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Unidade 1.2 – Slide 3 – Tackling Early School Leaving (European Commission) 

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

Existem atualmente mais de 4 milhões de jovens na Europa que abandonaram a educação 

e a formação sem concluir o ensino secundário. São designados por abandonadores 

escolares precoces e todos enfrentam maiores riscos de desemprego, pobreza e exclusão 

social. O abandono escolar precoce é um fenómeno complexo, resultante de uma 

combinação de fatores pessoais, sociais, económicos e educativos. Frequentemente é 

despoletado por desvantagens socioeconómicas, insucesso e experiências negativas na 

escola. As escolas têm um papel fundamental na prevenção do abandono escolar precoce. 

Mas não podem enfrentar este desafio sozinhas. É necessária uma abordagem à escola 

como uma organização, com todos na escola, outras partes interessadas, profissionais e 

serviços a trabalhar juntos para promover o sucesso educativo de todos os alunos. Cada 

criança e jovem deve ter oportunidades iguais de acesso, bem como benefícios de 

educação e formação inclusivos e de alta qualidade, com um currículo relevante e 

envolvente, ensino inspirador e apoio apropriado. Isto requer: liderança e governação 

escolar eficaz de modo a promover práticas colaborativas e multidisciplinares para apoiar 

os alunos, o desenvolvimento de toda a escola e mecanismos de avaliação, envolvendo 

todos os atores da escola, a colaboração ativa com os pais enquanto co-educadores e o 

desenvolvimento profissional contínuo para diretores de escolas, professores e outro 

pessoal, com ênfase na prevenção do abandono escolar precoce. Vamos promover a 

abordagem da escola como uma organização, bem como práticas mais colaborativas, 

dando às escolas a flexibilidade e o suporte adicional de que precisam. 

Saiba mais sobre o trabalho da UE na política escolar: 

 

Unidade 1.2 – Slide 5 – Early school leavers [What Europe does for you] 

(https://www.youtube.com/watch?v=XwAEDidSJLI) 

Abandonas-te a escola precocemente, ou conheces alguém que pode vir a fazê-lo?  

Vamos descobrir em 60 segundos o que a Europa faz por ti! 
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Problemas pessoais ou familiares, dificuldades de aprendizagem ou uma situação 

socioeconómica frágil, há muitos motivos pelos quais abandonar a escola possa parecer 

a coisa certa a fazer. Mas a realidade é que aqueles que abandonam a escola em anos 

escolares mais baixos têm maior dificuldade em encontrar um emprego, podem ganhar 

menos, podem perder alguns benefícios tecnológicos, e podem ter mais problemas de 

saúde ao longo da sua vida.  

E porque seis milhos e meio de jovens Europeus estão nesta situação, a UE tomou 

medidas decisivas. Para começar, concordou em descer a percentagem de abandono 

escolar precoce para menos de 10% até 2020. Para atingir este objetivo, Estados Membros 

precisam de experimentar soluções inovadoras, mas a UE encontra-se presente para os 

apoiar e ajudar a que aprendam uns com os outros.  

Podes sentir que com tudo isto, já é demasiado tarde para ti, mas se ainda não estás 

orgulhoso do teu CV e queres melhorar as tuas competências, nunca é tarde demais. Vai 

ao centro de emprego ou de educação mais próximo e pergunta sobre os programas da 

UE, como o Garantia Jovem, que foi desenhado para dar a pessoas como tu uma segunda 

oportunidade de aprender novas competências e ter alguma experiência no terreno que 

podem levar a novos, mais interessantes, empregos. 

De que estás à espera?  

Isto foram 60 segundos, trazidos pelo Parlamento Europeu. Obrigado por ouvires.  

 

Unidade 1.2 – Slide 9 – European Learning Space for Early School Leaving - What 

does it offer to you? 

(https://www.youtube.com/watch?v=nQStpGoFlUY)  

A Ilse trabalha para um centro de serviços educativos regional na Suécia. Ela tem de 

preparar uma apresentação sobre abandono escolar precoce. Planeou incluir uma análise 

estatística comparativa então começou a procurar em bases dados internacionais.  

O Wolfgang é um líder escolar na Escola Vocacional de Engenharia Metalúrgica, com 

níveis altos de abandono escolar, na Saxónia, Alemanha. Hoje alguns estudantes 

interromperam as aulas e fumaram nos corredores. Ele não faz ideia de como mudar este 

ambiente escolar.  
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A Maria é professora no terceiro ciclo, em Bucareste, Roménia. Um dos seus novos 

alunos do 9º ano está frequentemente ausente, e mesmo quando está na aula, está 

obviamente aborrecido e é difícil envolvê-lo na aula. A Maria está preocupada, e gostava 

de perceber o problema dele para o poder ajudar.  

O portal ESLplus, enquanto espaço educativo, permite uma aprendizagem profunda no 

campo do abandono escolar precoce em diferentes grupos alvo. A Ilse pode criar uma 

variedade de gráficos no Modulo de Estatísticas Interativas, ao selecionar países e 

variáveis, depois disso é só um clique para desenhar um gráfico de linhas e convertê-lo 

num gráfico de colunas. Finalmente, ela usa-o como uma ilustração na sua apresentação.  

O Wolfgang encontra ideias inspiradoras no Repositório de Boas Práticas. Ele procura 

pelas palavras chave “melhorar o ambiente escolar” e encontra diversos conteúdos 

relacionados. Ele seleciona uma boa prática específica e começa a ler. Por sugestão dos 

seus colegas, a Maria está a pesquisar na página Minhas Histórias onde pode encontrar 

histórias reais de alunos que abandonaram a escola e de professores.  

O Portal ESLplus oferece muitas outras oportunidades: procurar na biblioteca virtual, 

aprender através do glossário, e explorar portais parceiros como o CroCoo’s, que oferece 

ferramentas para introduzir um sistema de alerta precoce nas escolas, ou a oportunidade 

de fazer parte da Aliança de Prevenção de Abandono Escolar na Europa.  

A Maria percebeu que dar atenção individual é crucialmente importante e aumenta a 

autoestima do aluno, portanto ela encoraja-o a fazer o que ele é bom a fazer. No fim, ela 

faz upload da sua história para inspirar outras pessoas.  

ESLplus, o Espaço Educativo Europeu para o Abandono Escolar Precoce: joga, aprende, 

usa e partilha.  

Quer aprender mais? Faça download gratuito do jogo de políticas inclusivas para 

autodesenvolvimento na Google Play Store.  

 

 

 

 


