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Capítulo 1 – O projeto “Be Ready”

Descrição do Projeto “Be Ready”
Este produto é a versão compactada do E-manual do projeto e contém os aspetos essenciais do 

mesmo. Ao longo da leitura desta versão impressa existirão links que guiarão o leitor para partes 

do E-manual, que contêm mais pormenores sobre os diferentes aspetos abordados. O E-manual é 

composto pelos produtos intelectuais desenvolvidos no projeto, bem como os resultados do piloto 

e avaliações dos materiais. 

O projeto teve como objetivo produzir um modelo e ferramentas para a promoção do envolvi-

mento de jovens com 14 anos de idade ou mais, por forma a reduzir o abandono escolar precoce, 

constituindo uma resposta para os desafios que o desemprego coloca e uma estratégia para a re-

dução do abandono escolar precoce, identificados no âmbito da estratégia Europa 2020. Esta ne-

cessidade foi identificada a nível local pela experiência dos parceiros envolvidos, no que respeita 

a falta de materiais de qualidade e atualizados que motivassem e apoiassem os jovens em risco de 

abandono escolar precoce, incluindo informações sobre as oportunidades disponíveis em toda a 

UE. Esta necessidade foi identificada quer a nível Nacional, quer ao nível da União Europeia.

Os objetivos específicos do projeto foram:

 y A formação inicial e contínua para agentes educativos: Promovendo uma melhor compreensão 

do fenómeno do abandono escolar precoce ao nível da formação inicial e contínua de profes-

sores bem como no ensino e formação profissionais, entre docentes e formadores envolvidos.

 y Um sistema de orientação e aconselhamento robusto e bem desenvolvido: Reforçando as ori-

entações e assegurando que os jovens conhecem as diferentes opções no percurso educativo e 

perspetivas de emprego.

 y Desenvolvimento de sistemas de aconselhamento proporcionando apoio emocional e prático 

aos jovens: Incluindo materiais para a orientação e aconselhamento, nomeadamente envol-

vendo orientação para modelos de mentoria, coaching e estágios profissionais disponíveis.

 y A cooperação com o mundo do trabalho: Incluindo materiais para fornecer oportunidades de 

experiências no mundo do trabalho. Mediante a utilização de redes de parceiros de potenciais 

empregadores, o ponto de vista do empregador foi considerado de forma a que as ideias apre-

sentadas fossem práticas e úteis.

O projeto envolveu cerca de 800 jovens em risco de abandono escolar, 165 educadores (profes-

sores e orientadores vocacionais) em formações desenvolvidas neste projeto visando identificar e 

apoiar jovens em risco de abandono escolar.

O plano do projeto foi considerado uma ferramenta chave impulsionando as tarefas, subdivididas 

em pacotes de trabalho (workpackages), tendo cada parceiro papéis, responsabilidades defini-

das e prazos temporais claramente estabelecidos. O projeto teve lugar durante dois anos, entre 

dezembro de 2015 e novembro de 2017.

A implementação do projeto e desenvolvimento dos produtos intelectuais envolveu:

 y Gestão do programa –executado ao longo do projeto

 y A investigação sobre materiais e pedagogias visando a prevenção do abandono escolar, in-
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cluindo a identificação de boas práticas e limitações dos materiais existentes.

 y Desenvolvimento de novos materiais em relação ao aconselhamento vocacional/profissional e 

atividades para os jovens por forma a aumentar as suas competências motivacionais e de em-

pregabilidade. Um foco particular nas medidas e materiais garantindo a inclusão de oportuni-

dades disponíveis na Europa.

 y Tradução e adaptação: Uma vez acordados, os materiais foram traduzidos nos quatro idiomas 

da parceria.

 y Teste inicial e avaliação dos materiais produzidos com cerca de 15 profissionais da área da 

educação, de aconselhamento vocacional/profissional e 200 jovens. Os produtos desenvolvidos 

foram posteriormente avaliados por jovens, utilizando questionários desenvolvidos na parce-

ria.

 y Revisão da qualidade dos materiais em cada país parceiro. Cada parceiro realizou um work-

shop para analisar os resultados iniciais, a qualidade dos materiais, a funcionalidade e utili-

dade da plataforma desenvolvida no projeto.

 y Revisão e implementação dos materiais: Os resultados dos workshops e feedbacks foram 

apresentados aos parceiros em reunião transnacional do grupo coordenador do projeto que na 

Bulgária. Os materiais revistos e adaptados foram disponibilizados a professores, profissionais 

de aconselhamento e orientação profissional e a jovens dos países parceiros.

 y Atualização final dos materiais: Apresentados em seminários e workshops finais em cada país, 

envolvendo entidades Europeias e Nacionais de interesse nesta área.

Os resultados incluem:

 y Metodologia para identificar jovens em risco de abandono escolar.

 y Manual com materiais de formação para jovens em risco de abandono escolar.

 y Um conjunto de políticas e procedimentos comuns no âmbito da promoção da formação de 

qualidade em contexto de trabalho nos sistemas de educação e formação profissional.

 y Um modelo para desenvolver e fortalecer a ligação entre escola, formação profissional, ensino 

superior e mercado de trabalho.

 y No total 800 jovens e 165 educadores envolvidos.

 y Parceria pan-Europeia de organizações envolvidas na redução do abandono escolar precoce, 

incluindo escolas.

O impacto assume diferentes formas, desde os jovens participantes no piloto mediante o desen-

volvimento de auto confiança, competências e motivação para permanecer na educação, acesso 

a oportunidades de carreira aos educadores que necessitam desenvolver os seus conhecimentos, 

acesso a informação sobre as oportunidades disponíveis na EU, encorajando os jovens a utilizar 

essas oportunidades dentro e fora das fronteiras da EU.

Prevê-se que os benefícios a longo prazo decorrentes do projeto incluam o desenvolvimento de 

políticas a nível nacional e Europeu. Por fim um financiamento futuro permitirá a inclusão e 

multiplicação dos resultados do projeto a nível nacional e Europeu.



9

Os Parceiros do Projeto

London Borough of Hammersmith &  
Fulham (LBHF)

Salford Foundation Ltd 

Universidade de Lisboa – Facultade de Motricidade 
Humana (FMH)

New Bulgarian University (NBU)

VEJLE KOMMUNE: UU Vejle – Youth Guidance Centre

Ealing, Hammersmith & West London College

The Estoril Higher Institute for Tourism  
and Hotel Studies (ESHTE) 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves

School 127 Ivan Denkoglu

For further information about “Project Partners” see link:

See the E-manual (LINK)

https://www.lbhf.gov.uk/
https://www.lbhf.gov.uk/
http://www.salfordfoundation.org.uk/
http://www.fmh.ulisboa.pt/
http://www.fmh.ulisboa.pt/
http://www.nbu.bg/en/about-nbu/new-bulgarian-university
http://www.vejle.dk/
http://www.wlc.ac.uk/
http://www.eshte.pt/
http://www.eshte.pt/
http://www.azevedoneves.pt/
http://www.127sou.com/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/presentation-of-parners-with-links-to-description-on-our-website/
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Capítulo 2 – Abandono escolar precoce 

Definição de Abandono Escolar Precoce (AEP)

O AEP refere-se aos jovens que abandonam a educação e a formação sem qualificações, tendo 

deixado de frequentar o percurso de educação ou formação esperado. O termo "abandono esco-

lar" refere-se frequentemente à interrupção de um curso ou formação, como é o caso do aban-

dono escolar a meio do período escolar. O abandono escolar pode ocorrer a qualquer momento e 

pode registar-se em diferentes grupos etários (EC, 2013).

Como identificar os indicadores que caracterizam os jovens em risco de AEP?

O abandono escolar precoce acontece frequentemente devido a uma combinação de fatores in-

dividuais, educacionais, geográficos e socioeconómicos e é, em grande parte, o resultado de um 

processo progressivo e cumulativo de desinteresse. O AEP não ocorre apenas devido a um evento 

ou fator. Embora existam algumas discrepâncias entre países europeus, em quase todos as taxas 

de AEP são mais elevadas no género masculino do que no género feminino. 

O conhecimento precoce dos indicadores que podem identificar jovens em risco de AEP é um 

primeiro passo para a prevenção do AEP. Os agentes educativos desempenham um papel funda-

mental no reconhecimento dos primeiros sinais de desinteresse e na compreensão de indicadores 

de risco de abandono escolar precoce. Embora existam muitas causas para o AEP, é possível iden-

tificar alguns indicadores recorrentes que facilitam a identificação de jovens em risco.

Indicadores de AEP relacionados com: 

Sucesso escolar, comportamento e atitudes:

 y  Absentismo 

 y  Falta de investimento no processo educativo

 y  Baixo desempenho escolar

Condições de aprendizagem, saúde e bem-estar: 

 y  Necessidades Educativas Especiais (NEE)

 y  Dificuldades pessoais e emocionais

 y  Ambiente escolar pouco saudável 

Família e meio ambiente:

 y Áreas rurais ou desfavorecidas

 y Etnia e cultura

 y Fatores socioeconómicos

 y Fatores relacionados com a família 

 y Ambiente pouco saudável 

Condições educacionais e do mercado de trabalho:

 y Características estruturais do sistema educativo
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 y Condições de empregabilidade e do mercado de trabalho

 y Dificuldades de transição  

Os indicadores enumerados, provenientes de análises efetuadas pela União Europeia (UE) e pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), aplicam-se a todas as 

regiões da UE e referem-se a todas as faixas etárias.

Para mais informações sobre “Os indicadores de Abandono escolar Precoce (AEP)” 

Consulte o e-manual (LINK)  

Fatores regionais de AEP 

Embora os indicadores listados em cima sejam pan-europeus, existem diferenças regionais den-

tro da comunidade europeia. Cada um dos países parceiros identificou os indicadores que são 

mais significativos para a sua região.

