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Na Unidade 1, iremos explorar os processos de
abandono precoce da educação e formação, com
particular enfoque nas suas consequências.

Enquanto educador ou professor, terá a oportunidade
de explorar algumas medidas compensatórias que
podem apoiar os jovens que abandonam precocemente
a educação e formação no sentido de se sentirem
incluídos e retomarem à escola.

O que irá aprender na Unidade 1
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O que irá aprender na Unidade 1

Conceitos-chave

1.1. O AEP é um processo complexo: Porque é
que o AEP/APEF um problema?
1.2. Explorar medidas e políticas compensatórias
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Visão global dos objetivos de 
aprendizagem

❖ Explorar os significados do AEP/APEF como
processo complexo;

❖ Conhecer os fatores de risco e proteção da
desafetação escolar;

❖ Examinar exemplos de medidas compensatórias.
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Conceitos-chave
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Conceitos-chave

❖ AEP – Abandono escolar precoce
❖ APEF – Abandono precoce da educação e 

formação
❖ Medidas compensatórias 
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AEP – Abandono Escolar Precoce 

De acordo com o Eurostat, o Abandono Escolar Precoce (AEP)
refere-se a jovens entre os 18 e 24 anos que não concluíram a
educação secundária e que não estão a frequentar qualquer
educação (ISCED 3).

Jovens dos 18 

aos 24 anos

Para mais informação, por 
favor clique aqui.

Fonte: European Council (2011). Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving. Disponível 
em http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL_STU(2019)629193_EN.pdf

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Early_leaver_from_education_and_training
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL_STU(2019)629193_EN.pdf


APEF – Abandono Precoce da Educação e Formação

Recentemente, o Eurostat expandiu o conceito de AEP para APEF
focando o ‘abandono precoce da educação e formação’. Este
conceito inclui uma maior diversidade de contextos de formação e
de ofertas educativas.

Para saber mais sobre APEF,
por favor clique aqui.

Referências: Eurostat. Early leavers from education and training. Disponível em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
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As políticas e medidas
compensatórias na educação
visam ajudar jovens que
abandonaram precocemente
a escola a reintegrar-se na
educação, criando
oportunidades, oferecendo
opções diferentes e/ou
reforçando as suas
qualificações.

Medidas compensatórias
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Abandono Precoce da Educação e Formação 
(APEF): 

um processo complexo de causas e 
consequências
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1. 
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Abandono Precoce da Educação e 
Formação

❖ Em 2018, 10,6% (4,4 milhões de jovens) dos 18 aos 24 anos na UE
tinham concluído, no máximo, o 3º ciclo do ensino básico e não
frequentavam qualquer educação ou formação adicional
(«abandono precoce»).

❖ Em 2018, 12,2% dos jovens e 8,9% das jovens, na UE, abandonaram
precocemente a educação e a formação.

❖ Em 2018, a proporção de pessoas que abandonaram precocemente
a educação e a formação variou de 3,3% na Croácia a 17,9% na
Espanha.

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_training
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Abandono Precoce da Educação e Formação

Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_training

Um em cada 10 jovens na UE completaram, no máximo, o 3º ciclo do ensino básico e 
não frequentam qualquer ensino ou formação adicional
Jovens que abandonam precocemente a educação e formação (% da população 18-24)
(2018) 
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Abandono Precoce da Educação e Formação
Existem várias razões pelas quais alguns jovens deixam a educação e
a formação prematuramente:

❖ problemas pessoais ou familiares (instabilidade familiar e estilo de
vida, monoparentalidade, más condições de vida, saúde física e
mental, e violência doméstica);

❖ dificuldades de aprendizagem;
❖ situação socioeconómica frágil (por exemplo, baixo nível de

educação dos pais, pais desempregados, baixos rendimentos
familiares),

❖ a forma como o sistema educativo está construído

Fonte: https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en
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Abandono Precoce da Educação e 
Formação

Existem várias razões pelas quais alguns jovens deixam a educação e
a formação prematuramente:

❖ historial como minoria ou migrante,
❖ em comparação com as raparigas, os rapazes têm quase o dobro

de probabilidade de abandonar a escola com baixa ou nenhuma
qualificação,

❖ ambiente escolar (ex.: violência na escola, provocação),
❖ relação professor-aluno (ex.: conflitos com professores)…

Fonte: https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en
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Abandono Precoce da Educação e 
Formação

Abandono Escolar Precoce está associado a consequências:

❖ desemprego,

❖ exclusão social,

❖ pobreza e

❖ fraca saúde.

Fonte: https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en
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Abandono Precoce da Educação e Formação
As e os jovens que abandonam precocemente a escola têm maior
probabilidade de:

❖ Enfrentar dificuldades na entrada e permanência no mercado de
trabalho;

❖ Trabalhar em empregos pouco qualificados ou instáveis
(empregos precários e de fraca remuneração);

❖ Têm menor probabilidade de ser “cidadãos ativos” e de se
envolver na aprendizagem ao longo da vida;

Fonte: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/ac1494bc-8a62-49ed-b874-
052a75f29859/Early-school-leaving-factsheet.pdf
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Abandono Precoce da Educação e Formação

❖ O APEF gera custos "sociais" muito elevados: menor
produtividade, menor receita fiscal e pagamentos de apoio social
mais elevados;

❖ Os que abandonam precocemente podem estar mais sujeitos a
problemas de saúde física e mental e podem ter maior risco do
chamado comportamento antissocial e atividade criminosa.

Fonte: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/ac1494bc-8a62-49ed-b874-
052a75f29859/Early-school-leaving-factsheet.pdf
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Por favor veja o seguinte vídeo
Combater o abandono precoce da educação e formação: 
boas práticas para professores e formadores do ensino 

vocacional
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Pense nos jovens com quem trabalha, que não concluíram a escola em algum patamar
educativo.

❖ O que fez para compreender as dificuldades dos alunos? Que tipo de alunos eram?
Poderia ter feito algo para impedi-los de deixar a escola tão cedo?

De seguida, prepare uma lista de motivos pelos quais os seus alunos abandonaram a
escola e qual foi o seu papel nesse percurso.

❖ Sabe como está a correr a vida deles? Qual é a sua situação atual no mercado de
trabalho? Como está a ser a sua vida em sociedade?

Em seguida, pense sobre possíveis mecanismos para monitorizar os percursos desses
jovens (por exemplo, contacto direto com estas pessoas ou com os seus familiares)

Atividade 1

Atividade para 
Educadores
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Explorar medidas compensatórias 
que apoiam a inclusão dos jovens

UNIDADE 1.

2. 
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AEP/APEF: Intervenção política e social
Reduzir o abandono escolar precoce para menos de
10% nos Estados-Membros da UE até 2020 é uma das
prioridades da UE no âmbito da educação.

A Comissão está a trabalhar com os Estados-
Membros na implementação de estratégias
abrangentes para prevenir o AEP e envolver os alunos
que abandonam precocemente a educação e
formação.

Fonte: https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en
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Por favor, veja o vídeo da Comissão Europeia sobre porque
combater o AEP é uma das prioridades da política educativa
europeia, como ponto de partida para discutir este tema (clique na
imagem).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=qmhiu392AOA
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https://www.youtube.com/watch?v=qmhiu392AOA

Caso queira saber mais sobre intervenção política e social no 
AEP/APEF, leia o seguinte documento: 
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Por favor, veja o vídeo seguinte: Abandono Escolar Precoce:
O que a Europa faz para ti do Serviço de Estudos do
Parlamento Europeu.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XwAEDidSJLI
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APEF: Intervenção 
As escolas não conseguem 

trabalhar eficazmente 
sozinhas. Precisam de 

passar de ações isoladas e 
de curto-prazo para 

iniciativas mais holísticas e 
sistémicas 

AUTORIDADES 
PÚBLICAS

A UE
• Monitoriza o progresso dos 

Estados-Membros na 
redução do abandono 
escolar precoce;

• Promove cooperação e 
aprendizagem mútua;

• Fornece orientação e 
ferramentas às escolas;

• Financia investigação para 
identificar políticas e 
práticas de sucesso; 

• Fornece co-financiamento 
para medidas nacionais 
através do Fundo Social 
Europeu e do Programa 
Erasmus+

DIRETORES ESCOLARES
Liderança distribuída
Trabalho em equipa
Processo de melhoria da escola

ORGANIZAÇÔES E 
NEGÓCIOS 
COMUNITÁRIOS
Aprendizagem 
adicional 
Construir confiança

PROFESSORES
Altas expectativas 
para todos os alunos
Ensino colaborativo
Desenvolvimento 
pessoal

SERVIÇOS: SAÚDE, 
SOCIAL, EMPREGO, 
POLÍCIA…
Colaboração com escolas
Equipas multidisciplinares

PAIS E FAMÍLIAS
Co-educadores 
Participar na vida escolar

Alunos
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Estas iniciativas podem apoiar o reingresso dos e das jovens na educação, 
conforme definido pela UE através de medidas de compensação. 

• Procurar combater o problema mesmo antes dos primeiros
sintomas

• Deteção precoce de problemas de nível individual, meso e
macro, que permita confrontar as suas raízes

Prevenção

• Melhorar a qualidade da educação e formação
• de aprendizagem positivo, reforçar a qualidade pedagógica e a

inovação, potenciar as competências do corpo docente para
lidar Criar um ambiente com a diversidade social e cultural, e
desenvolver abordagens antiviolência e anti-bullying.

Intervenção

• Criar oportunidades para jovens que abandonaram a educação
e formação

• Oferecer trajetórias para reingressar na educação
• Reforçar as qualificações

Compensação

Fonte: European Council (2011). Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving. Disponível em 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF 
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Com base nas conclusões da primeira atividade, do diagnóstico da

situação e das características de risco que podem levar os jovens a

abandonar a escola, elabore um conjunto de atividades que

possam apoiar os alunos no regresso aos estudos.

❖ Como pode apoiar estes jovens que deixaram a escola?

❖ Que tipo de abordagens pedagógicas deverá implementar para

motivar os jovens que abandonaram a escola a ingressar

novamente?

Discuta as suas ideias com outros professores e educadores.

Atividade 1
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Por favor, veja o vídeo seguinte do Espaço Europeu de 
Aprendizagem para o AEP: O que lhe oferece?

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=nQStpGoFlUY
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Saiba mais sobre o recurso online: Kit Europeu de
Ferramentas para escolas que promovem educação
inclusiva e combatem o abandono escolar precoce
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resour
ces/toolkitsforschools.htm

Qual das ferramentas apresentadas na plataforma
poderia implementar no seu trabalho?
Partilhe nas redes sociais o método ou forma de trabalho
selecionado ou uma ferramenta para prevenir o AEP.

Atividade 2

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm


Resumo da Unidade
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Nesta parte da formação, temo-nos concentrado na
explicação das causas e consequências do abandono precoce
da educação e formação. Temos dedicado muita atenção às
ações políticas e sociais a nível da UE para combater o
abandono escolar precoce. O sistema e ações institucionais
apropriadas, bem como a abordagem individualizada ao
aluno são os principais fatores que reduzem o risco de
interrupção da educação. Assim, vale a pena refletir sobre
que ações podem ser desenvolvidas pelos professores no
convívio diário com os jovens para ajudá-los a completar a
sua formação escolar.
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Leituras e recursos 
adicionais 
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❖ Early School Leaving: Risk and Protective Factors 
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container23160/files/Pu
blication%204%20final%20version.pdf

❖ The Costs of Early School Leaving in Europe http://ftp.iza.org/dp7791.pdf

❖ RESL.eu Publications: https://www.uantwerpen.be/en/projects/resl-
eu/deliverables/resl-eu-publications/

❖ Dæhlen, M. (2017). Completion in vocational and academic upper 
secondary school: The importance of school motivation, self-efficacy, and 
individual characteristics. European Journal of Education, 52(3), 336-347. 

Leituras adicionais
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❖ Lamote, C., Speybroeck, S., & Van Den Noortgate W. (2013). Different pathways 
towards dropout: The role of engagement in early school leaving. Oxford Review of 
Education, 39(6), 739-760.

❖ Markussen, E., Frøseth, M. W., & Sandberg, N. (2011). Reaching for the 
unreachable: Identifying factors predicting early school leaving and non-
completion in Norwegian upper secondary education. Scandinavian Journal of 
Educational Research, 55(3), 225–53.

❖ Ramsdal, G., Bergvik, S., & Wynn, R. (2015). Parent-child attachment, academic 
performance and the process of high-school dropout: A narrative review. 
Attachment & Human Development, 17(5), 522-545.

