiar os educadores a lidar

com o abandono escolar, risco de abandono escolar precoce e insucesso escolar.

O curso é gratuito e consiste em 2 módulos de conteúdo com 4 unidades cada e é

composto por vídeos animados, instruções, leituras, exercícios, boas práticas, atividades e

questionários.

O participante pode escolher entre fazer ambos os módulos, apenas uma ou diferentes

unidades de cada módulo. No entanto, para receber um certificado de conclusão no final

do módulo, os participantes terão de completar os questionários com um mínimo de 75%

de respostas corretas.

DURAÇÃO E GESTÃO DE TEMPO

No total, cada módulo dura 15 horas de formação e autoavaliação online. O tempo

semanal que irá investir no curso está diretamente relacionado com os objetivos pessoais

que estabelece. Terá livre acesso ao material do curso, e poderá completá-lo ao seu

próprio ritmo.

Tudo o que necessita para completar o curso é um computador ou dispositivo móvel

(smartphone ou tablet) e ligação à Internet. Na plataforma educacional, existe um fórum

onde pode partilhar as suas impressões com outros estudantes ou fazer quaisquer

perguntas relacionadas com o tópico. Lembre-se de seguir a netiqueta para que o

moderador não apague os seus comentários.

No final de cada módulo, encontrará uma ligação para descarregar o módulo completo em

PDF. Desta forma, poderá continuar a estudar offline.

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO

No final de cada unidade, encontrará um questionário que contém perguntas de escolha

múltipla. O objetivo destas perguntas é reforçar os seus conhecimentos e determinar a

realização dos objetivos de aprendizagem.
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Tem 3 oportunidades para responder às perguntas, depois disso a pergunta será

bloqueada. Lembre-se que precisa de pelo menos 75% das respostas certas para obter o

certificado.

DESCRIÇÃO DE CADA MÓDULO

Na conceção do curso, combinámos mais passivamente com recursos de aprendizagem

ativa, em que a participação e o empenho são a base da aprendizagem. O objetivo é

aplicar a discussão teórica à realidade do seu país.

O primeiro recurso em cada módulo contém a descrição e os objetivos de aprendizagem a

serem conduzidos. Recomendamos que o leia atentamente para saber quais as atividades

que devem ser realizadas para a conclusão bem sucedida do curso, e o tempo estimado

necessário.

CERTIFICADOS

Convidamo-lo a tirar o máximo partido do curso, participando ativamente no mesmo.

Se tiver pelo menos 75% das respostas corretas em todas as unidades de um dos módulos,

pode obter um certificado comprovativo de que completou esta parte do curso. Se

concluir ambos os módulos com sucesso, pode descarregar um certificado para todo o

curso.

Para receber o certificado de conclusão, tem de se registar fornecendo o seu nome

completo (para o certificado), e-mail e uma palavra-passe.

PELA PLATAFORMA EDUCACIONAL ONLINE

CRIAR UMA CONTA

No website do projeto, na secção de resultados, clique em IO4: Plataforma educacional

online.

A primeira coisa que aparece é um convite à criação de uma conta gratuita para salvar o

progresso.
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Se optar por criar uma conta, verá o seguinte ecrã:

Os únicos dados pessoais de que necessita são o seu nome e e-mail. O nome que escrever

aqui aparecerá no certificado, por isso certifique-se de que está escrito corretamente.

Também pode escolher a opção: continuar sem fazer login. Pode criar uma conta em

qualquer altura, clicando no botão amarelo: Registe-se para certificação online, na parte

inferior esquerda da página.

Lembre-se de que se estiver a fazer o curso sem iniciar sessão, os resultados do

questionário não serão guardados.
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ESCOLHER A SUA LÍNGUA DE PREFERÊNCIA

Na parte superior direita da página, pode seleccionar a sua língua de preferência entre

inglês, grego, italiano, polaco, português e espanhol.

O CURSO ONLINE

O curso está dividido em dois módulos. O módulo 1 é a prevenção e o módulo 2 a

intervenção.

Os dois módulos têm a mesma estrutura:

Há 3 secções comuns a cada um dos módulos:
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▪ INTRODUÇÃO, onde pode ler sobre o grupo-alvo deste módulo e as áreas de

formação que ele vai abordar

▪ METODOLOGIA: onde se pode ler sobre a duração, questionários e certificados.

▪ PROGRAMA com a estrutura de todo o módulo

Os módulos estão divididos em 4 unidades. Todas as unidades estão estruturadas da

mesma forma.

▪ O que irá aprender com objetivos de aprendizagem

▪ Os conceitos chave que encontrará nesta unidade

▪ Unidade 1.1., 1.2 etc. com o conteúdo real do curso. Tem o texto, ligações a

websites e vídeos.

▪ Resumo da unidade com as principais ideias sobre o que aprendeu

▪ Leituras e recursos adicionais - nesta secção, encontrará muitos recursos

adicionais que poderá explorar para entrar em mais detalhes sobre o assunto.

▪ Questionário: há interatividade. Mostrar. Assim que tiver 75% das respostas

corretas, poderá obter um certificado.

▪ Referências
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Pode FAZER O DOWLOAD DO CURSO INTEGRAL em PDF. Desta forma, pode imprimir ou

utilizar-lo sem ligação à Internet.

O CERTIFICADO

Há 3 certificados diferentes disponíveis:

▪ Certificado para o Módulo 1

▪ Certificado para o Módulo 2

▪ Certificado para o curso todo

vez registado e completado um dos módulos com pelo menos 75% de respostas corretas, a

plataforma mostrará automaticamente um botão para descarregar o certificado.

O certificado pode ser em inglês ou em qualquer uma das línguas em que o curso está

disponível.

É assim que o certificado para todo o curso aparecerá, em inglês.
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O

FORUM
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Está disponível um fórum para que todos os utilizadores possam comunicar diretamente e

interagir, partilhando conhecimentos e experiências.

Pode encontrar o link para o fórum no topo direito da plataforma.

É necessário iniciar sessão para poder interagir no fórum.

Para iniciar sessão, clicar em discussão geral e verá este ecrã:
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O próximo ecrã que irá ver é o seguinte:

Receberá um e-mail, e terá de seguir as instruções do e-mail para verificar a sua conta.
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