Consulte o e-manual (LINK)  

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/indicators-pan-european/http://beready-emanual.dk/pt/index.php/indicators-pan-european/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/indicators-pan-european/
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Capítulo 3 – Boas práticas

Introdução
A realidade das competências para uma transição bem-sucedida do ensino para o mercado de 

trabalho na Europa não é das melhores. Segundo a Comissão Europeia, existem 70 milhões de 

europeus que não possuem as competências básicas de alfabetização, tais como a leitura e a es-

crita, e muitos apresentam também problemas ao nível da matemática e das competências dig-

itais, o que torna estas pessoas num alvo fácil para o abandono escolar precoce (AEP), o desem-

prego, a pobreza e a exclusão social.

Para fazer face a este problema, o documento New Skills Agenda for Europe (EC, 2016b) foi pub-

licado em junho 2016 com o objetivo de garantir que as pessoas desenvolvam as competências 

necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho e que a empregabilidade, competitividade e 

crescimento sejam reforçados nos diferentes países europeus. Este documento avança 10 medidas 

concretas que sustentam a execução desta Agenda para os próximos dois anos: 1) uma garantia 

de competências, que assegura que as pessoas tenham um nível mínimo de competências bási-

cas; 2) uma revisão do Quadro Europeu de Qualificações; 3) aspetos específicos no âmbito das 

competências digitais e da interação do mercado de trabalho, que visa unir as diferentes partes 

interessadas, nomeadamente a educação e o mercado de trabalho, para facilitar o acesso a com-

petências digitais básicas; 4) o Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills focado na melhoria 

de competências cognitivas e na resposta à escassez de competências em determinadas áreas de 

atividade; 5) um Skills Profile Tool for Third Country National de forma a identificar as com-

petências adquiridas e necessárias para os requerentes de asilo, refugiados e outros migrantes; 

6) uma revisão do enquadramento Europass; 7) a promoção da educação e formação profissional 

(EFP); 8) uma revisão das recomendações sobre as competências-chave, centrando-se especifi-

camente sobre o desenvolvimento de competências relacionadas com o empreendedorismo e com 

a inovação; 9) um sistema de acompanhamento de licenciados para ter uma compreensão mais 

clara acerca de como estes progridem no mercado de trabalho; e 10) formas eficazes para reduzir 

a fuga de cérebros.

Dentro deste contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar as melhores práticas 

de desenvolvimento de competências existentes em cada um dos quatro países parceiros que 

constituem projeto Erasmus+ Key Action 2, School Education Strategic Partnerships project 

Be Ready – Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success 

(2015-1-UK01-KA201013739). Este projeto é coordenado pela Hammersmith e Fulham (UK) com 

parceiros de quatro países diferentes na Europa: em Portugal – Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril (ESHTE), Faculdade de Motricidade Humana, ULisboa (FMH-UL) e Agrupa-

mento de Escolas Dr. Azevedo Neves (AGAN); na Bulgária – New Bulgarian University (NBU) e 

127 Ivan Denkoglu Escolar; na Dinamarca – UU Vejle Kommune (VK); e no Reino Unido – Ealing, 

Hammersmith and West London College (EHWLC) e Salford Foundation (SF).  

As principais prioridades neste projeto incluem: o apoio às escolas no âmbito do AEP e pro-

porcionar uma melhor resposta às necessidades dos jovens desfavorecidos (mais de 14 anos 

de idade) em diferentes fases da sua vida académica; o desenvolvimento de ensino e formação 

profissional (EFP) de elevada qualidade; e a consolidação da educação e da formação para edu-
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cadores e jovens trabalhadores. A necessidade de desenvolvimento deste projeto foi identificada 

pelos parceiros devido à escassez de materiais atuais e de elevada qualidade, destinados a jovens 

em risco de AEP, que os motivem e apoiem, e que incluam informação acerca de oportunidades 

disponíveis em toda a UE.

Este artigo consiste no primeiro Output (O1) do projeto acima mencionado. As boas práticas aqui 

apresentadas têm como objetivo apoiar e orientar os jovens com necessidades especiais a fazer a 

transição entre a escola e a educação profissional/emprego e inclui também atividades de acon-

selhamento vocacional, com especial enfoque nas oportunidades de emprego e formação em toda 

a UE. A pesquisa realizada para este artigo foi coordenada pela Escola Superior de Hotelaria e Tu-

rismo do Estoril (ESHTE) e estruturada com o contributo dos seguintes parceiros: Hammersmith 

e Fulham (LBHF), New Bulgarian University (NBU), ESHTE, Faculdade de Motricidade Humana – 

ULisboa e UU Vejle Kommune. Este levantamento não é, contudo, extenso e existem certamente 

muitas outras práticas que poderiam ter sido incluídas. 

 

Metodologia adaptada para a identificação de boas práticas

Para além de uma definição consensual do que significa uma "boa prática", a preparação para 

este artigo incluiu igualmente a identificação e definição de conceitos-chave essenciais para ori-

entar a seleção das práticas identificadas. Estes termos, baseados maioritariamente no entendido 

avançado por organizações da UE foram: aconselhamento e orientação vocacional, coaching, re-

sponsabilidade social empresarial (RSE), abandono escolar precoce, empreendedorismo, mento-

ria, competências transversais, educação e formação profissional (EFP), estágios, job shadowing, 

e jovens em situação de risco ou jovens desfavorecidos (Apêndice 1).

Para mais informações sobre “Metodologia adaptada para a identificação de boas práticas” con-

sulte o link: 

Consulte o e-manual (LINK)

BOAS PRÁTICAS - BULGÁRIA  

As boas práticas identificadas na Bulgária têm como objetivo desenvolver as competências trans-

versais e profissionais dos jovens, permitir um melhor aconselhamento vocacional e prevenir 

o abandono precoce do sistema educativo, incluindo a oferta de educação compensatória para o 

abandono escolar precoce, a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem por parte da esco-

la e dentro do sistema educacional búlgaro. Tal é conseguido através da formação profissional e 

motivação de futuros professores em escolas de regiões desfavorecidas, a melhoria da qualidade 

do ensino e formação profissional, a oferta de educação compensatória para adultos iletrados 

(abandono escolar precoce) e a formação profissional, bem como a igualdade de acesso à edu-

cação para crianças com necessidades educativas especiais (NEE). 

Ensino para a Bulgária ou "Zaedno v chas" (Pontuação: 100/100) 

Este é um projeto de âmbito local, a nível nacional, que começou em 2010 e ainda está a decorrer. 

Destina-se a crianças em idade escolar (do 1º ao 12º ano) de meios desfavorecidos e foi promov-

ida pela America for Bulgaria Association. O projeto visa garantir o acesso de todas as crianças 

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/introduction-and-methods/
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da Bulgária a educação de qualidade através do incentivo e da formação de pessoas qualificadas e 

ambiciosas no sentido de se tornarem professores motivados e líderes no sistema educativo búl-

garo, para que possam por sua vez motivar os alunos a desenvolver o seu potencial pessoal com o 

máximo sucesso possível.  

URL: http://zaednovchas.bg/ 

Um Sistema de Aconselhamento Vocacional para o Sistema Educativo ou "Система за 

кариерно ориентиране в училищното образование" (Pontuação: 100/100) 

Trata-se de um projeto nacional implementado pelo Ministério da Educação e financiado pelo 

Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Operacional “Desenvolvimento de Recursos Hu-

manos”, que teve o seu início em 2012 e está ainda em desenvolvimento (atualmente na sua se-

gunda fase). É apoiado por várias empresas dos média e setor eletrónico. Destina-se a crianças e 

jovens em idade escolar de todos os níveis de ensino (do 1.º ao 12.º anos de escolaridade) e pre-

tende melhorar a formação profissional, assim como incrementar as oportunidades de empre-

gabilidade destes jovens através do desenvolvimento de um sistema eficiente de aconselhamento 

profissional no sistema educativo adaptado à idade dos alunos, suas capacidades cognitivas e ne-

cessidades, para além de refletir igualmente as necessidades do mercado de trabalho.

URL: http://orientirane.mon.bg/ 

Estágios para Alunos do Ensino Secundário e Universitário ou “Studentski i uchenicheski Prak-

tiki” (pontuação: 97/100) 

Este é também um projeto local de âmbito nacional que beneficiou 61.000 alunos do ensino se-

cundário e universitário entre 2013 e 2015, com o apoio do Ministério da Educação da Bulgária. O 

projeto teve como objetivo melhorar a qualidade do ensino, da formação profissional e do ensi-

no superior através de um melhor equilíbrio entre teoria e prática durante os estudos escolares 

e académicos, fornecendo aos alunos oportunidades para estágios profissionais e orientando a 

educação para responder às necessidades do mercado de trabalho, ajudando assim os alunos a 

encontrarem emprego logo após a licenciatura. Para além disso, este projeto procurou definir 

mecanismos sustentáveis que permitissem aos empregadores recrutar jovens especialistas que 

desenvolveram competências práticas no mercado de trabalho durante os seus períodos de está-

gio. 

URL: http://praktiki.mon.bg

Educação inclusiva ou “Vkljuchvashto obuchenie” (Pontuação: 88/100) 

Este projeto, apoiado pelo Ministério da Educação búlgaro e financiado pelo Fundo Social Euro-

peu, no âmbito do programa operacional “Desenvolvimento de Recursos Humanos” teve como 

objetivo proporcionar um ambiente facilitador à igualdade de acesso à educação. Foi implemen-

tado de 2012 a 2015 em 23 cidades, com sete associações de pais e ONGs que têm como benefi-

ciários principais crianças entre os 3 e 7 anos de idade com dificuldades de aprendizagem (ou 

com NEE), com NEE ou sem supervisão parental (com apoio social), professores, psicólogos, ter-

apeutas da fala e outros recursos humanos de apoio. 
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URL: http://vkluchvashto.mon.bg/

“Take Two Europe” (Pontuação: 85/100) 

Este projeto foi uma parceria entre a Hammersmith and Fulham Education Business Partnership, 

a Salford Foundation, no Reino Unido, a HUMAK University of Applied Sciences na Finlândia e 

a School 127 Ivan Denkoglu na Bulgária. O projeto decorreu durante dois anos, entre outubro de 

2012 e outubro de 2014, e teve como principal objetivo melhorar as oportunidades de vida dos 

jovens (com mais de 14 anos de idade) através do desenvolvimento das suas competências de 

comunicação. A parceria pretendeu em atingir estes objetivos através do apoio aos educadores 

para se envolverem com as empresas de modo a desenvolverem atividades de aprendizagem rel-

acionadas com o âmbito profissional para os jovens. Estas atividades foram concebidas de modo 

a melhorar as competências de comunicação dos jovens participantes e prepará-los para o mer-

cado de trabalho. 