❖ Frostad, P., Pijl, S., & Mjaavatn, P.  (2015). Losing all interest in school: Social 
participation as a predictor of the intention to leave upper secondary school early. 
Scandinavian Journal of Educational Research, 59(1), 110-122.
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❖ Reducing early school leaving: Key messages and policy support 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/early-school-leaving-
group2013-report_en.pdf

❖ Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school 
leaving https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011H0701(01)

❖ Council conclusions on reducing early school leaving and promoting 
success in school https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015XG1215%2803%29

❖ Research for CULT Committee - How to tackle early school leaving in the 
EU 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL
_STU(2019)629193_EN.pdf
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❖ Early School Leaving Monitoring and Prevention Solutions Prevention and 
reintegration methods 
https://www.syscopolska.pl/pliki_ftp/O2_Prevention%20and%20reintegratio
n_EN.pdf

http://carma-project.eu/wp-content/uploads/2017/02/WP2-1-Country-
specific-report-mapping-data-across-all-7-partner-countries.pdf

❖ National plan for prevention of early school leaving in your country, e.g. 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/63-
preventing-early-leaving-education-and-training-elet-portugal

http://eslplus.eu/strategic-plan-for-the-prevention-of-early-school-leaving
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Vídeos

Tackling early leaving from education and training: good practices for VET teachers 
and trainers
https://www.youtube.com/watch?v=SIKDbhml0ss

Tackling Early School Leaving (European Commission)
https://www.youtube.com/watch?v=qmhiu392AOA

Early school leavers [What Europe does for you]
https://www.youtube.com/watch?v=XwAEDidSJLI

European Learning Space for Early School Leaving - What does it offer to you?
https://www.youtube.com/watch?v=nQStpGoFlUY

Abandono Escolar Precoce – Ficha de factos
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/ac1494bc-8a62-
49ed-b874-052a75f29859/Early-school-leaving-factsheet.pdf
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Reconhecer os jovens 
AEP/APEF como 
cidadãos ativos
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O que irá aprender na Unidade 2
❖ Conhecer as várias dimensões que influenciam a decisão das e

dos estudantes de permanecer ou abandonar a educação é
importante para compreender o AEP como um processo
marcado por uma série de diferentes momentos críticos e para
ser capaz de agir sobre ele.

❖ Assim, na Unidade 2, exploramos a diversidade de trajetórias
de jovens que abandonaram a escola precocemente, a fim de
discutir as limitações e os desafios que encontram como
estudantes e cidadãos/ãs.

❖ Além disso, destacamos o impacto das instituições nas
oportunidades e limitações da vida presente e futura das e dos
jovens.
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Conceitos-chave

2.1. Porquê compreender as Trajetórias de jovens

AEP/APEF?

2.2. Oportunidades perdidas? Limites e desafios

enfrentados por jovens AEP/APEF

2.3. Promover os direitos dos jovens

O que irá aprender na Unidade 2
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❖ a diversidade de trajetórias que levam jovens a abandonar
precocemente a escola;

❖ as várias dimensões que influenciam a decisão das e dos
estudantes de permanecer ou abandonar a educação;

❖ os constrangimentos e desafios enfrentados por jovens adultos/as
que vivem em situação de vulnerabilidade;

❖ o papel das instituições, em particular da educação como um
direito de cidadania, na promoção da mobilidade social;

❖ o potencial da educação para melhorar a participação de jovens
enquanto cidadãos/ãs ativos.

Visão geral dos objetivos de aprendizagem 
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chave
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Conceitos-chave

❖ AEP, APEF e NEEF 
❖ Trajetória educativa 
❖ Momento crítico
❖ Educação para a cidadania
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AEP – Abandono Escolar Precoce

Abandono escolar precoce (AEP): “Jovens com idades entre os 18 e
24 anos, que tenham completado não mais que o terceiro ciclo e
que não estejam a frequentar qualquer educação ou formação.”
(Parlamento Europeu, 2019)

Assim, tornam-se Abandonantes Escolares Precoces - AEPs

AEP é um indicador estatístico.

Para mais informação, por favor clique aqui.
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APEF – Abandono Precoce da Educação e 
Formação

Embora o conceito de AEP seja usado há mais de uma década, o
EUROSTAT recentemente fez um pequeno ajuste e, em vez de
contemplar apenas jovens que abandonam a educação, foca-se agora
em "alunos que abandonam a educação e a formação". (Eurostat,
2012).

O indicador principal APEF mede a proporção da população, entre os
18 e 24 anos de idade, com, no máximo, o terceiro ciclo do ensino
básico, e que não está envolvida em educação ou formação adicional,
durante as quatro semanas anteriores ao inquérito* (Eurostat, 2017).

*os dados estatísticos referentes ao número de abandonantes são recolhidos anualmente através do Inquérito ao 
Emprego.
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NEEF – Nem Empregado nem  na 
Educação ou Formação

NEEF são jovens que não estão a trabalhar, nem a frequenter
educação ou formação adicional, isto é:
❖ Não estão empregados/as;
❖ Não receberam qualquer educação ou formação formal ou não-

formal nas quatro semanas anteriores ao inquérito*.

Para mais informação, por favor clique aqui..

*os dados estatísticos referentes ao número de abandonantes são recolhidos anualmente através do Inquérito ao 
Emprego.
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Trajetória educativa*
O conceito de trajetória educativa surge na sequência da
aplicação no campo da educação do conceito de trajetória
de vida.

É uma sequência de transições entre níveis educativos e
instituições, moldadas por escolhas individuais, bem como
por fatores estruturais e institucionais.

Sob certas condições, a forma como as trajetórias educativas
se desenvolvem pode levar à mobilidade social.

*informação compilada com base em: https://www.style-research.eu/resource-centre/glossary/educational-
trajectories/
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Momentos críticos

Eventos que são significativos para os alunos e podem levar
à vinculação ou desvinculação da escola.

Não se referem a decisões instantâneas, mas a eventos “não
planeados, imprevistos e não controlados” que assumem um
significado particular e nos quais os indivíduos se
encontram numa encruzilhada.
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Educação para a cidadania

A educação para a cidadania está relacionada com o
desenvolvimento de conhecimentos e competências, e também
com o reconhecimento de que os alunos devem participar
plenamente na sociedade como cidadãos ativos e responsáveis.

Baseia-se nos direitos pedagógicos de participação, inclusão e
valorização (Bernstein, 2000)

Fonte: Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control, and identity. Rowman & Littlefield Publishers.
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Educação para 
a cidadania

De direitos
Para ser ouvido e fazer 

a diferença

Para refletir e agir 
sobre os próprios 
contextos de vida

A ser reconhecido

De 
conhecimento

Direito a saber

Participação na 
construção e definição 

do que é o 
conhecimento
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Porquê compreender as trajetórias 
de jovens AEP/APEF ?

UNIDADE 2.

1. 
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Porquê compreender as trajetórias de jovens 
AEP/APEF
Qual é a relevância, para a sua prática, de abordar as
trajetórias educativas dos e das jovens?

i) as trajetórias de jovens são frequentemente
consideradas apenas brevemente na investigação e
na política;

ii) a eficácia das medidas anti-AEP depende muito das
decisões das e dos jovens;

iii) Compreender a diversidade de fatores e dimensões
que influenciam a decisão de jovens;

iv) Identificar e apoiar as (re)ações, atitudes,
dificuldades e motivações de jovens;

v) Construir um sistema de confiança;
vi) Elaborar medidas que apoiem as e os jovens em risco

de AEP a permanecer na educação

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.



Suposições e esclarecimentos sobre
jovens que abandonam precocemente a educação

Os jovens que abandonam precocemente a educação e a formação não são um grupo 

homogéneo;

❖ Cada pessoa é única, atribui diversos significados às experiências de vida, tendo

percursos e trajetórias individuais e específicas;

❖ O estatuto APEF é frequentemente temporário, em vez de um estado permanente e

imutável - estes períodos de abandono estão interligados com retornos à educação,

através de percursos alternativos de aprendizagem, formação vocacional, estágios ou

mesmo escolas regulares e/ou experiências de trabalho, muitas vezes em situações

precárias.

Portanto, esta não linearidade das trajetórias educativas do APEF deve ser tida em conta 

por quem trabalha com este público-alvo.
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Como temos visto, uma
trajetória educativa é uma
sequência de transições moldada
por escolhas individuais, bem
como arranjos estruturais e
institucionais.

De modo a compreender
plenamente as trajetórias dos
jovens, é necessário identificar os
eventos e os
momentos críticos que levaram à
desvinculação, bem como as suas
consequências.
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Não se referem a decisões instantâneas, mas a eventos 
"não planeados, imprevistos e não controlados" que 

assumem um significado particular (*)

São caracterizados por mudanças que alteram 
as estruturas de significado de uma vida e 

modos de estar no mundo

… nos quais os indivíduos se encontram numa 
encruzilhada 

Momentos críticos…

São como 
“situações limite”

São como 
“dilemas 

desorientadores”
São como 

“momentos 
destinados”

(*) Compilado pela equipa Motivateyouth com base em: colocar os autores e 
os anos.
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Transições difíceis

A importância das bolsas
Bullying/agressão

A importância do apoio escolar

Aluno com necessidades especiais

Adaptação difícil à educação formal

Inscrever-se em cursos indesejados devido à disponibilidade 

Temporariamente NEEF ou a trabalhar

Mudança de percurso devido a insucesso escolar Abandono da escola no 12º ano

Insucesso com matemática  (raparigas)

Insucesso com a língua materna (boys)

Problemas com certos professores

Bullying/agressão

Bullying/agressão

Decisão de começar a trabalhar

Trajetórias dos Jovens

*Exemplos de momentos críticos encontrados nas trajetórias dos jovens que participaram no projeto 
RESL.eu

Inscrever-se em cursos indesejados devido à disponibilidade 

Temporariamente NEEF ou a trabalhar

Mudança de percurso devido a insucesso escolar
Adaptação difícil à educação formal

Abandono da escola no 12º ano
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Referir-se a alguém como um aluno que abandonou precocemente
a escola pouco diz sobre a trajetória educativa dessa pessoa, as
razões do abandono e os fatores que contribuíram para isso.

Mais do que recorrer a uma tipologia de jovens que abandonam
precocemente a escola, que irá classificar, rotular e estigmatizar
determinados grupos de jovens, devemos estar atentos à
diversidade de trajetórias educativas, antes e depois de sair dos
contextos educativos, para que possamos apoiá-los e empoderá-los.
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Lições a aprender das trajetórias dos jovens 
dentro e fora da educação

Atividade 1 

Pode encontrar mais informações sobre isso aqui. 

Nas próximas páginas, encontrará algumas histórias de jovens reais que, por
várias razões, abandonaram a escola sem completar o ensino obrigatório.
Leia atentamente os seus percursos sinuosos e responda às questões
colocadas.

Atividade para 
Educadores
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“A escola era demasiado lenta para 
mim”

Rodrigo abandonou a escola no 12º ano sem
completar duas disciplinas e após três
repetições seguidas. Embora tenha saltado
entre quatro escolas públicas diferentes, na
ânsia de encontrar um modelo educativo
mais adequado, e pelo facto de se ver como “o
melhor aluno” até ao 10º ano, sempre se
sentiu desligado da escola. Segundo ele, os
seus principais problemas eram a relação
difícil com os colegas da escola e a sua
família disfuncional (os pais eram
dependentes de drogas, o que o levou a morar
com a sua tia durante alguns anos). Ao
abandonar a escola precocemente, foi
encontrando alguns biscates e empregos
precários durante dois anos, para se sentir
útil e não necessariamente por motivos
financeiros. Como resultado da pressão da
mãe, ele voltou à escola e concluiu.
Atualmente, aguarda resposta sobre o
ingresso na universidade.