URL: http://www.taketwopartnership.com/

Para mais informações sobre “Boas práticas -Bulgária” consulte o link:

Consulte o e-manual (LINK)  

BOAS PRÁTICAS - DINAMARCA 

As cinco boas práticas identificadas da Dinamarca focam-se no desenvolvimento de competên-

cias, especialmente na educação e formação profissional (EFP), nomeadamente através da aprox-

imação entre o ensino regular e a EFP.

 

Do banco ao campo ou Fra Bænken til Banen (Pontuação: 88/100)  

Esta prática de âmbito local desenvolveu-se entre 2013 e 2015 e tinha como população-alvo jov-

ens entre os 15 e 17 anos que não estavam preparados para frequentar o ensino regular e estavam 

interessados em jogar futebol. O programa foi destinado a assegurar uma boa transição entre o 

ensino básico e o ensino secundário e profissional e prevenir o abandono escolar, para fortalecer 

e desenvolver competências sociais e pessoais dos jovens. Os objetivos específicos procuraram 

estabelecer uma relação entre jovens e adultos de modo a desenvolver a sua rede pessoal e fazer 

novos amigos. Durante 6 horas por semana os jovens jogavam futebol com um treinador e com 

alguns dos melhores jogadores no FC Fredericia. Para além da prática do futebol, os jogadores fo-

ram mentores para os jovens e prestavam uma atenção individualizada a cada um deles. Os jog-

adores mantiveram contato com os jovens até estes começarem a frequentar um estabelecimento 

de ensino ou formação e estabelecerem uma nova rede.  

URL: http://www.brugforalleunge.dk/Brug-for-alle-unge/Initiativer-for-unge-iudsatte-boli-

gomraader/Idr%c3%a6t-og-kultur 

Uma Ponte para a Educação ou Brobygning til uddannelse (Pontuação: 87/100) 

Este foi um projeto de um ano (2013-2014) que beneficiou jovens adultos com idades entre os 

18 e 30 anos, uma vez que visa integrar estas pessoas no EFP. A prática foi desenvolvida numa 

escola de formação profissional e continha formação prática nas escolas de EFP e no setor em-

presarial. Os beneficiários tinham um tutor durante o projeto que assegurava que os jovens não 

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/bulgaria-2/
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abandonavam o seu percurso escolar. O projeto ajudou cerca de 3.000 jovens a permanecerem no 

sistema de EFP, impedindo o abandono escolar precoce.

URL: http://star.dk/da/Viden-og-analyse/Hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/Videnspiloter/

Brobygning-til-uddannelse.aspx

Uma Ponte para as Instituições (Pontuação: 84/100)  

Este foi um projeto de dois anos (2012-2014) destinado a jovens dos 13-16 anos de idade, in-

cluindo os seus pais e os professores do EFP. Esta prática teve um alcance nacional e os objetivos 

gerais procuraram garantir uma boa transição da escola global para o EFP e evitar interrupções. 

Portanto, foi fornecido aos futuros alunos e aos seus pais um maior conhecimento acerca do sis-

tema de EFP antes de iniciar o programa e aos professores em EFP e às escolas abrangentes foi 

fornecido com um maior conhecimento sobre métodos de ensino, pedagogia e diferentes culturas 

das instituições. 

URL: https://www.eva.dk/eva/projekter/2014/forsogs-og-udviklingsarbejde-paerhvervsuddan-

nelserne/rapporter/forbedrede-overgange-

Young people on their way in subject/course (Pontuação: 83/100) 

Este foi um pequeno projeto (maio-junho de 2014) direcionado a jovens (16-19 anos) que termi-

naram a escolaridade obrigatória, não concluíram ou interromperam a educação. O objetivo geral 

deste projeto foi o de fazer com que mais jovens concluíssem o ensino. O objetivo específico desta 

prática foi a participação de novos métodos de orientação para jovens com necessidades especi-

ais. O projeto pretendeu oferecer a estes jovens a oportunidade de realizar formação numa em-

presa com apoio específico antes, durante e após a formação com a ajuda de um orientador.  

URL:http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/uu-nordvestsjaellandvirksomhedssa-

marbejde/ 

 

Youth Lab-Young Ambassadors of Education – on street level (Pontuação: 83 /100)  

Este projeto foi desenvolvido durante dois anos (2011-2013) e teve como beneficiários jovens 

com idades compreendidas entre 15 e 25 anos numa área residencial com problemas sociais e 

económicos significativos. O objetivo geral foi o de aumentar o número de jovens na educação 

através da prevenção do abandono escolar. Desta forma, os “Jovens Embaixadores da Educação” 

convidaram jovens que já estavam no sistema de ensino a participar num seminário onde apren-

deram a escrever curricula, em que obtiveram um bom conhecimento acerca do sistema de edu-

cação e tiveram formação em liderança pessoal, incluindo a maneira de comunicar a sua história 

pessoal de educação. 

URL: http://www.brugforalleunge.dk/Brug-for-alle-unge/Initiativer-for-unge-iudsatte-boli-

gomraader/Ungtilung 

Para mais informações sobre “Boas práticas - Dinamarca” consulte o link:

Consulte o e-manual (LINK)

BOAS PRÁTICAS - INGLATERRA 

https://star.dk/da/viden-og-tal/hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/videnspiloter/brobygning-til-uddannelse/
https://star.dk/da/viden-og-tal/hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/videnspiloter/brobygning-til-uddannelse/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/denmark-2/
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As cinco boas práticas para prevenir o abandono escolar precoce identificadas no Reino Unido 

abrangem as seguintes áreas: desenvolvimento de competências transversais, mentoria, aumento 

da empregabilidade, apoio familiar e estratégias de regresso ao ensino.

 

Time for Change (Pontuação: 98/100) 

A Time for Change é uma parceria entre a Fundação Salford e o bairro londrino de Hammer-

smith e Fulham, que visa dar resposta aos problemas de retenção após os 16 anos e melhorar 

a experiência de transição, aumentando o alcance e as qualificações dos jovens, especialmente 

aqueles mais propensos à retenção e desistência da educação ou formação. O programa trabalha 

com parceiros de negócios para fornecer apoio adaptado e estruturado a jovens nos 11-13 anos de 

escolaridade (idades entre os 15 e 19 anos) de modo a apoiá-los na tomada de decisões acerca da 

educação e percurso profissional e que decorreu entre janeiro de 2014 e março de 2016. Os jovens 

selecionados para o programa foram todos identificados pelos coordenadores do programa dentro 

da sua escola ou faculdade como estando em risco de abandono escolar e de se tornarem jovens 

que não estão na escola ou em formação ou não têm emprego (NEET – Not in Education, Em-

ployment or Training).

URL: www.taketwopartnership.com 

Take Two (Pontuação: 93/100)  

Este foi um projeto que visava apoiar alunos do ensino secundário, promovendo as suas com-

petências de comunicação e compreensão oral no sentido de ultrapassar a sua situação de des-

vantagem e de os equipar para o mundo do trabalho. O projeto foi desenvolvido em West London 

e Salford, com as parcerias usadas em benefício dos jovens.

O Take Two centrou-se nos alunos do ensino secundário que foram afastados da escola e da sua 

educação devido a uma série de razões, particularmente aqueles estudantes para quem a língua e 

a comunicação foram um problema. Estes alunos foram selecionados pelo coordenador da Escola 

Take Two para participar em todos os aspetos do programa, seguindo critérios de seleção espe-

cíficos relacionados, por exemplo, com o perigo de se tornarem em jovens NEET, com baixa au-

toestima, falta de confiança, risco de abandono escolar sem qualificações, problemas de alfabet-

ização, fracas competências de comunicação e baixa motivação. 

URL: www.taketwopartnership.com 

Stride Out (Pontuação: 89/100) Stride Out é um projeto do Shropshire Youth, Shropshire Council. 

O objetivo do projeto é melhorar as competências de empregabilidade para os jovens, fornecendo 

informação, aconselhamento e serviço de orientação para a jovens de difícil acesso.

Este é um projeto-piloto que visa 12 jovens NEET, oferecendo programas de envolvimento para 

ajudar os jovens a alcançar todo o seu potencial e remover barreiras à aprendizagem e ao empre-

go. O projeto é um programa inovador e motivador de 12 semanas para ajudar os jovens a terem 

sucesso e acreditarem em si mesmos. O programa oferece experiência no local trabalho e o apoio 

com competências pessoais, sociais e de empregabilidade, bem como mentoria.  

URL: www.shropshireyouth.info 

 The Shropshire Project (Pontuação: 82/100) 
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O projeto Shropshire é desenvolvido em parceria entre o Shropshire Council e e Barnardo, uma 

instituição de solidariedade britânica fundada em 1866, que cuida  de crianças e jovens vul-

neráveis e destina-se a apoiar os jovens, juntamente com as suas famílias, no sentido de benefi-

ciarem da educação. A população-alvo deste projeto são jovens com idades compreendidas entre 

os 5 e os 19 anos, numa área essencialmente rural e que têm familiares e outras dificuldades que 

os desviam da aprendizagem e que afetam seu comportamento. O programa visa a intervenção 

precoce e os serviços de prevenção são centrados no trabalho de apoio à família.

Um objetivo principal é o de evitar a exclusão escolar. Isto é feito através do trabalho com os jov-

ens e com suas famílias, juntamente com outros serviços e em ligação com as escolas, usando 

uma grande variedade de habilidades e métodos para resolver tudo o que está a desviar o jovem 

da educação. Em média, as intervenções duraram seis meses, ainda que por vezes tenha sido 

necessário um envolvimento a longo prazo. 

URL:www.barnardos.co.uk 

Leeds REACH (Pontuação: 80/100) 

A Leeds REACH (Reaching Educational Achievement through CHallenge) é uma organização vol-

untária com base na prestação de serviços aos jovens que enfrentam dificuldades no sistema de 

ensino regular. O projeto visa apoiar os jovens fora do ensino regular e ajudá-los a retomar o seu 

projeto educativo. O projeto desenvolve esforços para reduzir o abandono escolar, para promover 

a assiduidade e para desvendar o talento escondido nestes jovens. 

URL: www.inspireleeds.com 

Para mais informações sobre “Boas práticas -Inglaterra” consulte o link:

Consulte o e-manual (LINK)  

BOAS PRÁTICAS - PORTUGAL  

A seleção de boas práticas em Portugal centrou-se especialmente no abandono escolar precoce, 

no desenvolvimento de competências transversais e no empreendedorismo, dando aos jovens as 

ferramentas necessárias para criarem a sua própria empresa ou negócio.  

 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) (Pontuação: 94/100) 

Este programa tem sido desenvolvido pelo Ministério da Educação desde 1996 e visa promover a 

igualdade no acesso à educação e o sucesso de estudantes em risco de abandono escolar e de ex-

clusão social, através da adaptação da escola às necessidades específicas da comunidade em cada 

localização geográfica onde se desenvolve, através de medidas organizacionais, da adequação de 

estratégias para o público e do uso de recursos materiais e humanos específicos para assegurar as 

condições que promovam o sucesso educativo. 

URL: http://www.dge.mec.pt/teiphttp://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EPIPSE/d espacho_

normativo_20_2012.pdf 

RESLEA – Reduction of Early School Leaving of Young People (Pontuação: 88/100) 

Este foi um projeto europeu de dois anos (2012-2014) desenvolvido por diferentes parceiros, in-

cluindo a Universidade Católica Portuguesa, e que foi destinado a estudantes com idades entre os 

15 e os 19 anos que frequentavam níveis básicos e profissionais/vocacionais de ensino.

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/england-2/
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O objetivo do projeto RESLEA foi o de desenvolver um modelo inovador e manuais de ferramentas 

que poderiam ser utilizados em diferentes países e contextos de aprendizagem de modo a reduzir 

o número de casos de abandono escolar precoce nos quatro países parceiros: Portugal, Hungria, 

Eslovénia e Reino Unido. 

URL: http://www.reslea.eu/index.php/en/  

Academia CV – Capacitar e Valorizar (Pontuação: 84/100) 

Este projeto liderado pela Fundação Cidade de Lisboa promove o apoio pedagógico e social a cri-

anças e adolescentes em situação de risco, nomeadamente em situação de abandono escolar pre-

coce, através de uma rede intergeracional de voluntários que atuam como tutores/mentores para 

estes jovens.

Os principais objetivos deste projeto, que é desenvolvido a nível local, são o aumento da moti-

vação e sucesso escolar dos alunos em situação de risco através da promoção do seu desenvolvi-

mento pessoal e social e do aumento do seu desempenho académico, promoção de competências 

sociais e educacionais dos estudantes universitários das áreas da educação e da psicologia que 

atuam como tutores/mentores de estudantes mais jovens e a capacitação de jovens e de adultos 

(nomeadamente pais) para a cidadania ativa. 

URL: http://www.fundacaocidadedelisboa.pt/areas-de-intervencao/emportugal/aca-

demia-cv-capacitar-e-valorizar 

A Empresa (Pontuação: 82/100) 

Este programa, desenvolvido pela Junior Achievement Portugal, é destinado a estudantes do 

ensino secundário (entre os 15 e 21 anos) e desafia os alunos a criarem e gerirem uma pequena 

empresa ao longo do ano escolar. Isto é feito com a ajuda de um professor e de um voluntário do 

mercado de trabalho. Assim, os alunos passam por todas as fases da criação e de desenvolvimen-

to de um negócio – desde a criação do plano de negócio à venda do produto ou serviço. Em cada 

fase os jovens recebem orientação específica e competências empresariais que são fundamentais 

para a sua futura profissão.   

URL: 

http://japortugal.org/index.php?option=com_attachments&task=download&i d=121:6 

http://www.japortugal.org/educacao/ensino-secundario/905-aempresa.html 

DNA Cascais – Escolas Empreendedoras (Pontuação: 75/100) 

Este projeto é desenvolvido pela Câmara Municipal de Cascais, em conjunto com a Science for 

you, a Junior Achievement Portugal, a StartIUPI, a Universidade Europeia e a Microsoft e é desti-

nado a jovens dos 8 aos 18 anos de idade do município de Cascais. Centra-se no desenvolvimento 

de competências pessoais e profissionais dos alunos, ou seja, no desenvolvimento de competên-

cias empresariais para a criação do seu próprio negócio, com base no trabalho em equipa, criativ-

idade, resolução de problemas e responsabilidade. 

URL:http://www.dnacascais.pt/en/entrepreneurial-ecosystem/youngsocial-and-creative-en-

trepreneurship/dna-cascais-entrepreneurialschools/

Para mais informações sobre “Boas práticas - Portugal” consulte o link:

Consulte o e-manual (LINK) 

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/portugal-2/


21

Capítulo 4 – Instrumentos e materiais

Introdução e Métodos

Todos os parceiros foram convidados a identificar exemplos de boas práticas a implementar 

com jovens e profissionais, em quatro categorias de materiais:

 y Mentoria e coaching

 y Links entre a educação e o mercado de trabalho

 y Materiais e métodos criativos de aprendizagem 

 y tividades de orientação profissional e planos de ação

Os materiais foram identificados através do conhecimento e experiência dos parceiros com base 

nas suas práticas anteriores e atuais e também através de uma variedade de exercícios de revisão 

de materiais. As práticas foram identificadas em toda a Europa, criando uma "longa lista" de 

materiais passíveis de serem incluídos no e-manual. Um modelo foi desenvolvido com vista a 

comparar os materiais de forma robusta, considerando fatores como o facto de a prática ter sido 

avaliada externamente e replicada num contexto cultural diferente. Tal permitiu que as práticas 

fossem classificadas e ordenadas, tendo sido as três ou quatro melhores práticas em cada uma 

das quatro categorias selecionadas para inclusão no e-manual.

Esses materiais foram testados com 916 jovens / estudantes e com 170 profissionais da área 

da educação (ultrapassando o número alvo inicial de 800 jovens e 165 profissionais, respeti-

vamente). A implementação e teste foram realizados por todos os parceiros do projeto, numa 

grande variedade de contextos e com uma série de grupos de beneficiários (por exemplo, jovens 

em idade escolar; aqueles que não estão envolvidos em nenhum tipo de aprendizagem ou em-

prego; estudantes universitários). Um critério fundamental para este teste foi que os parceiros 

só podiam testar os materiais desenvolvidos num país diferente daquele em que este tinha sido 

produzido (de forma avaliar a sua replicabilidade num contexto nacional diferente). Os jovens 

com quem os materiais foram testados tinham que ter pelo menos um dos indicadores para o 

abandono escolar precoce identificados através do trabalho inicial realizado no âmbito do Work 

Package 1. A implementação e teste foram realizados entre janeiro e julho de 2017.

Foram desenvolvidos três formulários de avaliação para aferir a aprendizagem a partir do teste 

de materiais. Um dos formulários foi desenvolvido para ser utilizado com os jovens; outro com 

profissionais / educadores; e ainda outro com "especialistas" – os parceiros do projeto – para 

aferir a aprendizagem a partir da experiência de implementar os materiais no seu conjunto e 

aferir a aprendizagem relacionada com o processo de teste. Esses formulários foram traduzidos 

para português, búlgaro e dinamarquês. As versões on-line dos formulários foram criadas us-

ando o 'Google Forms' e toda a atividade de teste foi inserida no Moodle da parceria, permitindo 

que a equipa de avaliação interna analisasse os resultados da atividade de teste.

Mentoria e Coaching

 y Formação de educadores de pares – Pan Europeu (link)

 y Introdução às competências de mentoria – Netmentor (link)

 y Sucesso na escola – voluntariado (link)

 y "Take two Europe - Time for change" - manual de mentoria (link)

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/peer-education-pan-european-testing-and-adapting/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/netmentor/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.2.3%20Succes%20at%20School.pdf
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/time-for-change-2/
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Título do material testado: Formação de educadores de pares - Pan Europeu 

Nome da instituição que testou o ma-

terial:

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves - AGAN

 Portugal 

Exemplo de teste e adaptação:

Disponível nas seguintes línguas: Búlgaro, Dinamarquês, Inglês e Português 

Descrição da população alvo - incluindo a idade e os indicadores de abandono escolar precoce 

(AEP):

Jovens indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos de idade (41 estudantes). 

Os estudantes que participaram nas atividades apresentam algumas dificuldades académicas e de aprendiza-

gem, limitações cognitivas e dificuldades de aprendizagem específicas, como: dislexia e disortografia. Existem 

também casos de insucesso escolar e absentismo. 

Alguns dos estudantes apresentam dificuldades pessoais e emocionais como baixa autoestima e ansiedade 

e problemas comportamentais e emocionais. Os nossos alunos provêm de áreas desfavorecidas a nível 

económico e social e estes apresentam famílias disfuncionais. 