A história 
do Rodrigo
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A história da Rafaela

“Desisti!”
A Rafaela reprovou duas vezes no 12ª ano antes de abandonar a
escola devido a dificuldades com a matemática. Ela não estava à
espera desse insucesso e sentiu-se frustrada. Na sua opinião, a
escola era “satisfatória” e “boa para os alunos”. Sempre se
considerou uma “boa aluna” à procura de melhorar, embora
algumas dificuldades permanecessem. Sentia-se bem na escola e
nunca teve conflitos, mas sentiu a necessidade de encontrar um
emprego devido a dificuldades financeiras. Começou a trabalhar
num Call Center enquanto estudava. Depois de ter reprovado a
matemática e ser forçada a repetir o ano, ela sentiu-se insegura e
desanimada. A sua falta de autoconfiança levou-a a desistir de
concluir o ensino secundário. Após um ano, mudou para outro
emprego. Ela tenciona voltar ao ensino noturno, principalmente
para agradar os pais, desde que seja capaz de conciliar o trabalho e
o estudo.
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Ela é de uma pequena vila perto do Porto. Durante a sua trajetória escolar, ela era tímida e
não tinha muitos amigos, sentia-se deprimida e desligada da educação. Ela reprovou duas
vezes, por causa de problemas de saúde e familiares, no ensino básico. Depois de perder o
pai, o seu desinteresse pela escola aumentou. Testemunhar os colegas a passar para o
próximo ano letivo também foi um choque. Começou a faltar às aulas e sentiu-se deixada
para trás pela escola. Mudou para uma escola profissional, mas sentiu-se forçada a
abandoná-la devido à doença da mãe e consequentes problemas com os professores.
Depois de alguns meses, ela engravidou. Sentiu-se emocionada e feliz. Durante o primeiro
ano após o parto, a Sónia ficou desempregada e cuidava da família (mãe, namorado e
filho). Atualmente, ela encontrou um emprego parte-time através do namorado. Quanto à
possibilidade de conclusão do 12º ano na escola profissional, isso dependerá da
possibilidade de conciliar a escola e o emprego. A Sónia sonha em ter o seu próprio
negócio.

A história da Sónia 
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A história do Pedro
O Pedro é de origem imigrante (parte Angolano, parte Francês) e
viveu condições muito difíceis na infância. Ele morava num abrigo
para jovens desde os 6 anos, devido às dificuldades financeiras da
mãe. Ele cresceu sem o pai. Considerava-se um bom aluno e no 6º
ano estava no quadro de honra. Adora desenhar e queria seguir
essa carreira. Quando a escola colocou todos os alunos que
moravam em abrigos para jovens na mesma turma, ele tornou-se
um bully e começou a ter conflitos com colegas e professores. Aos
poucos, foi se tornando mais agressivo e, no 6º ano, foi suspenso.
Alunos da sua turma foram colocados em cursos profissionais
apenas porque eram vistos como “problemáticos”, mas ele recusou
essa opção. No 10º ano, ele mudou-se para uma escola artística,
mas ficou desiludido com os professores, a organização escolar, a
competitividade dos colegas e as práticas pedagógicas. Ele deixou a
escola e o abrigo para jovens e encontrou um emprego num café e
num supermercado para ser independente e ajudar a mãe
desempregada. Os professores e a mãe tentaram convencê-lo a
ficar, mas sem sucesso. Ele não achava que não ter qualificações
era um obstáculo para encontrar emprego. Atualmente, ingressou
na academia militar e tenciona voltar à escola formal, pois é uma
condição para seguir a carreira militar.
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Lições a aprender das trajetórias educativas 
Atividade 1 

Após ler estas histórias, por favor, pense nas seguintes questões:

1. Quais foram as dificuldades que estes jovens enfrentaram tanto
dentro como fora dos contextos educativos?

2. Encontrou diversidade nas vidas destes jovens?
3. Como acha que as instituições educativas, sociais e de juventude

reagiram relativamente aos desafios destes jovens?
4. O que teria feito de forma diferente?

Atividade para 
Educadores
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Atividade 1 
Como deve ter reparado, cada trajetória destaca diversos
dilemas e momentos críticos. Não só foram identificados
eventos específicos na escola, mas também as oportunidades e
desafios que encontraram após a decisão de abandonar a
escola.

Como profissional de educação, é fundamental saber mais
sobre a história de desvinculação escolar dos jovens com quem
trabalha, para planear uma intervenção real e eficaz. Ao ouvir
as suas trajetórias, terá um maior entendimento de quem são e
como chegaram a uma encruzilhada.

Atividade para 
Educadores
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Crise inesperada
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Rota 
resiliente

Para uma maior análise das singularidades nestas histórias, um
conjunto de trajetórias educativas foram identificadas por XXX.
Por favor, tente relacionar os casos supramencionados com as
trajetórias propostas:

Pode encontrar mais informações sobre isso aqui. 
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Crise Inesperada

Rota Resiliente

Boomerang

Desvanecer

Parábola

Espiral descendente 
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Crise Inesperada

Trata-se de uma trajetória em que a carreira escolar dos jovens se desenvolve de
forma bastante tranquila e com poucos fatores de risco. O/A jovem vai à escola
regularmente e cumpre as tarefas diárias. De repente, algo acontece (acidente,
morte na família, gravidez) e o/a jovem fica para trás. A situação escolar piora
abruptamente.

Rota Resiliente

Este tipo de trajetória relaciona-se com uma situação em que o/a jovem enfrenta
problemas consideráveis na escola, que afetam negativamente a sua vinculação
escolar. Existem inúmeras adversidades que são contrabalançadas por fatores de
proteção significativos, como a prontidão dos jovens para procurar ativamente
apoio, aceitar relações positivas e se adaptar, o que levará a resultados positivos.
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Boomerang

O ciclo de abandonar e retornar à escola costuma ocorrer repetidamente. Assim,
refere-se às trajetórias de quem vivenciou períodos de ausência e retorno à
educação. Os jovens, cuja trajetória educativa pode ser descrita como um
boomerang, muitas vezes encontram o caminho de volta à educação em
ambientes educativos alternativos.

Desvanecer

Descreve uma situação em que os jovens vivenciam pequenas questões ou
problemas relacionados com o desempenho escolar que não suscitam
preocupações, mas vão se acumulando, levando à perda de motivação para a
aprendizagem, e ao aumento do descontentamento escolar. Como muitos destes
problemas não são externalizados, passam despercebidos pelos profissionais da
escola. Portanto, pequenos problemas podem gradualmente levar à desvinculação
e o jovem lentamente desaparece da escola e abandona os estudos.
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Parábola
Este tipo de trajetória descreve uma situação de jovens que enfrentam questões
consideráveis que pioram gradualmente a sua desvinculação escolar, mas após um
apoio substancial, a trajetória muda e move-se na direção oposta. Os jovens ganham
uma nova visão sobre a educação e tentam voltar à escola e concluir com sucesso os
estudos. O ponto de viragem dessa trajetória é o poder de apoio e a disponibilidade
dos jovens em aceitá-lo e beneficiar dele.

Espiral descendente 
A situação educativa dos jovens cujas trajetórias educativas podem ser descritas como
uma espiral descendente nunca foi fácil ou tranquila. A razão tem a ver com
antecedentes desfavoráveis do aluno e a sua influência no seu desempenho escolar
(incluindo: dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, etc.). A
relação com a escola piora progressivamente, levando a níveis mais elevados de
desvinculação escolar, problemas de conduta e desinteresse pela educação.
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Para ouvir outras histórias de jovens AEP em diferentes países europeus,
clique na imagem abaixo.

O fenómeno de 
abandono escolar 
precoce na Polónia
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Oportunidades perdidas? 
Constrangimentos e desafios que 

encontram os/as jovens AEP/APEF

UNIDADE 2.

2. 
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Existe uma associação entre o AEP e
outros fatores de desvantagem social que
aumentam o risco de pobreza e exclusão
social de jovens AEP.

A falta de qualificações penaliza as
oportunidades de vida a longo prazo e as
pessoas encontram mais dificuldades em
participar e assumir responsabilidades
cívicas na sociedade.

As perguntas neste momento são:

❖ Existe uma possibilidade real para 
quem sai mais cedo da escola 
escolher uma ocupação satisfatória?

❖ Quais são os obstáculos e as 
consequências da não conclusão da 
escolaridade obrigatória?
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Não só as causas do AEP, mas também as consequências, 
são individuais e societais.

Vamos 
ver!

Porque é que o AEP é um problema?
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1. Impede que os/as jovens realizem o seu 
potencial;

2. Leva à perda de motivação para se 
envolverem na educação;

3. Torna os/as jovens insuficientemente 
qualificados para as exigências de um 
mercado de trabalho cada vez mais 
dinâmico e exigente, colocando-os/as em 
situações de vulnerabilidade social e 
económica (desemprego, exclusão social, 
pobreza);

Consequências individuais do AEP 

4. Aumenta a probabilidade de os/as jovens se tornarem NEEF (Nem empregados, 
nem na educação ou formação);

5. Afeta os/as jovens de várias maneiras negativas (por exemplo, o abandono 
escolar precoce tem sido associado a delinquência e problemas de saúde física e 
mental).
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1. Diminuição da justiça social e aumento da reprodução social
(frequentemente as taxas de AEP são mais altas entre jovens cujos pais têm
baixos níveis de qualificação;

2. Resulta em cidadãos menos escolarizados, 
desinteressados ou que não conhecem os 
seus direitos e deveres;

3. Leva ao desemprego e aumenta a 
dependência dos sistemas de segurança 
social;

4. Rendimentos futuros mais baixos, 
contribuição limitada para a sociedade em 
termos de impostos sobre o rendimento;

5. Aumento dos custos sociais ligados às 
consequências individuais do abandono 
escolar precoce, como fraca saúde, aumento 
da delinquência, etc. (STATEMENTS on ‘Early School Leaving’, 2013)

Consequências do AEP para a sociedade/economia
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Quais são os principais desafios encontrados por 
jovens AEP durante a sua vida?      

Apesar da diversidade de

trajetórias, existem alguns

padrões de consequências que

é possível identificar.

Propomos que explore os três

mencionadas à direita, que

foram indicados pela

Comissão Europeia (2016)

como “os mais importantes”:

desEmprego

Mobilidade social/ pobreza 

Ausência de voz/poder 
enquanto cidadão/ã
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desEmprego

Jovens que abandonam precocemente a educação e a formação
enfrentam oportunidades reduzidas no mercado de trabalho e uma
maior probabilidade de problemas e experiências persistentes de
desemprego.

Frequentemente, baixos níveis de qualificação levam a perspetivas de
emprego reduzidas e salários mais baixos. São mais propensos a ter
empregos precários e mal pagos e a recorrer à segurança social e a
outros programas sociais. Como poderá ver na próxima figura, a
situação relativamente ao emprego para quem abandona precocemente
a escola piorou com o tempo.

Desafios encontrados pelos jovens AEP 
durante a vida       
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Jovens que abandonam precocemente a educação e formação, de acordo com a 
situação laboral, UE-28, 2008 e 2018 
(% de jovens que abandonam precocemente, 18–24 anos) 

A figura mostra:
▪ 53.8 % dos jovens AEP, estavam ou desempregados, ou inativos em 2018. 
▪ Entre 2008 e 2018, a percentagem de jovens AEP que não estavam empregados mas que 

queriam trabalhar aumentou de 30.6 % para 33 %. 
Para além disso, a situação tem vindo a melhorar nos últimos anos com a percentagem a cair de 
37.4 % em 2016 para 33.0 % em 2018. (Eurostat, 2019, p. 61)

Pode encontrar mais informação  aqui

Empregado
Não empregado, gostaria 
de trabalhar (estando ou 
não a procurar emprego)
Desempregado, não quer 
trabalhar 

Fonte: Sabadash, A., et al.. (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 
Publications Office of the European Union.
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Jovens nem empregados, nem a frequentar educação ou formação, UE-28, 2002-2017
(% da população com idades entre 18 a 24)

Estes dados também apresentam a categoria NEEF que inclui os jovens que não trabalham, nem estudam ou
frequentam formação. Como é evidente no gráfico, a posição destes jovens no mercado de trabalho permanece
quase a mesma entre 2009 e 2017.

Para além da falta de competências essenciais, ser NEEF por um período de tempo afastou estes jovens ainda
mais do mercado de trabalho.

Inativo Desempregado

Fonte: Sabadash, A., et al.. (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 
Publications Office of the European Union.
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❖Os jovens atualmente ativos no mercado
de trabalho da UE correm maior risco de
ficar desempregados, sendo que, na
globalidade, os jovens registam uma taxa
de desemprego duas vezes superior à taxa
de desemprego total em 2017.

❖Em 2017, 14,3% dos jovens de 18 a 24 anos
eram NEEF, expondo-se ao risco de
exclusão do mercado de trabalho e
dependência da segurança social.

❖Em 2017, a taxa de desemprego dos
jovens dos 15 aos 24 anos era mais do que
o dobro da taxa de toda a população, de
16,8%, contra 7,6% no total.

❖O emprego remunerado é crucial para
garantir o nível de vida suficiente e
fornece a base necessária para que as
pessoas atinjam os seus objetivos e
aspirações pessoais.