O contexto do estudo - ex. Parte do processo, número de sessões, envolvimento de outros profis-

sionais, etc:

JAs sessões (8 sessões) foram realizadas entre fevereiro e abril de 2017. As atividades foram desenvolvidas 

em sala de aula, em disciplinas cujos conteúdos permitiram enquadrá-las.  Os objetivos das sessões foram: 

promover as competências sociais e de comunicação, potenciar a capacidade de resolução de problemas, 

desenvolver as competências que potenciam a empregabilidade e promover o autoconhecimento. 

Apenas 1 professor foi envolvido na implementação das atividades. 

A maioria dos alunos apresentou-se motivada nas sessões, visto que as atividades complementaram os con-

teúdos teóricos abordados. No final de cada sessão, o questionário de avaliação foi distribuído pelos alunos.

Adaptações do material tendo em conta a população alvo e o contexto:

A principal mudança ocorreu na complexidade da linguagem usada (redução da complexidade). Outra 

adaptação surgiu na orientação das atividades, já que estas estavam sempre direcionadas aos conteúdos 

programáticos da disciplina, que deveriam ser lecionados. Relativamente ao manual, apenas algumas partes 

foram usadas nas sessões, devido à sua grande extensão. 

Outros comentários: Foi muito fácil e interessante realizar as atividades do 

manual “PEPE” em sala de aula. As mesmas ajudaram os 

estudantes em diferentes aspetos. 
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Comentários de profissionais que te-

staram o material. Para mais detalhes 

sobre as avaliações, por favor consulte 

a secção “Avaliação”. 

A atividade foi adaptada com o intuito de os jovens identifi-

carem os seus interesses em contexto de formação e também 

para o seu futuro emprego.  

A atividade não foi totalmente compreendida pelos partici-

pantes devido à diversidade de tempo necessário para cada 

participante responder. As folhas de papel não passaram pelo 

grupo da forma como era desejado.  

As questões devem ser mais objetivas, para evitar vocabulário 

confuso. 

O grupo criou um grito para realizar no início das sessões.

As atividades foram apresentadas através de estratégias mais 

diretas (ex. o professor selecionava as palavras proibidas). 

Na atividade “quadrado cego” foi utilizado papel higiénico para 

tornar a tarefa mais complexa e os alunos foram convidados a 

decidir em grupo os seus papéis na tarefa. 

Reduzir o tempo da atividade “entrevista” já que não é 

necessário um apoio direto. 

Para outras descrições de teste e adaptação veja o link:

 y Introdução às competências de mentoria (Netmentor) link – link para o emanual

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/netmentor/
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Estudo de caso:

Título 

Nome do parceiro 

Contextualização

Estudo de caso para avaliação externa – Projeto “Be Ready”

AGAN - Portugal

A Lídia é uma aluna com 18 anos de idade e frequenta o 11º ano do Curso Profissional “Técnico(a) 

de Geriatria”. 

A aluna experienciou algumas dificuldades na escola, contudo, após optar pelo Curso Profissional na 

área da Geriatria, a mesma alcançou melhores resultados e está mais motivada e interessada pela 

área profissional (geriatria) e pelas atividades escolares no geral. Assim sendo, a escola desempen-

hou um papel importante na orientação da aluna para o Ensino profissional e ajudou a mesma a 

enfrentar alguns problemas/assuntos com que estava a lidar. 

A língua maternal da aluna é o Português e a mesma consegue comunicar em inglês de uma forma 

razoável. 

Financeiramente a família é estável e a sua residência encontra-se nas imediações de bairros soci-

ais. Neste contexto geográfico, económico e social, a aluna enfrentou algumas dificuldades no seu 

processo de maturação (baixa estimulação, falta de interesse escolar, violência, racismo e falta de 

modelos de referência...). 

A aluna vive com os seus pais e irmão. O pai tem 59 anos de idade e a mãe 51. Ambos estão desem-

pregados. O irmão tem 25 anos de idade e trabalha no exército Português. 

A família vive perto da avó da aluna e ajudam-na nas tarefas diárias. Os restantes membros da 

família vivem distantes, uns em cidades portuguesas (Sintra e Porto) e outros em França.  

A Lídia participou nas 8 sessões do projeto “Be Ready” (Formação de educadores de pares -  PEPE 

e atividades do manual “Activise”). Após as sessões do projeto, a aluna refere que as atividades a 

ajudaram a melhorar algumas competências, como por exemplo a capacidade de liderança, a capaci-

dade para tomar decisões, a responsabilidade, entre outras.  

Atualmente, a aluna está em estágio e é acompanhada pelo professor responsável pela implemen-

tação do projeto (o professor desloca-se ao local de estágio 1/2 vezes por semana). 

Resultados

Antes do projeto “Be Ready”, a aluna sentia-se desconfortável a comunicar em grande grupo, a 

expressar as suas ideias e apresentava uma baixa autoconfiança e autoestima. 

Com o projeto, a Lídia sentiu alterações importantes na forma como a mesma encarava os desafios. 

Ela agora é capaz de criar, de uma forma mais eficiente, atividades interessantes para a população 

idosa. O projeto fez com que a aluna compreendesse o que consegue fazer e o que não consegue 

fazer, os seus pontos fortes e fracos. 
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O projeto ajudou-a a melhorar a sua criatividade, autoestima, autoconhecimento e a comunicação 

verbal e não-verbal. As sessões facultaram-lhe várias técnicas para usar no seu local de trabalho.

Porque funciona?

Os materiais e métodos de mentoria, coaching e aprendizagem criativa foram ferramentas essenci-

ais no desenvolvimento do projeto “Be Ready”. 

Estas ferramentas possibilitaram melhorias significativas ao nível do autoconhecimento, comuni-

cação, relação com os outros, capacidade de resolução de problemas e em competências para o 

trabalho futuro dos alunos (competências ao nível da comunicação verbal, capacidade para tomar 

decisões, liderança, proatividade, trabalho em equipa…). 

Os níveis de motivação aumentaram ao longo do projeto. O mesmo permitiu que todos, tanto 

alunos como professor, se sentissem envolvidos no processo e os estudantes mostravam-se ansio-

sos para saberem o que se seguia, já que as atividades foram divertidas e interessantes.  

Assim sendo, o projeto permitiu que os alunos adquirissem algumas competências importantes 

para o seu futuro. 

Ligação do sistema de ensino às empresas

 y Folheto sobre competências laborais – link para o e-manual

 y Questões sobre o mundo de trabalho – link para o e-manual

 y Take Two Europe" - Práticas de ligação entre a educação e o mundo laboral – link para o 

e-manual

 y Estágios para estudantes – link para o e-manual 

 y Jovens cientistas e clube dos editores – li nk para o e-manual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.3.1%20Work%20Skills%20Booklet.pdf
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/world-of-work/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/world-of-work/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/student-internship/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/youth-scientists-and-editors-club/
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Título do material testado: World of Work Quiz (Questões sobre o Mundo de Tra-

balho)

Nome das instituições que testaram o 

material:

New Bulgarian University – NBU (Universidade Nova da 

Bulgária)

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril – ESHTE 

Portugal 

Youth Guidance Center UU Vejle Dinamarca (Centro de Orien-

tação/aconselhamento Juvenil)

School 127 Ivan Denkoglu – Bulgária (Escola 127)

Exemplo de teste e adaptação:

Disponível nas seguintes línguas: Inglês

Dinamarquês

Descrição dos grupos-alvo: 

NBU:

Jovens estudantes universitários, com mais de 20 anos.

Os percursos académicos dos alunos que participaram na atividade eram diversos, principalmente ligados à 

filologia, psicologia e pedagogia. Alguns desses alunos iniciavam a sua experiência profissional no ensino, fac-

to que poderia ser muito constrangedor para professores estagiários, sem qualquer experiência. A frustração 

na sala de aula pode, muitas vezes, resultar na desistência do estágio profissional. Por outro lado, alguns deles 

apresentavam vulnerabilidades que correspondem às mencionadas no projeto, como indicadores de risco de 

abandono escolar precoce. Por exemplo, dificuldades a nível pessoal ou emocional, problemáticas familiares, 

etc.

ESHTE:

Grupo-alvo: estudantes do 3º ano dos cursos de Turismo e Gestão Hoteleira, com mais de 18 anos.

Embora no ensino superior o abandono escolar precoce não seja tão visível, um número limitado de alunos 

ainda revela indicadores de abandono escolar precoce, tais como problemas económicos (por exemplo, rece-

bendo uma bolsa ou tendo de trabalhar para pagar os seus estudos), repetência de um ano letivo, ter inter-

rompido os estudos anteriormente, ter sido emigrante e / ou pertencer a uma minoria étnica. Embora possa 

haver outros indicadores de abandono escolar precoce, estes foram os únicos que foi possível identificar.

UU Vejle:

Alunos com idades entre os 13 e 15 anos (8º ano) de diferentes escolas do município de Vejle, Dinamarca. 

Alunos pouco motivados para a vida escolar devido à falta de competências pessoais, sociais ou académicas. 

Os indicadores de abandono escolar precoce para este grupo-alvo são diversos e alguns desses alunos apre-

sentam vários, sendo os fatores mais frequentes a dislexia, o absentismo, fatores familiares e / ou socioeco-

nómicos, falta de motivação para a escola, dificuldades de aprendizagem.
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School 127:

Jovens entre os 16 e 18 anos.

Os alunos são provenientes de contextos muito semelhantes. No entanto, alguns deles provêm de áreas desfa-

vorecidas (pais divorciados, pais solteiros, emigrantes). Poucos estudantes são viciados em drogas e, em geral, 

são motivados para a frequência escolar. A maioria dos alunos que frequenta a escola, apresenta uma série de 

conhecimentos basilares, competências e conceitos que influenciam a comunicação entre eles e os seus profes-

sores.

Contextos dos testes/estudo:  

NBU:

Como acima mencionado, todos os jovens eram estudantes universitários, frequentando o 3º ou 4º anos de 

estudos de licenciatura e/ ou mestrado, via ensino, para se tornarem professores de línguas. Integram os seus es-

tudos, um estágio profissional formal e prático numa escola. Vários profissionais, como por exemplo, professores 

e orientadores universitários, mentores e colegas com alguma experiência, colaboram nesta formação, fornecen-

do os requisitos necessários para o seu crescimento profissional – por exemplo metodologistas universitários, 

orientadores académicos, mentores escolares e colegas com experiência.