Pode encontrar mais informação aqui

Fonte: Sabadash, A., et al.. (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 
Publications Office of the European Union.
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Mobilidade social/ pobreza 

Um nível mais elevado de educação melhorou significativamente as perspetivas
de emprego e resultou em salários mais altos, melhor saúde e mais
oportunidades (como o acesso a redes relevantes) que moldam o bem-estar dos
jovens. (OCDE, 2018; European Commission/EACEA/Eurydice, 2016)

A natureza 
multidimensional da 
desigualdade

Como poderá ver nos
próximos diapositivos, os
jovens entre 18 e 24 anos
sem qualificações correm
maiores riscos de pobreza e
exclusão social

Fonte: Noorani, S. (2016). Structural indicators on early leaving from education and training in Europe: 2016.

Desafios encontrados pelos jovens AEP durante a vida       
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Tanto para homens como mulheres, jovens abaixo dos 24 anos têm maiores taxas de
risco de Pobreza ou exclusão social

Pessoas em risco de pobreza e exclusão social, de acordo com o
sexo e faixa etária, UE-28, 2017 (% da população)

29.2% 

Pode encontrar mais informação aqui

Menos de 18 anos 18 a 24 anos 25 a 49 anos 50 a 64 anos Acima de 65 anos 

Mulheres Homens 

Fonte: Sabadash, A., et al.. (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 
Publications Office of the European Union.
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Esta situação de 
pobreza é agravada 
por várias dimensões, 
tais como: sexo, 
habilitações, estatuto 
de migrante, 
contexto 
socioeconómico, 
localização 
geográfica da 
residência, entre 
outras.

Para mais informação, 
clique aqui (p. 105). 

Pobreza e Exclusão na UE 
Pessoas em risco de 
pobreza ou exclusão 
social
113.0milhões de pessoas, o 
que equivale a 22.4% da 
população
-4.2% desde 2010

…por sexo
1.7ppdiferença entre os sexos, 
com desvantagem das mulheres
-0.4pp desde 2010

… por faixa etária
29.2%da população entre os 18 
e 24 anos
-0.2pp desde 2010

…por faixa etária
29.2%da população entre os 18 
e 24 anos
-0.2pp desde 2010
…por educação
34.3%das pessoas com 18+ anos 
com, no máximo, o 3º ciclo do ensino 
básico 
+ 1.6pp desde 2010
…por país de nascimento
38.3%das pessoas com 18+ anos 
que nasceram fora da UE 
+ 1.2pp desde 2010

…por grau de limitação da 
atividade
36.0%das pessoas com 16+ anos 
com limitações severas à atividade 
+ 0.7pp desde 2010

…por tipo de agregado
47.0%de agregados 
monoparentais 
+ 5.2pp desde 2010

…por grau de urbanização
23.9%de pessoas a viver em áreas 
rurais 
+ 5.2pp desde 2010

Meta 2020Tirar pelo menos 20 
milhões de pessoas 

do risco de pobreza 
ou exclusão social

Fonte: Sabadash, A., et al.. (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 
Publications Office of the European Union.
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Combater o AEP é essencial para
abordar os obstáculos à mobilidade
social.

Num “país médio da OCDE”, pode levar cinco
gerações para que os filhos de famílias pobres
alcancem o salário médio de seu país - é por
isso que combater o abandono escolar precoce
é essencial para enfrentar as barreiras à
mobilidade.

A mobilidade funciona como um conjunto de
escadas rolantes: todos sobem, mas alguns
grupos movem-se mais rapidamente que
outros. Portanto, as posições relativas variam
para cima ou para baixo ao longo do tempo.

Há evidências de que altos riscos de
mobilidade descendente minam a autoestima
individual, a coesão social e o sentimento das
pessoas de que a sua voz conta, especialmente
entre pessoas com médios e baixos
rendimentos (OECD, 2018, p.13)

Para mais informação, por favor clique na imagem. 
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Oferecer oportunidades de 
mobilidade social é um dos 
pilares essenciais para o 
crescimento inclusivo

Níveis mais elevados de 
educação estão relacionados 
com
• melhores oportunidades de 

emprego
• rendimentos mais elevados 
• mais conexão social

(Education at a Glance 2019: OECD 
Indicators)
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Ausência de voz/poder enquanto cidadão/ã 

Desafios encontrados pelos jovens AEP 
durante a vida  

Este ciclo de pobreza e desigualdade reduz a confiança no sistema sociopolítico com
consequências na participação democrática. Há evidências de que a mobilidade social
influencia diretamente o sentimento das pessoas de que a sua voz conta, uma vez que ficar
preso numa situação de desvantagem social influencia o bem-estar, a satisfação com a vida
e a felicidade dos jovens (OECD, 2018, p.23).

A vontade dos/las jovens de participar em associações cívicas também parece ameaçada.

A insegurança financeira e a falta de redes interpessoais afetam as expectativas das pessoas
quanto aos resultados futuros e a sua saúde mental.

“Sociedades estagnadas não oferecem muita esperança de mudança e tendem a criar
sentimentos de exclusão entre os grupos desfavorecidos.” (OECD, 2018:23)

Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-
mobility_9789264301085-en;jsessionid=Lish-qE_xWtYdstJwhoR17n4.ip-10-240-5-45
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Pessoas com uma situação económica em deterioração nos últimos cinco
anos têm menos probabilidade de sentir que a sua voz é importante para
o país

• indivíduos que
percebem que a sua
situação financeira
ou de trabalho
piorou também
têm menos
probabilidade de
sentir que a sua voz
é importante para o
país

Para mais informação clique aqui

Situação económica 
melhorou Situação económica piorou Situação económica ficou igual

Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-
mobility_9789264301085-en;jsessionid=Lish-qE_xWtYdstJwhoR17n4.ip-10-240-5-45
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Poucas 
qualificações

Perspetiva
s de 

emprego 
limitadas

Circunstância
s familiares

Pobreza

Fracas 
oportunidades 

educativas

Este círculo vicioso de 
fracas oportunidades 
educativas pode 
aumentar a 
probabilidade de os/as 
jovens lidarem com 
situações difíceis
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Pode encontrar mais informação aqui

A preocupação com este círculo vicioso de desigualdade entre os jovens tem sido evidente
nas políticas e estratégias europeias que procuram não deixar os/as jovens para trás.

A este respeito, se ainda não ouviu falar do pilar europeu dos direitos sociais, consulte-o
aqui.

Este pilar, assinado conjuntamente pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão
Europeia, estabelece um conjunto de princípios e direitos que servem de quadro de
referência para o emprego e a política social. Tem em consideração os requisitos vinculados
aos seguintes direitos sociais:

Igualdade de 
oportunidades e acesso 
ao mercado de trabalho

Condições de trabalho 
justas

Proteção social e 
inclusão
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Lutar pelos seus direitos

UNIDADE 2.

3. 
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Enquanto profissionais da educação e que trabalham com
jovens em situação de APEF ou NEEF, devemos perguntar-
nos:

❖O que devemos ter em consideração ao
trabalhar e intervir com jovens?

❖Que tipo de ferramentas podemos fornecer para
ajudar os jovens a acabar com esse círculo
vicioso?
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Para iniciar esta 
secção, por favor, 

veja o vídeo a 
seguir para 

ponderar o que 
pode fazer para 
trabalhar com 

NEEFs.

No caminho certo - Diferentes
abordagens de trabalho com jovens
NEEF

Este vídeo está disponível em: SALTO-YOUTH - significa Suporte, Aprendizagem Avançada e
Oportunidades de Formação para Jovens. Funciona no âmbito do programa Erasmus + Youth, o programa
da UE para a educação, formação, juventude e desporto.
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Envolvimento Jovem

Para apoiar os jovens, é necessário
prosseguir com a implementação da
Estratégia da UE para a Juventude 2019-
2027, que define o quadro para as
políticas da UE para a juventude em três
palavras principais

❖ Envolver
❖ Conectar

❖ Capacitar
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A Estratégia da EU para a Juventude concentra-se em três áreas 
de ação principais:

❖promove a participação dos jovens na vida democrática; 

❖apoia o envolvimento social e cívico; 

❖garante que todos os jovens tenham os recursos necessários 
para fazer parte da sociedade.

Baseia-se em vários instrumentos como:

❖Atividades de aprendizagem mútua;

❖Agendas de Atividades Nacionais Futuras, Diálogo Juventude 
UE;

❖Plataforma da Estratégia para a Juventude da UE;

❖Ferramentas com base na evidência;

Que pode explorar com mais detalhe aqui 

A este propósito, o que podemos fazer?
(EU Youth Strategy)
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Medidas 
alternativas 

Educação 
‘segundas 

oportunidades’

A nível Educativo 
e de Formação, 
que respostas?

Re-
-envolvimento

apoiar os alunos a 
voltarem à educação e 

a reingressarem nas 
suas trajetórias de 

aprendizagem.
As suas práticas são 

construídas
no triângulo de 

aprender, viver e 
trabalhar

desenvolver medidas 
alternativas para 

ajudar os jovens APEF 
a reingressar na 

educação e formação 
com base em canais 

alternativos que 
aumentem a oferta de 
trajetórias educativas 

flexíveis

Como se sentir capacitado? 
Alguns exemplos
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Para explorar a rede de Educação de Segundas
Oportunidades e a sua resposta no domínio do
ensino e do acesso dos jovens a programas
educativos e ao mercado de trabalho, consulte a
Associação Europeia de Cidades, Instituições e
Escolas de Segundas Oportunidades da Europa.

Como uma forma de aprender com os
métodos e práticas inspiradoras
desenvolvidos através do E2C (Educação
de Segunda Oportunidade) para transferi-
los para os seus próprios contextos,
participe e explore a plataforma de
educação da segundas oportunidades em
baixo.
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A Iniciativa de Emprego Jovem (IEJ) 
É impossível pensar na formação sem
considerar a IEJ como um dos principais
recursos financeiros da UE para apoiar a
implementação da Garantia Jovem.

Esta iniciativa apoia jovens NEEF, incluindo
os desempregados de longa duração ou
aqueles não registados como estando à
procura de emprego.

O IEJ financia o fornecimento de:
• Estágios
• Colocações de emprego
• Educação adicional que concede

uma qualificação

Para perceber como esta  iniciativa pode ser 
útil para a sua prática, clique na imagem.
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Para além da educação
formal e escolar, que
outros ambientes e
oportunidades podem ser
fornecidos para intervir
com jovens APEF?

Como ponto de partida,
observe as novas propostas
da EU as novas descobertas
propostas na estratégia da
UE para a juventude:

(EU Youth Strategy)
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A aprendizagem não formal e informal deve ser valorizada. Portanto,
percursos de aprendizagem alternativos e flexíveis devem ser considerados.
Aqui está o exemplo do Passe Juvenil como uma ferramenta europeia para
reconhecer os resultados de aprendizagem do trabalho com jovens e
atividades de solidariedade. Visa apoiar a cidadania ativa e a
empregabilidade, ajudando os jovens a conhecer as suas competências. Veja
como, clicando na imagem.

Como se sentir conectado? Um exemplo
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Como se sentir envolvido? Um exemplo
O Portal Europeu da Juventude oferece informações e oportunidades 
europeias e nacionais que interessam aos/às jovens, em oito temas principais 
que pode explorar clicando na imagem do lado direito.

O portal permite que os/as jovens tenham a suas dúvidas respondidas.
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Recursos e plataformas para trabalhar com jovens
Envolver os jovens APEF em projetos de jovens onde possam experimentar
outras formas de aprender competências socioeducativas, implica pensar em
estratégias amplas para promover a inclusão. Clique nas plataformas em
baixo e INSPIRE-SE!

Click on each 
image and 

know more 
about how 

redesign with 
young people 

their own 
trajectories
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Actividade

Usando o guia 'New Skills Now‘, publicado em
2019, para equipar os adultos importantes na
vida dos/as jovens, pense em como os
profissionais que trabalham com jovens
podem inspirar os/as jovens a tirar o máximo
proveito das oportunidades disponíveis e
melhorar a sua confiança, empregabilidade,
crescimento e o seu próprio desenvolvimento.

Como exploramos ao longo desta unidade,
para trabalhar com jovens é fundamental
encontrar e fornecer formas flexíveis e
dinâmicas de envolvimento.

Atividade para 
Educadores
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https://www.youth.ie/documents/skills-summary-guide-for-youth-work-organisations/

Atividade 
Por favor, olhe para as 
diferentes atitudes dos 
profissionais  da 
juventude 
relativamente aos/às 
jovens e pergunte-se: 

Com que papel me 
identifico?

Sou capaz de adaptar a 
minha atitude aos 
jovens com quem 
trabalho?

Este guia é para os que têm o privilégio de 
ver crescer os/as jovens em tempo real, mas 
que estão preocupados que estes jovens 
sejam deixados para trás no mundo 
competitivo do trabalho e futuras 
oportunidades. Este guia é para aqueles que 
estejam dispostos a assumir um papel 
Resumo de Competências, junto dos jovens 
com quem trabalham. 

Promotor – “Já ouviste falar do Resumo de 
Competências?  Vale a pena ver, está  aqui o 
link.”

Facilitador – “Vou mostrar-te esta 
ferramenta que me apresentaram, acho que 
vais gostar e quando vires como funciona 
vais ficar interessado em usar.”

Mentor – “Vamos usar o Resumo de 
Competências como ferramenta para 
elaborar um perfil das vossas competências 
e também fazer um plano de como podem 
desenvolver mais competências e níveis 
mais elevados.”

Encorajador – “Como te estás a dar com o 
Resumo de Competências? Avisa-me se 
precisas de ajuda e eu ajudo.”

Capacitador – “A ferramenta do Resumo de 
Competências seria ótima para ti. Vamos 
encontrar tempo  para nos sentarmos e dar 
uma vista de olhos para ver como funciona e 
depois podes continuar autonomamente e 
aproveitar ao máximo.”

Apoiante – “Teria o maior gosto em 
recomendar as tuas “Competências de 
organização”, tenho visto quão 
brilhante tens sido nos últimos  anos a 
organizar.”

Líder de Torcida - “Wow, tens sido 
ótimo com o Resumo de 
competências nos últimos seis meses, 
o PDF ‘Resumo de competências está 
fantástico! Continua assim!”

Atividade para 
Educadores
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Resumo da unidade
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Nesta Unidade, exploramos a diversidade de trajetórias educativas e os
desafios profissionais de quem não concluiu a escolaridade obrigatória. É
fundamental que educadores e outros profissionais que trabalham com
jovens tenham consciência do conjunto de momentos e circunstâncias
que aproximam ou afastam os alunos do abandono escolar precoce.
Portanto, ler e ouvir as histórias das e dos estudantes é a única forma de
reconhecer que existem vários motivos para o abandono escolar e, ao
mesmo tempo, desenvolver estratégias eficazes.

Na segunda parte, exploramos o que os profissionais da juventude devem
ter em consideração quando estão a trabalhar com jovens. Ao reconhecer
as oportunidades perdidas e as limitações que estes jovens enfrentam no
seu curso de vida, não apenas em termos de pobreza, maus empregos e
precariedade, mas também em termos de participação cívica, estamos
mais preparados para fornecer as ferramentas certas para apoiar os jovens
e quebrar o círculo vicioso da pobreza.
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Leituras e recursos 
adicionais
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❖ European Commission > EACEA National Policies Platform > 6. 
Education and Training https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/content/youthwiki/6-education-and-training-portugal

❖ How to tackle early school leaving in the EU 
https://research4committees.blog/2019/03/19/how-to-tackle-early-
school-leaving-in-the-eu/

❖ Cedefop › Toolkits › VET toolkit for tackling early leaving 
https://www.cedefop.europa.eu/bg/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-
leaving/resources/course-prevention-early-school-leaving-school

❖ Tunisia. Breaking the Barriers to Youth Inclusion 
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/
tunisia/breaking_the_barriers_to_youth_inclusion_eng.pdf

❖ Education at a Glance 2019: OECD Indicators. https://read.oecd-
ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_ab9c46ef-en#page3

Leituras adicionais 
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❖ Smarter, greener, more inclusive? INDICATORS TO SUPPORT THE 
EUROPE 2020 STRATEGY. 2018 Edition 
https://www.apren.pt/contents/publicationsothers/smarter-greener-and-
more-inclusive-agosto-2018-eurostat-ilovepdf-compressed.pdf

❖ A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. OECD, 2018 
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-
elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-
en;jsessionid=i9M8vEw37jnnmTfM6rwTlc-I.ip-10-240-5-167
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❖Jovens AEP não são todos iguais, mas tendemos a colocá-los todos na 
mesma “caixa”. 
❖Como podemos reconhecer e desmistificar o preconceito e o estigma?

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aA0cQjHiH0U

Este vídeo foi gravado na escola
secundária The Green Hope Falcon,
mas muitas outras instituições já
fizeram esta experiência.
No início, os alunos são divididos em
categorias: os que praticam desporto,
os melhores de cada turma, os que se
dedicam à arte, os que sabem música,
os que nascem noutro país ...
Mas quando começamos a fazer
perguntas diferentes ... as respostas
são muito coloridas!

Veja o vídeo e considere implementar
esta experiência com as pessoas com
quem trabalha.

Tudo o que partilhamos
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Defenda os seus direitos e 
deveres

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vXL9mkytWC4

A educação é um direito de cidadania
com impacto nas oportunidades e
limitações da vida presente e futura dos
jovens.

Malala Yousafzai – Uma jovem, entre 
muitas

Neste vídeo, as palavras da jovem
Malala são apropriadas por outras
raparigas por todo a mundo para
invocar seu direito à educação. Em
contextos particularmente desfavoráveis
e para as pessoas mais vulneráveis, a
educação é uma arma contra a pobreza
económica, social e cultural. Educação é
poder!

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.



Referências

UNIDADE 2
2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.



❖ European Youth Portal. Information and opportunities for young people across Europe. 
https://europa.eu/youth/EU/social-inclusion/your-rights_en

❖ The phenomenon of early school leaving in Poland. http://eslplus.eu/the-phenomenon-of-early-
school-leaving-in-poland

❖ STATEMENTS on ‘Early School Leaving’. EUNEC Conference. Vilnius, 18-20 November 2013 
https://www.dcu.ie/sites/default/files/edc/pdf/statementsonesleunecnov12132013vilnlius.pdf
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❖ Education at a Glance 2019: OECD Indicators. https://read.oecd-
ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_ab9c46ef-en#page3

❖ WhatCanYOUthworkDoForNEET
https://www.youtube.com/watch?v=V6rO7XL15_I

❖ EU Youth Strategy                                                              
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

❖ European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools              
http://www.e2c-europe.org/e2c/about-e2c.html

❖ Second Chance Education                                                  
http://www.secondchanceeducation.eu/

❖ Youth Employment Initiative (YEI)       
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en

❖ Youth pass                                                                                         
https://www.youthpass.eu/en/

❖ European Youth Portal                                                                        
https://europa.eu/youth/have-your-say_en

❖ Skills Summary – Guide for Youth Work Organisations
https://www.youth.ie/documents/skills-summary-guide-for-youth-work-
organisations/
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Unidade 3

Projetos de vida e 
empreendedorismo 

social
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O que irá aprender na Unidade 3
❖ Na Unidade 3, irá refletir e discutir a importância de

desenvolver competências pessoais e de
empreendedorismo social com jovens em situação de
abandono escolar precoce de educação e formação.

❖ Ao apresentar contextos e técnicas de aprendizagem
colaborativa e baseada em problemas, pretendemos
apoiar especialistas na exploração de projetos de vida
flexíveis com os jovens.
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Conceitos-chave

3.1 Empreendedorismo social

3.2 Aprendizagem colaborativa

O que irá aprender na Unidade 3
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De forma a explorar as medidas de intervenção e compensação
para lidar com jovens em situação de abandono será importante
partir dos seguintes pressupostos:

❖ As metodologias relacionais e colaborativas são ferramentas
fundamentais para o desenvolvimento de competências pessoais
e sociais;

❖ A Aprendizagem baseada na Resolução Problemas é uma
estratégia de trabalho colaborativo;

❖ O empreendedorismo é uma competência central para traçar
projetos de vida mais flexíveis.

Visão global dos objetivos de aprendizagem
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❖Empreendedorismo social

❖Aprendizagem colaborativa

❖Aprendizagem baseada na resolução de 

problemas

Conceitos-chave
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Empreendedorismo social
Ser empreendedor é a capacidade de sentir e agir de
acordo com a oportunidade, combinando o pensamento
inovador de “fora da caixa” com a determinação para criar
ou trazer algo de novo para o mundo. O que distingue o
empreendedorismo social é a primazia do benefício social.
O empreendedor social cria valor através de um benefício
transformacional em grande escala que se estende quer a
um segmento significativo da sociedade, quer à sociedade
em geral.

Fonte: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition
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A competência de trabalho colaborativa implica trabalhar em
conjunto para atingir objetivos comuns. A aprendizagem
colaborativa incentiva os alunos a trabalharem juntos para
maximizar a sua própria aprendizagem e a aprendizagem
coletiva. Frequentemente, esta forma de aprender contrasta
com a aprendizagem competitiva e individualista (os alunos
trabalham por conta própria para atingir apenas os seus
próprios objetivos de aprendizagem).

Aprendizagem colaborativa

Fonte: http://www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning
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A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma abordagem
centrada no aluno, em que os alunos aprendem sobre um assunto
trabalhando em grupo para resolver um problema aberto. Este problema
é o que impulsiona a motivação e a aprendizagem.

Em vez de ter um professor a explicitar factos e, de seguida, testar a
capacidade dos alunos de recordar esses fatos através da memorização, a
ABP tenta fazer com que os alunos apliquem o conhecimento a novas
situações. Os alunos deparam-se com problemas contextualizados e mal
estruturados e são solicitados a investigar e descobrir soluções
significativas.

Aprendizagem baseada na 
resolução de problemas (ABP)

Fontes: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/problem-based-learning
https://www.learning-theories.com/problem-based-learning-pbl.html
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Empreendedorismo social

UNIDADE 3.

1. 
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Porque é importante o 
empreendedorismo para os 
jovens AEP/APEF?

❖ Melhorar a competência de empreendedorismo
social refere-se à capacidade de aproveitar as
oportunidades e transformá-las em valores,
desenvolvendo ideias criativas e com propósito;

❖ A preocupação com o futuro da economia, o
desemprego e as dificuldades de inserção no
mercado de trabalho são reais, pelo que é
fundamental proporcionar formação e ferramentas
que ajudem os jovens a adquirir competências
para a realização dos seus próprios projetos.

Fonte: https://emes.net/publications/conference-papers/4th-emes-conference-emes-socent-selected-conference-
papers/social-entrepreneurship-competencies-of-the-students-at-university-of-barcelona/
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A capacidade e a vontade
de transformar ideias em
ações devem ser
estimuladas e treinadas
através de formação
adequada e iniciativas que
visem o desenvolvimento
da criatividade com o
objetivo de promover o
espírito empreendedor.
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O que é preciso para ser um empreendedor 
social?
❖ Reconhecer questões de injustiça social: os empreendedores sociais começam por 

identificar um problema;
❖ Identificação de oportunidades de negócios: geralmente requer uma mente aberta e uma 

intuição especial;
❖ Inspirar mudanças através da participação: o ensino do trabalho colaborativo é útil para

inspirar essas mudanças;
❖ Ação direta: requer envolvimento direto; na maioria das vezes, envolve o estabelecimento de 

organizações, redes e infraestruturas para implementar mudanças;
❖ Falar em público: para decretar a sua visão, os empreendedores sociais devem ser oradores 

eficazes. A mudança requer inspiração. Para que essa inspiração crie raízes, os empreendedores 
sociais têm de ser capazes de comunicar eficazmente a sua visão. 

❖ Combater a adversidade: muitos obstáculos podem atrapalhar os empreendedores sociais: 
preocupações financeiras, orçamentos, falta de donativos e redes organizacionais inadequadas... 
mas cada um destes desafios oferece uma oportunidade de superar a adversidade;

❖ Criatividade: os empreendedores sociais têm oportunidades infinitas de promover as suas 
causas de justiça social; identificar essas oportunidades é um grande desafio que exige talento 
para a criatividade.

Fonte: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-entrepreneurs/
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Como podemos definir um projeto de 
empreendedorismo social?
❖ Projetos que visam construir um bem comum, muitas

vezes através de um elevado nível de inovação social;
❖ Projetos cujos lucros são, frequentemente, reinvestidos

para atingir um objetivo social;
❖ Projetos em que a organização defende princípios

democráticos e de participação para uma maior justiça
social.
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Como é que a União Europeia vê a 
competência de empreendedorismo?
O desenvolvimento da competência de
empreendedorismo dos cidadãos e
organizações europeias é um dos
principais objetivos da política social e
laboral da UE. Desta preocupação
resultou a elaboração e implementação
do Quadro de Competência
EntreComp.

Por favor, clique na imagem para leitura adicional.

Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-
competence-framework
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O Quadro de referência EntreComp propõe uma definição
partilhada de empreendedorismo como competência, que visa
estabelecer uma ponte entre os mundos da educação e do
trabalho.

Neste sentido, a criação de projetos de empreendedorismo social
implica a interligação de 3 áreas de competência principais:

• Ideias e oportunidades,
• Recursos e
• Passagem à ação

Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-
competence-framework

O que significa EntreComp?
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Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Cada área principal 
engloba 5 
competências.