A motivação dos jovens no ensino e formação profissionais é diferente. Alguns deles mostram realmente inter-

esse em se tornarem bons professores e esta é a carreira que escolheram para si; outros fazem-no porque, logo 

após a conclusão dos seus estudos, podem entrar imediatamente no ensino e começar a ter um trabalho “pago”.

Mesmo antes do início do projeto, tinham sido regularmente organizados para os formandos, seminários 

extracurriculares e workshops práticos, dinamizados por profissionais experientes. O objetivo era proporcionar 

aos alunos o contacto com bons modelos, convidando-os a aprender melhor a partir da prática, bem como a 

refletir sobre as atividades implementadas, adaptando as ideias práticas, partilhadas pelos convidados, aos seus 

próprios contextos de ensino. Estes alunos eram, igualmente, encorajados a fazer perguntas a esses profissionais 

sobre as condições de trabalho nas escolas e do modo como lidavam com alguns dos desafios no seu local de 

trabalho.

ESHTE:

A atividade foi implementada por dois professores, numa sessão de duas horas, no contexto de uma unidade cur-

ricular de Gestão Empresarial. Duas pessoas do campo empresarial estiveram presentes, um gerente sénior e um 

gerente júnior, que descreveram a sua experiência de carreira na indústria hoteleira e se disponibilizaram para 

responder às perguntas dos estudantes.

UU Vejle: 

Em cooperação com as escolas, o Centro de Orientação Juvenil UU Vejle proporciona acompanhamento individ-

ualizado e organiza atividades de orientação vocacional, para alunos sinalizados com dificuldades no prossegui-

mento de estudos no ensino secundário (regular e vocacional). Os alunos do 8º, 9º e 10º anos são avaliados de 

acordo com as suas competências pessoais, sociais e académicas. UU Vejle funciona como centro de coordenação 

e orientação. Quando um jovem é avaliado e revela dificuldades na orientação vocacional, traça-se um plano 

de intervenção para o preparar para o prosseguimento de estudos. Parte deste plano prende-se com a sensibili-

zação do jovem para as diferentes vias de ensino e possibilidades de carreira. A atividade de orientação World of 
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Work Quiz promove a consciencialização dos jovens sobre as possibilidades de carreira e, além disso, dá-lhes 

a possibilidade de conhecer diferentes tipos de trabalho. Um total de 33 alunos de 6 escolas diferentes em 

Vejle participou, no dia 6 de abril de 2017, na atividade proposta – resposta ao questionário sobre o mundo 

do trabalho. A duração da atividade foi de aproximadamente duas horas. Os alunos foram divididos em gru-

pos, onde fizeram perguntas, previamente elaboradas, aos funcionários e a um estagiário de 6 diferentes em-

presas e instituições locais (num total de 10 representantes, incluindo assistentes sociais e de saúde, técnicos 

industriais, técnicos de fabrico de plástico, um fornecedor de carne, um assistente de vendas e um pedreiro).

School 127:

Realizaram-se na escola 127 duas reuniões com um jornalista, Maxim Behar, e uma relações públicas (PR), 

Diana Ivanova.

O objetivo desta atividade foi dar diretrizes sobre como ser-se bem-sucedido no mercado de trabalho, elabo-

rar um currículo vitae (CV) e uma carta de apresentação. A discussão foi altamente motivadora e encorajadora 

para os alunos.

A motivação destes jovens para frequentar a escola é diferente. Alguns deles estão interessados em encon-

trar uma formação e/ou trabalhar no estrangeiro. É por isso que escolheram este percurso relacionado com 

línguas estrangeiras.

O plano de ação foi usado como ferramenta, depois de ter havido sessões de orientação e aconselhamento. O 

objetivo era proporcionar reflexões sobre educação/formação e emprego, bem como estabelecer objetivos de 

vida.

Os alunos participaram ativamente e estiveram profundamente interessados nas atividades.

Adaptações do material elaborado para se ajustar ao grupo-alvo e contexto:

NBU:

Para aplicar o questionário – World of Work Quiz - do projeto “Be Ready”, convidámos um profission-

al experiente - um professor Inglês Língua não Materna que usa, com sucesso, uma abordagem de 

ensino inovadora no seu trabalho com as crianças. 

Em vez de, uma breve apresentação aos alunos (10 minutos na descrição da atividade) sobre o 

seu trabalho e o modo como implementa novas técnicas baseadas no teatro, na sala de aula do 

primeiro ciclo, o orador fez uma demonstração / simulação prática de 30 minutos desta abordagem 

(com os professores estagiários assumindo o papel dos alunos nas atividades) e só depois explicou 

sucintamente a fundamentação teórica do seu sucesso. Os professores estagiários mostraram-se 

muito ativos e visivelmente envolvidos na demonstração (alguns deles partilharam ter ultrapassa-

do alguns constrangimentos ao tentarem ensinar crianças, ou seja, ganharam confiança profission-

al para explorar as suas oportunidades de trabalho). Também lhes agradou a ideia de que a "teoria 

vem após a prática" e que "isso fez muito mais sentido" para eles.

O orador convidado também partilhou com os formandos o seu percurso para se tornar professor 

e da experiência que o faz ator, mas que agora não trocaria o seu método de ensino por nada - tão 

gratificante que este tem sido. Os estudantes ficaram maravilhados. Falou, igualmente, sobre as 

condições de trabalho na instituição em que trabalhou e sobre as oportunidades de estágios e 
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colocações que esta oferece.

Não tinham sido preparadas, por parte dos professores estagiários, quaisquer perguntas para 

o dinamizador. Em vez disso, os alunos foram convidados, voluntariamente, a fazer perguntas e 

todos se mostraram muito ansiosos para formular as suas próprias questões, e fazer-lhe perguntas 

significativas e úteis. Isso permitiu que o professor convidado partilhasse muito mais informações 

relacionadas com o seu trabalho, bastante mais proveitosas do que se tivessem sido aplicadas as 

perguntas da amostra da atividade “Be Ready”.

Alguns orientadores de professores também estiveram presentes no seminário e participaram nas 

atividades (essa atitude por parte dos mentores ajudou os estagiários a perceberem que o desen-

volvimento profissional é uma missão de vida) e também avaliaram a atividade.

ESHTE:

Algumas das questões foram eliminadas, uma vez que não eram relevantes para a faixa etária 

nem para a área - hotelaria. Como os estudantes geralmente têm dificuldade em dirigir-se a um 

orador num ambiente de grupo alargado, os professores combinaram, antecipadamente, com al-

guns alunos que eles seriam os primeiros a fazer perguntas, de modo a facilitar a participação de 

outros estudantes. No final, vários alunos participaram.

UU Vejle:

Apenas foram feitos alguns ajustes para adaptar o World of Work Quiz ao contexto dinamarquês. 

Foram eliminadas algumas perguntas e foram elaboradas novas questões.

School 127:

Para adaptar o plano de ação e usá-lo na Bulgária, tiveram de ser feitas as seguintes alterações:

- Dar mais liberdade e flexibilidade aos participantes para fazer as suas próprias perguntas;

- Combinar/conjugar o questionário com a discussão entre os estudantes e as pessoas convidadas.

Outros comentários: NBU:

Acreditamos que a nossa adaptação do questionário World of 

Work é realmente mais adequada para a população com quem 

trabalhamos - estudantes universitários, com maturidade que 

já escolheram a sua carreira profissional, mas que precisam de 

obter mais conhecimento profissional e alguma confiança e 

inspiração para continuar a sua preparação.



30

Comentários dos profissionais que te-

staram o material. Para mais detalhes 

sobre as avaliações, consulte a secção 

"Avaliação".

Observei os alunos a trabalhar em equipa, fazendo per-

guntas aos empregadores. Funcionou muito bem.

A parte do questionário (rolling dices/lançar os dados) 

garantiu uma boa estrutura.

O diálogo entre os alunos e os diferentes empre-

gadores foi bom.

De acordo com a idade dos alunos, a atividade poderia 

ser alterada.

Procedemos à combinação do questionário com a apre-

sentação de um filme e discussão.

Algumas perguntas não são adequadas para o grupo 

18-13. Os documentos foram adaptados à faixa etária 

18-23.

As perguntas pré-definidas foram relevantes ou focadas 

em diferentes aspetos da vida profissional.

Este seminário foi uma versão melhorada da atividade 

“Be Ready” World of Work Quiz: bastante mais adaptada 

às necessidades e expectativas dos estudantes uni-

versitários, que são mais maduros como indivíduos na 

fase final da sua formação profissional, assim como se 

encontram motivados para ter sucesso no desenvolvi-

mento da sua carreira e/ou arranjar um bom trabalho 

em breve.

O nosso Fórum é uma versão melhor do que o World 

of Work Quiz. Para mim, o original é mais ingénuo, 

tendo em vista alunos mais jovens, enquanto as nossas 

adaptações são para alunos com mais maturidade e 

maior motivação, estudantes de nível universitário 

que já escolheram uma carreira no ensino das línguas 

estrangeiras.

Para obter mais descrições de testes e adaptações, consulte o link:

 y Folheto sobre competências laborais – consulte o e-manual

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/work-skills-booklet/
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Estudo de caso:

Título 

Nome do parceiro 

Contextualização 

Estudo de caso para Avaliação Externa - Projeto “Be Ready”

UU Vejle Denmark 

A Alina tem 14 anos e frequenta o 8º ano numa escola básica. A Alina é avaliada por professores e 

orientadores vocacionais como apresentando risco de abandono e não prosseguimento de estudos, 

devido à falta de competências académicas, pessoais e sociais. Os seus professores descrevem-na 

como sendo pouco motivada e empenhada, bem como tendo uma atitude passiva, não tomando 

parte ativa no trabalho em grupo.