Atentemos a estas 
competências:
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Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Competência Dica Descrição

1.1
Detetar 
Oportunidades

Use a sua 
imaginação e 
habilidades para 
identificar 
oportunidades 
para a criação de 
valor

• Identifique e aproveite oportunidades para criar 
valor explorando o panorama social, cultural e 
económico

• Identifique necessidades e desafios que 
precisam ser atendidos 

• Estabeleça novas ligações e junte os elementos 
espalhados do panorama e que estabeleça 
oportunidades de criação de valor 

1.2
Criatividade

Desenvolver 
ideias criativas e 
com propósito

• Desenvolver várias ideias e oportunidades para 
criar valor, inclusive melhores soluções para 
desafios existentes e novos

• Explorar e experimentar abordagens inovadoras
• Combinar conhecimento e recursos para 

conseguir efeitos de valor

1.3
Visão

Trabalhe em 
direção à sua 
visão do futuro

• Imaginar o futuro
• Desenvolver uma visão para transformar ideias 

em ações
• Visualize cenários futuros para orientar o 

esforço e ação

1.4
Valorizar Ideias

Tire o máximo 
proveito de 
ideias e 
oportunidades

• Avalie o valor em termos sociais, culturais e 
económicos

• Reconheça o potencial que uma ideia tem para 
criar valor e identifique formas apropriadas de 
tirar o máximo proveito 

1.5
Pensamento Ético e Sustentável

Avalie as 
consequências e 
o impacto de 
ideias, 
oportunidades e 
ações

• Avalie as consequências de ideias que 
acrescentam valor e o efeito de ações 
empreendedoras na comunidade-alvo, no 
mercado, na sociedade e no ambiente

• Reflita quão sustentáveis são as metas sociais, 
culturais e económicas a longo-prazo, e o curso 
de ação escolhido

• Aja responsavelmente
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Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Competência Dica Descrição

2.1
Autoconsciência e autoeficácia

Acredite em si 
próprio/a e 
continue a 
desenvolver

• Reflita sobre as suas necessidades, aspirações 
e desejos a curto e médio-prazo

• Identifique e avalie pontos fortes e fracos a 
nível individual e grupal

• Acredite na sua capacidade de influenciar o 
decurso de eventos e apesar das incertezas, 
retrocessos e insucessos temporários 

2.2
Motivação e perseverança

Continue 
focado/a e não 
desista

• Estar determinado/a a transformar ideias em 
ações e satisfazer as suas necessidades de 
realização

• Estar preparado/a a ser paciente e continuar a 
tentar atingir as suas metas individuais ou 
grupais de longo-prazo

• Ser resiliente sob pressão, adversidade e 
insucesso temporário

2.3
Mobilizar recursos

Recolher e gerir 
os recursos de 
que precisa

• Recolher e gerir recursos materiais, não-
materiais e digitais necessários para 
transformar as ideias em ações

• Tire o máximo proveito de recursos limitados
• Recolher e gerir as competências necessárias 

em qualquer fase, inclusive competências 
técnicas, legais, fiscais e digitais

2.4
Literacia financeira e económica

Desenvolva 
know-how 
financeiro e 
económico

• Estime o custo de tornar uma ideia numa 
atividade de criação de valor

• Planeie, ponha em prática e avalie decisões 
financeiras ao longo do tempo

• Faça a gestão financeira para garantir que a 
sua atividade de criação de valor consiga 
durar ao longo do tempo

2.5
Mobilizar outros

Inspire, 
estimule e 
encontre outras 
pessoas para 
aderir

• Inspire e entusiasme partes interessadas
• Consiga o apoio necessário para conseguir 

resultados com valor
• Demonstre comunicação, persuasão, 

negociação e liderança eficazes

2018-2-IT03-KA205-
014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp


Fonte: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

Competência Dica Descrição

3.1
Tomar iniciativa

Avance • Inicie processos que criem valor 
• Aceite desafios
• Aja e trabalhe independentemente para 

conseguir objetivos, agarre-se às suas intenções e 
desenvolva tarefas planeadas 

3.2
Planeamento e gestão

Priorize, 
organize, e faça 
follow-up

• Estabeleça objetivos a longo, médio e curto 
prazo

• Defina prioridades e planos de ação
• Adapte-se a mudanças imprevistas

3.3
Lidar com incerteza, ambiguidade 
e risco

Tome decisões, 
lide com a 
incerteza, 
ambiguidade e 
risco

• Tome decisões quando o resultado dessa decisão 
é incerto, quando a informação disponível é 
parcial ou ambígua, ou quando existe risco de 
resultados indesejados

• Dentro do processo de criação de valor, inclua 
formas estruturadas de testar ideias e protótipos 
desde as fases iniciais, para reduzir os riscos de 
insucesso

3.4
Trabalhar com os outros

Faça equipas, 
colabore e crie 
redes

• Trabalhe conjuntamente e colabore com outros 
para desenvolver ideias e transformá-las em ação

• Estabeleça redes de contactos
• Resolva conflitos e encare a competição de forma 

positiva quando necessário 

3.5
Aprender através da experiência

Aprenda fazendo • Use qualquer iniciativa para a criação de valor 
como uma oportunidade de aprendizagem

• Aprenda com os outros, incluindo pares e 
mentores

• Reflita e aprenda tanto com o sucesso, como 
com o insucesso (seu e de outros)
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Finalmente...
Agora que explorou as diversas competências necessárias para se
tornar um empreendedor social, tente canalizar essas
informações para os desafios que os jovens AEP/APEF enfrentam
e considere:

❖ Qual a utilidade em estimular a aprendizagem e
desenvolvimento de competências inerentes ao processo de
empreendedorismo social com pessoas que abandonam
precocemente a educação e a formação?

❖ Qual o impacto destas competências na inclusão social destes
jovens?

❖ O empreendedorismo social é moldado pelo valor social em
vez do valor económico?
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Sugestão de atividades a 
desenvolver na sua instituição 

educativa
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ATIVIDADES & FERRAMENTAS 
para criar workshops 

de empreendedorismo social
Clique no link, explore 
o ficheiro e INSPIRE-

SE

https://publications.jrc.e
c.europa.eu/repository/h
andle/JRC109128
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Páginas 124-125:
Workshop de Competências de 

Empreendedorismo 
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Páginas 148-149:
SIMVENTURE
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Páginas 114-115:
Desafios de Empreendedorismo Jovem
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Páginas 130-131:
Tela de Desenvolvimento Curricular
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Recurso Online:
O Modelo das Três Questões para o Desenvolvimento de 
Empreendedores Sociais (T3QM) 
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Outros recursos

https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-business-ideas
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Aprendizagem colaborativa

UNIDADE 3.

2. 
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Aprendizagem colaborativa

Nas situações em que os 
jovens voltam à escola 
para obter mais 
qualificações, os 
ambientes 
colaborativos e 
cooperativos
podem ajudá-los
a sentir-se à vontade 
para
participar.

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.



Porque é tão importante a 
colaboração na educação? 

Veja o vídeo e reflita sobre como a colaboração pode ser útil no trabalho com jovens AEP
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Porque usar a aprendizagem 
colaborativa?

O trabalho colaborativo implica o envolvimento de  todos numa aprendizagem ativa.

De acordo com o Centro para a Inovação do Ensino, os benefícios da aprendizagem 
colaborativa incluem:

❖ Desenvolvimento de pensamento crítico, capacidades de comunicação, 
autogestão e competências de liderança;

❖ Promoção da interação aluno-professor e entre pares;

❖ Aumento da autoestima e responsabilidade;

❖ Exposição a perspetivas diferentes;

❖ Preparação para a vida adulta, profissional e social.

Fonte: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/collaborative-learning
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No website teachthought, enumera 20 Dicas e Estratégias 
de Aprendizagem Colaborativa para Professores

Estabeleça metas 
para o grupo

Mantenha os 
grupos de 

tamanho médio

Estabeleça normas 
flexíveis

Desenvolva 
confiança e 

promova 
comunicação

Para tarefas maiores 
crie papéis dentro 

do grupo

Crie um pré e pós 
teste

Considere a 
avaliação

Considere usar 
diferentes 
estratégias  

Permita aos grupos 
reduzir a ansiedade

Estabeleça 
interações de grupo

Use problemas da 
vida real

Ajude os alunos a 
usar a inquirição

Considere a 
diversidade O género importa

Utilize a técnica de 
andaime 

Inclua diferentes 
tipos de cenários de 

aprendizagem

Tecnologia torna a 
aprendizagem 

colaborativa mais 
fácil

Tenha em atenção 
as críticas

Evite mau trabalho 
de grupo

Valorize 
divergência 
intelectual

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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Atentemos a algumas delas…
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1. Estabelecer metas de grupo claras
❖ A aprendizagem colaborativa eficaz envolve o 

estabelecimento de metas de grupo, bem 
como a responsabilidade individual; 

❖ Isto mantém o grupo concentrado na tarefa e 
estabelece um propósito inequívoco; 

❖ Antes de iniciar uma tarefa, é melhor definir 
metas e objetivos para economizar tempo.

Fonte https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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2. Criar grupos de trabalho de tamanho médio

❖ Pequenos grupos de 3 ou 
menos carecem de 
diversidade suficiente e 
podem não permitir que o 
pensamento divergente 
ocorra;

❖ Grupos demasiado 
grandes criam um efeito 
de “parasitismo" em que 
nem todos os membros 
participam;

❖ Um grupo de tamanho 
médio de 4-5 é o ideal.

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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3. Estabeleça normas de grupo flexíveis 
❖ A aprendizagem colaborativa é influenciada 

pela qualidade das interações;

❖ A interatividade e a negociação são 
importantes na aprendizagem em grupo;

❖ As regras do grupo devem adatar-se às 
situações, para que os grupos não se tornem 
rígidos ou desenvolvam subgrupos.

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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4. Crie confiança e promova uma 
comunicação aberta
❖ A comunicação interpessoal 

bem-sucedida deve existir 
nos grupos;

❖ Construir confiança é 
essencial;

❖ Lide imediatamente com as 
questões emocionais que 
surgem e quaisquer 
problemas interpessoais 
antes de prosseguir;

❖ A comunicação aberta é 
essencial.

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.



5. Considere o próprio processo de 
aprendizagem como parte da avaliação
❖ A aprendizagem colaborativa ajuda os alunos a desenvolver 

competências sociais e interpessoais;

❖ O efeito social e psicológico sobre a autoestima e o 
desenvolvimento pessoal são tão importantes como a própria 
aprendizagem;

❖ A avaliação do próprio processo motiva os alunos a aprender a 
comportar-se em grupo;

❖ Mostre aos alunos que valoriza as interações de grupo

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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6. Estimule interações de grupo
❖ A qualidade das discussões é um preditor do sucesso do 

grupo;
❖ Os papéis são importantes no desenvolvimento do grupo;
❖ As tarefas enquanto gestor do grupo incluem:

■ Iniciar discussões

■ Esclarecer pontos

■ Resumir

■ Desafiar suposições/ fazer de advogado do diabo

■ Fornecer ou pesquisar informações

■ Chegar a um consenso

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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7. Use problemas reais

❖ Inspire-se nos problemas 
quotidianos;

❖ Os problemas do mundo 
real podem ser usados 
para facilitar a 
aprendizagem baseada 
em projetos e geralmente 
têm o âmbito certo para a 
aprendizagem 
colaborativa.

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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8. Valorize a diversidade
❖ Os alunos precisam de respeitar e valorizar os 

pontos de vista uns dos outros para que funcione; 
por exemplo, as discussões na turma podem 
enfatizar a necessidade de diferentes perspetivas.

❖ Crie um ambiente de sala de aula que incentive o 
pensamento independente;

❖ Ensine aos alunos o valor da multiplicidade de 
pensamento.

Fonte: https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/
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Vamos resumir em 60 segundos
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Que tal usar a aprendizagem 
baseada na resolução de 

problemas para ajudar os jovens 
a enfrentar a vida, dentro e fora 

da escola?
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Aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABP)

Fonte: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/problem-based-learning

❖ Uma abordagem 
centrada no aluno; 

❖ Os alunos aprendem a 
resolver um problema 
em conjunto; 

❖ A resolução do 
problema é o que 
impulsiona a 
motivação e a 
aprendizagem.
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Porquê utilizar a aprendizagem baseada na 
resolução de problemas ?
❖ Um projeto ABP bem elaborado oferece aos alunos a oportunidade de 

desenvolverem competências relacionadas com:
■ Trabalho em equipa;

■ Gerir projetos e exercer funções de liderança;

■ Comunicação oral e escrita;

■ Autoconsciência e avaliação de processos de grupo;

■ Trabalhar de forma independente;

■ Pensamento e análise crítica;

■ Explicar conceitos;

■ Aprendizagem autónoma;

■ Aplicar o conteúdo do curso a exemplos do mundo real;

■ Pesquisa e literacia informativa;

■ Resolução de problemas entre disciplinas.