A língua materna da Alina é o árabe. Vive com os pais e duas irmãs. A Alina é a filha do meio. A irmã 

mais velha apresenta boas capacidades académicas e frequenta o ensino secundário. Os pais da 

Alina têm também ambições e expectativas em relação a ela.

Quando um jovem é sinalizado por falta de preparação e motivação para o prosseguimento de 

estudos no ensino secundário ou no ensino e formação profissional, a escola, os pais e o orienta-

dor vocacional, juntamente com o jovem, são obrigados, por lei, a elaborar um plano, com vista a 

que possa alcançar as competências necessárias, pelo que estes jovens receberão aconselhamento 

individual e em grupo, assim como participarão em atividades de orientação profissional.

A Alina participou com outros jovens, sinalizados com a mesma problemática, em sessões de grupo, 

trabalhando com a brochura " Folheto sobre competências laborais " do projeto “Be Ready”.

1ª sessão de grupo

Durante uma semana, realizou-se um trabalho preparatório, entre instituições de educação para 

jovens, que incluiu a definição de objetivos de aprendizagem profissional, sendo três os objetivos 

individuais escolhidos. Cada aluno selecionou 3 itens da Secção de Competências/Capacidades, 

que irão desenvolver para se sentirem preparados para continuar o seu percurso escolar, tornan-

do-os, também, como objetivo pessoal de aprendizagem e de carreira.

A escolha feita pela Alina das competências/capacidades que ela gostaria de desenvolver e os seus 

objetivos de aprendizagem profissional:

Secção de competências/capacidades Objetivos de aprendizagem/carreira

Ser autoconfiante Eu consigo participar ativamente nos debates na aula 

e obter novas ideias 

Tomar decisões  Eu posso decidir que percurso escolar/educação quero

Manter-se focada Eu consigo manter-me concentrada no que está a ser 

ensinado na aula, em vez de me concentrar no que os 

outros alunos fazem
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Uma semana de articulação em instituições de educação juvenil

A Alina escolheu visitar uma escola comercial e uma escola secundária. Levou, fotografados no seu 

telefone, os seus objetivos de aprendizagem profissional, para se poder lembrar em que é que pre-

cisava de se concentrar durante essa semana de articulação com instituições de educação juvenil.

2ª sessão de grupo

Reflexão e avaliação dessas experiências, incluindo a forma como conseguiu alcançar os seus obje-

tivos de aprendizagem vocacional/ profissional.

Resultados

A Alina afirmou que, antes das atividades nas diferentes instituições, estava sempre dependente 

do telefone, para se lembrar dos seus objetivos, mas tinha tomado muita consciência dos mesmos 

durante esta experiência. Na reflexão após esta articulação, contou que havia participado ativa-

mente nas aulas e como desligara o telefone, estava agora mais focada nas tarefas, em vez de 

estar centrada nos seus pares. A Alina tomou consciências das competências necessárias para o 

seu percurso educativo. Ela referiu que se sentia bem ao ter cumprido alguns dos seus objetivos e 

que isso tinha mudado o seu comportamento na aula.

Os seus professores também viram uma diferença nas abordagens de Alina para aprender, depois 

de participar das atividades de orientação. Ela agora participa mais ativamente nas atividades da 

aula e também a nível de grupo. A Alina ao terminar o 8º ano, irá sentir-se preparada para prosse-

guir estudos. Precisará, ainda, de melhorar suas aprendizagens, se quiser enveredar pelo ensino 

secundário regular.

Ela ainda não decidiu qual o percurso escolar a seguir, mas pondera continuar no ensino se-

cundário regular, que não é escolaridade obrigatória na Dinamarca.

Porque funciona?

Ao trabalhar com os seus objetivos individuais de aprendizagem profissional, os jovens tomam 

consciência das competências que necessitam para obter formação académica e um emprego. Isso, 

ajuda-os a tirar proveito das experiências que ganham através das atividades promovidas, tais 

como idas a locais de trabalho, intercâmbios entre instituições, etc., ajudando-os também num 

melhor conhecimento de si mesmos, ao aperceberem-se do seu potencial e, ao mesmo tempo, na 

melhor das hipóteses, poderem transferir essas aprendizagens para a sala de aula, tal como a Alina 

fez.

Materiais e métodos criativos de aprendizagem 

 y Manual Activise (dinâmicas de fórum teatro) – consulte o e-manual

 y Atividades para as competências para as C.T.E.M. (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática) – consulte o e-manual

 y Desenvolvimento pessoal – consulte o e-manual

 y Apoio, prevenção e ação – consulte o e-manual

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/stem-activities/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/personal-development/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.4.4%20Support,%20Prevention%20and%20Action.pptx
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Exemplo de teste e adaptação:

Título do material testado: Programa de Desenvolvimento Pessoal

- Cubo curioso

- Bingo “Alguém que…”

- Diz algo positivo

Nome da instituição aplicadora/que tes-

tou o material

Salford Foundation - Inglaterra

Tomar decisões  Inglês

Descrição do grupo-alvo: 

Esta atividade foi testada com jovens que apresentam pelo menos um indicador de abandono 

escolar precoce e membros das equipas que também trabalham com esses jovens.

Contexto do teste:

Cubo curioso:

Aplicámos isto a 5 jovens diferentes, todos a receber apoio individualizado pela falta de envolvi-

mento no mercado de trabalho e educação, estando, atualmente, sem emprego ou formação 

profissional.

Bingo “Alguém que…”: 

Realizámos até agora 5 sessões, tendo sido o ponto de partida para outras atividades. Portanto, as 

sessões foram usadas como introdução.

Diz algo positivo: 

Realizámos até agora 3 sessões. Todos os jovens conheceram as outras pessoas envolvidas na ativ-

idade, o que levou a comentários positivos mais detalhados e específicos por parte de cada pessoa.

Adaptações do material para se ajustar ao grupo-alvo e ao contexto:

Cubo curioso:

Não houve adaptações. No nosso caso foi fácil de completar   - alguns lados eram mais específicos 

para as diferentes necessidades dos nossos jovens.

Diz algo positivo: 

Não houve adaptações, exceto a mudança dos títulos nas caixas, enquanto eram trabalhadas as 

diferentes faixas etárias.

Comentários dos profissionais que 

testam o material. Para mais detalhes 

sobre as avaliações, consulte a seção 

"Avaliação".

Eu trabalho com jovens com necessidades educativas 

especiais que talvez precisem de uma atividade mais 

básica ou mais tempo para completar

Não é necessário, mas poderíamos alterar para obter 

respostas mais detalhadas. 
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Para obter mais descrições de testes e adaptações, consulte os links:

 y  Manual Activise (dinâmicas de fórum teatro) – consulte o e-manual

 y  Atividades para as competências para as C.T.E.M. (Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática) – consulte o e-manual

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/stem-activities/
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Estudo de caso

Título 

Nome do parceiro 

Contextualização 

Estudo de caso para Avaliação Externa - Projeto “Be Ready”

Salford Foundation 

O Candidato A foi encaminhado para o programa “Be Ready” através do programa Inspired to As-

pire na Fundação Salford. Ele tem 17 anos e atualmente não está a estudar, não tem emprego nem 

formação profissional (NEET). Frequentemente o Candidato A recorre à violência física, especial-

mente com jovens de sua idade, assim como, dificilmente consegue exprimir os seus sentimentos.

O Candidato A está atualmente a ser apoiado por uma instituição e tornar-se-á independente após 

o seu 18º aniversário. Por isso, está agora mais preocupado e concentrado numa carreira futura e 

nas vias para lá chegar. O Candidato A mantém pouco contacto com seus pais e irmãos biológicos e 

quer que isso melhore quando atingir os 18 anos.

O seu objetivo de carreira atual prende-se com servir o país nas Forças Armadas, mas infelizmente, 

não passou nos testes médicos e agora está a ponderar outras vias para alcançar os seus sonhos. A 

atividade do “Be Ready”, PDP, 'Curious Cube' permitiu-lhe olhar para todos os aspetos da sua vida e 

de ver como eles se articulam, com vista a ajudá-lo a alcançar os seus planos futuros e perceber os 

aspetos positivos da sua vida.

Resultados

Foi pedido ao candidato A para desenhar imagens relacionadas com os seguintes tópicos: família, 

passatempos, algo que gostasse sobre si mesmo, algo de que se orgulhasse, objetivos de educação 

/ carreira e uma imagem relacionada com o seu futuro. Uma vez criado o seu cubo, discutimos 

todas as secções com mais detalhes, o que mostrou ao candidato A os muitos aspetos positivos da 

sua vida.

O candidato A apresenta estados de espírito bastante negativos, o que se reflete no modo como 

fala sobre si mesmo. Esta atividade permitiu-lhe ver os aspetos positivos da sua vida e contribuiu 

para uma melhoria do seu humor.

Porque funciona?

A atividade funcionou muito bem, devido à natureza informal da tarefa. Muitos jovens que se 

sentem vulneráveis não querem falar sobre os seus sentimentos, mesmo em espaços seguros. Por-

tanto, devido ao facto de o jovem ter sido capaz de desenhar seus sentimentos primeiro, deu-lhe a 

oportunidade de revelar maior abertura nos seus desenhos do que teria verbalmente.

Atividades de orientação profissional

 y Plano de ação – consulte o e-manual

 y Aconselhamento de grupo e forças pessoais – consulte o e-manual

 y Fatores motivacionais – consulte o e-manual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.5.1%20Action%20plan.docx
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/group-counseling-and-sessions/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/motivational-factors/
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Exemplo de testes e adaptação

Título do material testado: Trabalhar com fatores motivacionais

Nome da instituição aplicadora/que tes-

tou o material

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril ESH-

TE Portugal 

Ealing, Hammersmith e West London’s College-  EHWLC 

- Inglaterra (inclui o World of Work Quiz) 

Disponível nas seguintes línguas: Inglês

Descrição do grupo-alvo: 

ESHTE:

Grupo-alvo – estudantes do1º ano (com mais de 18 anos) de cursos de turismo.