Fonte: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/problem-based-learning
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Fonte: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/problem-based-learning

❖ Em vez de ensinar 
material relevante e, 
subsequentemente, 
fazer com que os 
alunos apliquem o 
conhecimento para 
resolver problemas, o 
problema é 
apresentado primeiro.

A ABP pode ser orientada para o grupo, por isso é benéfico 
criar um ambiente colaborativo para permitir que os 
alunos se envolvam no seu projeto ABP.
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Como funciona a aprendizagem baseada na 
resolução de problemas?

A pessoas devem:
❖ Examinar e definir o problema;
❖ Explorar o que todos já sabem; questões subjacentes 

relacionadas ao problema;
❖ Descobrir o que todos precisam aprender e onde 

podem adquirir as informações e ferramentas 
necessárias;

❖ Avaliar as possíveis formas de resolver o problema;
❖ Resolver o problema;
❖ Relatar as suas descobertas.

Fonte: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/engaging-students/problem-based-learning
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Aqui está um exemplo:
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Resumo da Unidade

UNIDADE 3
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Resumo
A aprendizagem baseada 
na resolução de 
problemas, combinada 
com um ambiente de 
aprendizagem 
colaborativo, pode 
melhorar as competências 
dos jovens para 
enfrentarem os desafios 
da vida real.
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Leituras e recursos 
adicionais
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Sugestões de atividades a desenvolver 
na sua instituição
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Recursos adicionais

Agora, apresentamos alguns exemplos de
atividades de aprendizagem colaborativa
e jogos que poderá implementar
com os jovens com quem
trabalha.
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Técnicas de aprendizagem colaborativa - Trabalho de grupo 
cruzado
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Estratégias de aprendizagem 
colaborativa
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As estruturas ensinam aos alunos competências sociais,
como interagir com outros alunos, ouvir as opiniões dos
outros e partilhar informação.

A Aprendizagem Colaborativa de Kagan tem sido a
inovação de aprendizagem colaborativa mais estudada até
hoje. Kagan continua a mostrar sucesso na aprendizagem
colaborativa por causa das suas estruturas definidas que
dependem da responsabilidade individual nos grupos de
aprendizagem colaborativa, que é algo extremamente
importante para que a aprendizagem colaborativa seja
bem-sucedida.
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Aprendizagem Colaborativa de 
acordo com Spencer Kagan 
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A estrutura Colaborativa de Kagan é uma forma
de aumentar facilmente a quantidade de tempo
que os alunos passam nas tarefas. Acresce
também todos os benefícios de facilitar a
aprendizagem de uma turma onde os alunos
estão ativa e simultaneamente envolvidos na
aprendizagem. As estruturas minimizam a
oportunidade de os alunos se distraírem,
perturbarem e, consequentemente, de se
sentirem insatisfeitos, dando-lhes as
competências para trabalhar com outras pessoas
e aprender autonomamente do "professor".
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Atividades
Aqui estão alguns 
exemplos de aprendizagem 
colaborativa ou atividades 
de trabalho em grupo

Clique e descubra quais 
podem ser úteis para si: 
https://teaching.cornell.edu/r
esource/examples-
collaborative-learning-or-
group-work-activities
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Atividades
Este site possui 
atividades em todas 
as áreas temáticas e 
para todas as idades.

Clique e descubra 
quais podem ser 
úteis para si: 
http://www.collaborati
velearning.org/activitie
s.html

2018-2-IT03-KA205-014235

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação reflete apenas os pontos de vista dos/as seus/suas autores/as. A Comissão não 
pode ser responsabilizada pelo uso que possa ser feito das informações nela contidas.

http://www.collaborativelearning.org/activities.html


Jogos
Os jogos são 
divertidos, interativos 
e sociais, mas 
também são ótimas 
ferramentas para 
aprender em todas as 
idades.

Clique e descubra 
quais podem ser úteis 
para si: 
http://www.teachhub.c
om/engaging-
classroom-games-all-
grades

http://www.teachhub.com/engaging-classroom-games-all-grades
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selected-conference-papers/social-entrepreneurship-competencies-of-the-students-
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❖ Seven Skills for Social Entrepreneurs             
https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-entrepreneurs/

❖ Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs 
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❖ he Three Questions Model of Developing Social Entrepreneurs (T3QM) 
https://www.3questionsmodel.eu/project/

❖ 22 Awesome Social Enterprises Business Ideas             
https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-business-
ideas

Vídeos

❖ Education- Collaboration                   
https://www.youtube.com/watch?v=Po40I4c94R0

❖ 60 Second-Strategy: Cooperative Learning Role 
https://www.youtube.com/watch?v=zR6rTKPkjgQ

❖ Project Based Learning: Explained  
https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8

❖ Techniques of cooperative learning - Jigsaw groupwork 
https://www.youtube.com/watch?v=bM6QaKcwIV4&feature=youtu.be

❖ Cooperative learning strategies        
https://www.youtube.com/watch?v=cnkKHL_dyGE

❖ Cooperative learning according to Spencer Kagan 
https://www.youtube.com/watch?v=D-
yzgJtgVrg&list=PL7f6Ae0aZOau5hsrCrV5juVjHc8a-0aoQ&index=11
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UNIDADE 4

Educação Digital 

O uso das TIC como 
forma de abordar a 

inclusão social



❖ Nesta unidade discutirá a importância das
ferramentas de Tecnologias de Informação e
Comunicação na motivação de jovens
enquanto cidadãos/ãs ativos/as e o conceito de
cidadania digital.

O que irá aprender na Unidade 4



4.1. Construir uma relação de confiança entre jovens
e profissionais

4.2 Refletir na importância das competências digitais
para o mercado de trabalho

4.3 Reconhecer as competências digitais como
cruciais para o exercício de uma cidadania ativa

O que irá aprender na Unidade 4



Visão global dos objetivos de aprendizagem

❖ Desenvolver ferramentas digitais nos contextos
educativos que permitam o estabelecimento de
relações positivas e de confiança entre
profissionais e jovens.

❖ Compreender porque é que as competências
digitais constituem uma vantagem significativa
no mercado de trabalho altamente competitivo.

❖ Valorizar as competências digitais na promoção
da cidadania ativa e da inclusão social dos
jovens.



Conceitos-
chave
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Conceitos-chave 
❖ Mentor
❖ Pessoa de recurso
❖ Competências Digitais
❖ Ferramentas TIC
❖ Cidadania Digital
❖ Redes Sociais
❖ Pegada Digital



Mentor

Uma pessoa que ajuda e apoia as pessoas a gerir a sua
própria aprendizagem para que possam maximizar o
seu potencial, desenvolver as suas competências e
melhorar o seu desempenho.

Para mais informação: https://www.thebalancecareers.com/

Conceitos-chave 

Fonte: Parsloe, E. (1992). Coaching, mentoring, and assessing: A practical guide to developing competence. Nichols Publishing 
Company.
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Pessoa de Recurso

Uma pessoa que é considerada como tendo
capacidades ou conhecimentos de um tipo específico.
Uma pessoa-recurso é frequentemente utilizada como
apoio a outros numa organização, servindo como
ponto de contacto para obter informações relativas a
um conceito ou tarefa específica.

Conceitos-chave 

Para mais informação, visite  https://study.com/academy/answer/what-
is-a-resource-person-in-teaching-and-learning.html



Competências Digitais

As competências digitais
requerem um uso
confiante, crítico e responsável
da tecnologia digital; além disso,
implica conhecimento,
competências
e atitudes de que todos os
cidadãos
necessitam numa sociedade
digital em
contínua evolução.

Conceitos-chave 

Fonte: Comissão Europeia, Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en


Ferramentas TIC

As TIC representam tecnologias de informação e
comunicação e são definidas como um “conjunto
diversificado de ferramentas e recursos tecnológicos
usados para comunicar, criar, disseminar, armazenar
e gerir informação”.

Conceitos-chave 

Fonte: https://www.ict4silver.eu/itc/



Cidadania Digital

Um/a cidadão/ã digital é
alguém que, através do
desenvolvimento de uma vasta
gama de competências, é capaz
de se envolver de forma ativa,
positiva e responsável tanto em
comunidades locais, nacionais
ou globais, como fora delas,
através de meios digitais.

Key concepts 

Fonte: Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). Digital citizenship education handbook: Being 
online, well-being online, and rights online. Council of Europe.



Redes Sociais 

As redes sociais são tecnologias interativas,
mediadas por computador, que facilitam a criação e
a partilha de informação, ideias, interesses
profissionais e outras formas de expressão através de
comunidades e redes virtuais.

Conceitos-chave 



Pegada Digital 

A informação sobre uma
determinada pessoa, que existe
na Internet como resultado da
sua atividade online.

Fonte: http://www.freshbrewmarketing.com/what-is-a-digital-footprint/

Conceitos-chave 



Construir a relação e comunicação 
entre jovens-profissionais
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Introdução

Tendo em conta que
grande parte da vida dos
jovens acontece na arena
digital, é fundamental
que se discuta o papel
das ferramentas digitais
na construção de
relações positivas e de
confiança entre
profissionais e jovens.



Qual o 
papel do 

educador?

Formador
- Coloca questões diretivas 
- Fornece informação
- Procura respostas específicas
- Altamente estruturado
- Baseia-se em aprendizagens 
anteriores

Mentor
- Coloca questões diretas 

- Fornece fontes de 
informação

- Procura respostas 
alternativas

- Estruturado
- Baseia-se em 

experiências anteriores

Coach
- Coloca questões abertas 

- Permite auto-
descoberta

- Dissipa sentimentos e 
crenças falsas

- Pode ser aplicado a 
qualquer situação

- Focado no futuro



O papel do educador: definições

Formador: pessoa que ensina competências e prepara 
as pessoas para um trabalho, atividade e/ou desporto.

Coach: pessoa que dá orientação sobre como atingir os seus 
objetivos profissionais.

Mentor: ajuda e apoia as pessoas a gerir a sua própria 
aprendizagem para que possam maximizar o seu potencial, 
desenvolver as suas competências e melhorar o seu 
desempenho1.

1. Fonte: Parsloe, E. (1992). Coaching, mentoring, and assessing: A practical guide to developing competence. Nichols Publishing 
Company.
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A importância da mentoria

❖ No atual mundo em mudança, os jovens estão expostos a
maiores riscos e perigos. Os pais estão sobrecarregados com o
seu trabalho e passam menos tempo na educação dos filhos.

❖ Neste contexto, o trabalho do mentor é muito importante. A sua
função é apoiar jovens na escolha de caminhos e opções.

❖ Estimular a criação de hábitos de estudo ou definir estilos de vida
é complexo, por isso há um conjunto de competências que
devem ser trabalhadas transversalmente ao longo de todo o
percurso educativo



O perfil de um/a mentor/a

A revolução tecnológica e a globalização são variáveis que geram
novos comportamentos e, também, riscos sociais. As estratégias de
trabalho dos mentores devem ser atualizadas periodicamente,
garantindo as seguintes competências:

❖ Consistência pessoal;
❖ Confiança;
❖ Comunicação; 
❖ Facilitação de sentimentos de pertença; 
❖ Atenção e intuição.
❖ Empatia e saber escutar; 
❖ Predisposição para continuar a aprender. 



Papéis do mentor

Coach
Orientador
Supervisor Ouvinte

Apoiante
Confidente

Pessoa de 
Recurso

Animador/
a

Estratega

Modelo a 
Seguir

Caixa de 
ressonância

Transform
ador/a

Papéis 
do 

Mentor

Fonte: https://www.peopleconnexion.com/news/3-tips-for-building-a-successful-mentoring-relationship/43964/



Papéis do mentor

❖ Orientar o desenvolvimento pessoal dos jovens, 
valorizando as suas potencialidades e limitações.

❖ Identificar as áreas de  interesses de jovens, a fim 
de estimular a sua vontade de aprender com 
sucesso.

❖ Ser flexível às necessidades das e dos jovens e 
disposto/a a mudar a sua abordagem para se 
adaptar a novas circunstâncias.



Papéis do mentor

❖ Um instrutor 

❖ Um apoiante

❖ Um motivador 

❖ Um ouvinte 

❖ Um(a) pai/mãe substituto(a)

❖ Um substituto de um tutor  

ou professor

❖ Um/a assistente social 

❖ Um/a psicólogo/a 

Um mentor é: Um mentor NÃO é:



Atividade 1

Perguntas de autoreflexão:

Pense no seu tempo de aluno/a. 

❖ Teve um/a mentor/aa quando estava na escola?

❖ Como era a sua relação com o/a seu/sua mentor/a?

❖ Tiveste boas recordações do/a seu/sua  mentor/a?

❖ Se sim, como é que ele/ela o/a ajudou?

❖ Se não, o que teria gostado de ter num/a mentor/a? 
Atividade para 
Educadores



Ferramentas TIC para melhorar a 
comunicação mentor-jovem

❖ Os jovens já usam ferramentas TIC e redes sociais para
comunicar com a família e amigos. Usá-las para comunicar
com o seu mentor ajudará a melhorar a comunicação, pois
cria um ambiente envolvente para eles.

❖ O uso de ferramentas de TIC é uma oportunidade para
criar um ambiente dinâmico, um envolvimento em
tempo real e possibilidades de colaboração, bem como
um ambiente de aprendizagem e inovação contínuo.



❖ Manter contacto pessoal entre o 
mentor e o/a jovem, usando por 
exemplo as redes sociais

❖ Partilhar conteúdos,
oportunidades educativas ou de 
emprego com os/as jovens. 

❖ Interagir com pessoas de diferentes 
ambientes ou mesmo de diferentes 
países.

Ferramentas TIC para melhorar a 
comunicação mentor-jovem



ATIVIDADE 2

Veja o vídeo “Uso das Redes Sociais na Educação”.
Acha que os/as jovens se seriam mais atraídos pela educação se
fossem utilizadas mais ferramentas TIC e meios de
comunicação social?

https://www.youtube.com/watch?v=fQ3j6zf9Xms

Atividade para 
Educadores



Porque é que as competências 
digitais são essenciais para a 

inserção laboral? 

UNIDADE 4.
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Competências digitais

As competências digitais são definidas como o conjunto
de capacidades para usar dispositivos digitais, aplicações
de comunicação e redes para aceder e gerir informação.
Permitem que as pessoas criem e partilhem conteúdo
digital, comuniquem, colaborem e resolvam problemas
para uma auto realização eficaz e criativa na vida, ao nível
da aprendizagem, do contexto de trabalho e de atividades
sociais.

Fonte: 
“Digital skills critical for Jobs and social inclusion” UNESCO 15 March 2018



Competências digitais

Atualmente as 
competências digitais
constituem uma 
vantagem significativa 
na inclusão e sucesso 
num mercado de 
trabalho altamente 
competitivo.

Conhecimento

Valores Capacidades

Competência

Aptidão

Aptidão



❖ A tecnologia digital
revolucionou a forma como
trabalhamos - os e as
trabalhadores/as sem
competências digitais estão
a ser deixados/as para trás.

❖ É essencial que os/as jovens
certifiquem as suas
competências para
desenvolver uma
vantagem competitiva,
adquiram conhecimentos
básicos relacionados com as
competências digitais e
permaneçam
atualizados/as.

Competências digitais



Atividade 1

Veja o seguinte vídeo . 
Como é que, enquanto docente, pode adaptar o seu trabalho às 
novas exigências trazidas pelo mundo digital?

The Digital Skills Gap and the Future of Jobs 2020 - The Fundamental Growth 
Mindset

https://www.youtube.com/watch?v=Y9FOyoS3Fag Atividade para 
Educadores



Porque são tão importantes as ferramentas 
digitais?

❖ As empresas precisam de 
contratar trabalhadores/as 
com competências digitais 
para serem competitivas no 
mercado de trabalho.

❖ A procura por profissionais 
com fortes competências 
digitais supera 
significativamente a oferta.

Para conseguir emprego 



Para manter o emprego ou ser promovido/a 

❖ Inovar e recriar as formas de trabalhar e de comunicar com as 
equipas; 

Porque são tão importantes as ferramentas 
digitais?

Para oferecer novas formas de trabalhar

❖ Um dos benefícios da tecnologia é o melhor acesso ao
trabalho remoto que permite que trabalhe onde quiser. Esta
possibilidade poderá ser útil para ajudar a conciliar a vida
pessoal e profissional.



Porque é que as competências digitais  
são essenciais para aumentar a cidadania 

ativa? 

UNIDADE 4.
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O que é a cidadania digital?

Um/a cidadão/ã digital é alguém que, através do
desenvolvimento de uma vasta gama de competências, é
capaz de se envolver de forma ativa, positiva e responsável
tanto em comunidades locais, nacionais ou globais, como
fora delas, através de meios digitais.
A cidadania digital é a capacidade de se envolver
positivamente e participar activamente na sociedade
através da utilização de tecnologias digitais.

Fonte: Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). Digital citizenship education handbook: Being 
online, well-being online, and rights online. Council of Europe.



Porque é importante a cidadania 
digital ?

and
Direitos e responsabilidades
(liberdades e leis alargadas ao 

mundo digital)

Etiqueta digital
(padrões eletrónicos de 

conduta ou procedimento)

Saúde e bem-estar digital
(bem-estar físico e 

psicológico num mundo 
digital)

Acesso e envolvimento 
digital

(participação eletrónica plena 
na sociedade)



and

As novas tecnologias estão a levar à transformação da
democracia e das formas de participação na sociedade. O seu
surgimento traz oportunidades e desafios.

Oportunidades:

❖ Aumenta a transparência 
democrática;

❖ Fornece acesso a 
informação;

❖ Permite novas formas de 
ação coletiva. 

Porque é importante a cidadania digital ?

Desafios:

❖ Pode aumentar a “exclusão 
digital”, que consiste na 
desigualdade no acesso e 
participação;

❖ Pode gerar riscos e  ações anti-
cívicas tais como:

■ Cyberbullying, 
■ Discurso de ódio 
■ Notícias falsas. 

Fonte: The future of Govenment 2030+. A Citizen Centric Perspective on new Government Models



A educação digital e, em particular, a cidadania digital é 
essencial para os/as cidadãos/ãs

v Saberem os seus direitos e responsabilidades online e
v Saberem usar tecnologias de informação para participar 

na sociedade

Fonte: The future of Govenment 2030+. A Citizen Centric Perspective on new Government Models

Porque é importante a cidadania 
digital ?



Atividade 1
Veja o seguinte vídeo.
Como docente, como é que tem abordado a cidadania digital 
com os/as seus/suas estudantes? O que poderá mudar nessa 
abordagem?

Exemplo Rethinking digital citizenship Richard Culatta | 
International Society for Technology in Education (ISTE)| Youtube 
(Inglês, 11 minutos) Atividade para 

Educadores

https://www.youtube.com/watch?v=iwKTYHBG5kk


A Cidadania Digital é essencial para o 
exercício de uma cidadania ativa

A literacia para os media é um processo complexo.

Ser capaz de reconhecer a validade de fontes de informação 
online torna-se fundamental nos dias de hoje em que somos 
consumidos por informação. 

Esta competência 
concentra-se no combate à 
desinformação e na 
distinção entre informações 
e notícias falsas. Por isso é 
tão importante despertar 
esta consciência nos jovens.



Como detetar notícias falsas?

Considere a 
fonte

Investigue o site, a 
sua missão e as 

suas informações 
de contato

Leia mais

Qual é a história 
completa?

Verifique o/a 
autor/a

Faça uma 
pesquisa rápida 

sobre o/a autor/a: é 
de confiança?

Fontes de 
corroboração?
Determine se as 

informações 
fornecidas realmente 

corroboram a 
história.

Verifique a data
Relatar notícias 

antigas não 
significa que sejam 
relevantes para os 

eventos atuais.

É uma piada?
Se for muito 

estranho, pode ser 
sátira. Procure o 
site e o/a autor/a 
para ter certeza.

Analise o seu 
viés

Considere se as 
suas próprias 

crenças podem 
afetar o seu 
julgamento.

Pergunte 
aos/às 

peritos/as
Consulte um 
website de 

verificação de 
factos.



As competências digitais são também essenciais 
para comunicar e aceitar a diversidade

“Etiqueta digital é integridade,
ou sentido de autogestão, e
responsabilidade geral pelas
suas ações, e por si próprio, na
Internet, bem como tratar as
pessoas como as trataria na vida
real. ”

Fonte: https://digitalnetiquetteproject.weebly.com

Competências digitais essenciais para a 
cidadania ativa



❖ Tudo o que escreve online pode ser visto por 
todos/as, incluindo futuros empregadores.

Quando escreve online (em 
contexto profissional e pessoal), 
considere as seguintes questões �

É verdade?
É útil?
É inspirador?
É necessário?
É respeitoso?

Fonte: https://digitalnetiquetteproject.weebly.com/

Competências digitais essenciais para a 
cidadania ativa

https://digitalnetiquetteproject.weebly.com/


As competências digitais são também essenciais para estar 
consciente e minimizar a sua pegada digital

A pegada digital refere-se aos registros e rastros que deixamos quando 
usamos a Internet.
Pode ser dividido em dois tipos de pegada: 

❖ Pegada digital passiva (não intencional), que é criada quando o/a 
proprietário/a não tem conhecimento da existência de tais 
informações.

❖ Pegada digital ativa (intencional) quando o/a proprietário/a divulga e 
partilha deliberadamente os seus dados pessoais.

Competências digitais essenciais para a 
cidadania ativa



Atividade 2

Veja o seguinte vídeo e responda às perguntas
❖ Verifica as suas configurações 

de privacidade ao se inscrever 
num site?

❖ Quais são as consequências de 
não fazer isso?

❖ Liste os motivos pelos quais as 
pessoas devem verificar as suas 
configurações de privacidade e 
limitar o acesso às suas 
informações privadas.

https://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U
Atividade para 
a turma
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Construir Relações e a Comunicação Jovens-
Profissionais

❖ Ter uma boa relação com o/a mentor/a é muito
importante para que as e os jovens, especialmente
aqueles de contextos mais desfavorecidos, possam
tomar boas decisões sobre o seu futuro.

❖ A utilização de ferramentas TIC na comunicação com
o/a mentor/a proporciona, às e aos jovens, confiança e
um ambiente em que são mais recetivos.



Porque é que as competências digitais são 
fundamentais para a inserção no mercado de 

trabalho?

❖ Numa sociedade em constante transformação, as 
competências digitais são muito importantes para 
encontrar um novo emprego ou para manter o 
emprego atual.

❖ Ter um emprego é fundamental para a integração 
na sociedade, principalmente das e dos jovens, 
que apresentam as maiores taxas de desemprego.



Porque é que as competências digitais são 
essenciais para uma cidadania ativa?

❖ A literacia para os média inclui a interação com os 
média digitais de forma ativa e criativa para melhorar 
a sua vida e a sociedade;

❖ As tecnologias digitais devem tornar a vida melhor, 
não perturbá-la, e todos os grupos de cidadãos e 
cidadãs devem ter literacia para os média para que 
isso aconteça.

❖ A colaboração entre todas as partes interessadas -
políticos, escolas, fornecedores de formação não 
formal, sociedade civil, empresas - é essencial.



Leitura e recursos 
adicionais
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Faça pequenos grupos (3 ou 4
alunos). Escolha uma notícia
polémica, um artigo ou um vídeo,
e peça aos alunos que determinem
se é falsa ou verdadeira.
Use o modelo fornecido e peça aos
alunos que examinem todos os
pontos.
Assim que todos os alunos tenham
terminado, eles explicam ao resto
do grupo se acham que é falsa ou
verdadeira e porquê.

Como detetar notícias falsas?

Referência: https://www.ifla.org/publications/node/11174



Leitura adicional

Faça um teste para determinar a sua competência digital



É educado/a quando usa as redes sociais? 

Entre neste website e verifique se precisa de melhorar alguma coisa! 

Ferramentas & Recursos



Visite a página do projeto Erasmus+ Digit e aprenda mais sobre:
❖ Gestão das suas contas pessoais
❖ Estar seguro online e proteger o seu computador
❖ Ser um cidadão digital responsável
❖ Efeitos colaterais da tecnologia

Website: http://www.digitproject.eu/wp/elearn/
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6DdTDxnSLjw&feature=emb_logo

http://www.digitproject.eu/wp/elearn/


20 Dicas para os 
alunos refletirem 
sobre a sua pegada 
digital

O Manifesto DIGIT e as 
orientações para 
educadores de adultos



Página informativa sobre a Década Digital da Europa:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-
digital-targets-2030_pt

Bússola Digital 2030: o caminho europeu 
para a Década Digital

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_pt
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