Embora no ensino superior a realidade da ESL não seja tão visível, um número limitado de alunos 

ainda revela os indicadores de abandono escolar precoce, tais como problemas económicos (por 

exemplo, recebendo uma bolsa ou tendo de trabalhar para pagar seus estudos), repetência de um 

ano letivo, interrupção dos estudos anteriormente, ter sido emigrante e / ou pertencer a uma mi-

noria étnica. Embora possa haver outros indicadores de abandono escolar precoce, estes foram os 

únicos que foi possível identificar.

EHWLC:

Apresentando risco de abandono escolar – jovens entre os 16 e 19 anos, frequentando 16 cursos 

profissionalizantes.

Contextos dos testes/estudo:  

ESHTE:

A atividade foi implementada numa sessão. Nenhum outro profissional esteve envolvido, além do 

professor. A atividade complementou um tópico específico do programa de Introdução à Gestão 

relacionado com Gestão de Recursos Humanos.

EHWLC:

Duas sessões, uma na faculdade, fazendo parte de uma sessão mais alargada de orientação profis-

sional e outra no The Lyric Theatre, Phoneix no âmbito de uma manhã dedicada à empregabilidade. 

Outros profissionais envolvidos: representantes empresariais, peritos profissionais e professores.

Adaptações do material elaborado para se ajustar ao grupo-alvo e contexto: 

ESHTE:

Os objetivos dos materiais não foram claros para os alunos, de modo que o professor precisou de 

os simplificar e adaptar. O professor também sentiu a necessidade de dar exemplos concretos para 

tornar os itens mais objetivos.
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Outros comentários ESHTE:

Os alunos manifestaram, espontaneamente, a sua 

satisfação na sessão.

EHWLC:

Os fatores de motivação e o contacto com empre-

gadores através da atividade World of Work Quiz.

Comentários dos profissionais que 

testam o material. Para mais detalhes 

sobre as avaliações, consulte a seção 

"Avaliação".

Apresentação geral do projeto clara, instruções bem 

explicadas.

Muito bem explicado.

Tem de ser pensado e testado na prática.

Altamente motivador.

O objetivo principal desta atividade foi fomentar 

emoções positivas e bem-estar.

Foi muito útil. Vou usá-lo no próximo ano com meus 

alunos. 

Positivo relativamente à confiança, o tempo pode ser 

problemático.

É necessário aplicá-los num contexto específico, tendo 

em conta que eu ensino nutrição, poderia usá-lo para 

perceber o que motiva as pessoas para diferentes 

tipos de dietas ou estratégias alimentares.

A atividade terá de ser simplificada / reduzida por 

motivos de tempo (menos opções).

Criar cenários de discussão e validação de ações.

Para obter mais descrições de testes e adaptações, consulte os links:

 y Plano de ação – consulte o e-manual

 y Aconselhamento de grupo e forças pessoais – consulte o e-manual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.5.1%20Action%20plan.docx
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/group-counseling-and-sessions/
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Estudo de casos:

Título 

Nome do parceiro 

Contextualização 

Estudo de caso para Avaliação Externa - Projeto “Be Ready” 

School 127 Ivan Denkoglu – Sófia, Bulgária

A Maria, uma estudante de 16 anos, estava a viver uma fase difícil já que a mãe morrera num aci-

dente de viação. Sentia algumas dificuldades na escola porque mergulhara numa grande tristeza, 

em virtude da perda de um ente querido. A jovem não queria estudar, nem relacionar-se com os 

seus colegas de turma. Foi segregada por eles. O seu sucesso na escola foi decrescendo progressiv-

amente. Entrou num estado de desespero e perdeu o gosto pela vida. 

Obviamente, precisava de ajuda para ultrapassar este desgosto, melhorar os resultados na escola, 

encontrar mais motivação para estudar. Por isso, a escola desempenhou um papel importante na 

orientação da aluna, ajudando-a a superar o seu sofrimento, através da participação no projeto “Be 

Ready”.

A família da Maria tinha uma situação financeira estável. Após a morte da mãe, o pai também 

passou por um processo difícil, mas depressa percebeu que, como chefe de família, não poderia 

entrar em desespero. Quando o diretor da escola o convocou para uma reunião, o pai percebeu que 

a situação estava fora de controle.

Na reunião na escola, o pai, Kiril, deu autorização para que sua filha participasse no projeto “Be 

Ready”. Este homem de 45 anos achou que seria uma maneira de ajudar a sua filha a ultrapassar a 

morte da mãe.

A Maria participou em oito sessões do Projeto “Be Ready”. Uma delas era uma atividade do STEM. 

Com os restantes participantes no projeto, ela construiu uma torre muito alta, usando pacotes de 

esparguete e marshmallows. Os doces foram usados para “colar” a construção.

A filha de Kiril e os seus colegas puderam contactar, numa das sessões, com Maxim Behar - uma 

das pessoas mais populares do jornalismo da Bulgária - que lhes falou do seu próprio caminho 

para o sucesso - do desespero, da esperança e dos obstáculos pelos quais passou, a fim de realizar 

os seus sonhos.

Noutra sessão, a Maria e os outros participantes no projeto encontraram-se com outra grande 

jornalista búlgara, Dyana Ivanova, que lhes mostrou um filme sobre a época do socialismo na 

sociedade búlgara, para lhes mostrar quão difícil era a vida das pessoas no passado, demonstrando 

assim, como a pessoa deve lutar contra os obstáculos para se tornar uma pessoa com individuali-

dade própria.

Uma das atividades mais importantes no projeto “Be Ready” na Bulgária foi a elaboração de docu-

mentos escritos, como por exemplo, o CV e uma carta de apresentação, que ensinaram estes alunos 

a concorrer a um emprego. Isto ajudará estes jovens na vida futura e no desenvolvimento da sua 

carreira.
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Após as sessões do “Be Ready”, a aluna sentiu que as atividades a ajudaram a melhorar algumas 

competências, como o espírito de liderança, tomada de decisão e responsabilidade, assim como 

competências matemáticas, entre outras. Além disso, o projeto desenvolveu a sua autoestima, dan-

do-lhe confiança no modo como poderia decidir a sua vida, com forte vontade e sede de viver.

Nesta altura, a Maria está a realizar um estágio e tem um mentor (encontram-se, pelo menos, duas 

vezes por mês).

Resultados

Antes do Projeto “Be Ready”, a aluna sentia-se pouco à vontade na comunicação com o grupo e na 

expressão das suas ideias, bem como apresentava pouca autoconfiança e baixa autoestima.

Através do projeto, ela sentiu algumas mudanças importantes na forma como abraçou os desafios.

Agora é capaz de criar, de forma mais eficiente, atividades interessantes com pessoas mais velhas. 

O projeto levou-a a perceber o que pode ou não pode fazer, a conhecer os seus pontos fortes e 

fracos.

Isso ajudou-a a melhorar sua criatividade, autoestima, autoconsciência, comunicação verbal e 

não-verbal, competências matemáticas. As sessões forneceram-lhe muitas técnicas novas para usar 

no local de trabalho.

Porque funciona?

Os materiais e métodos relativos à Orientação Profissional, Mentoria, Coaching e aprendizagem 

criativa foram ferramentas essenciais no desenvolvimento do projeto “Be Ready”.

Com essas ferramentas, houve uma melhoria significativa na autoconsciência, comunicação, social, 

resolução de problemas e nas competências para um emprego futuro (competências orais, tomada 

de decisão, liderança, proatividade, trabalho em equipa ...).

Os níveis de motivação aumentaram ao longo do projeto. O projeto permitiu a todos, estudantes 

e educadores, o seu envolvimento em todo o processo e os alunos mostravam-se ansiosos por 

descobrir o que seria a próxima etapa no projeto, porque as atividades eram realmente divertidas e 

interessantes. O objetivo do projeto foi prevenir o abandono escolar precoce.

Deste modo, o projeto permitiu que os alunos adquirissem algumas competências importantes 

para sua vida futura.

Contactos 

Tzvetan Kostov

tkostov@yahoo.com
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Capítulo 5 – Contexto cultural

Sistema de orientação profissional 
O projeto Be Ready desenvolveu um trabalho de sistematização sobre o sistema de orientação 

profissional de cada um dos quatro países parceiros que se pretende sirva de inspiração para os 

decisores políticos e para os profissionais a nível local e institucional. Este trabalho descreve o 

sistema de orientação profissional em cada um dos países, os tipos de aconselhamento de carrei-

ra e serviços de orientação profissional prestados, bem como os requisitos de entrada e formação 

para orientadores profissionais.

Introdução à Orientação Profissional ao Longo da Vida

A orientação profissional ao longo da vida foi definida pelo Conselho Europeu (2004, 2008) como 

"um processo contínuo que permite aos cidadãos de qualquer idade e em qualquer momento da 

sua vida identificar as suas capacidades, competências e interesses, tomar decisões no que diz 

respeito à sua educação, formação e profissão e desenvolver os seus percursos de vida individuais 

de aprendizagem, no trabalho e noutros contextos em que essas capacidades e competências são 

apreendidas e/ou utilizadas”. A orientação profissional abrange uma série de atividades individ-

uais e coletivas relacionadas com a disponibilização de informação, o aconselhamento, a identi-

ficação de competências, o apoio e o ensino de competências de tomada de decisão e de gestão de 

carreira. Trata-se de uma das poucas medidas ativas do mercado de trabalho que têm impacto na 

aprendizagem (educação, formação profissional) e nos resultados do mercado de trabalho para os 

cidadãos. 

Orientação Profissional ao Longo da Vida para Jovens em Risco 

A orientação profissional para jovens em risco consiste numa série de serviços, medidas e ativi-

dades que visam proporcionar educação e orientação profissional no ensino obrigatório (medida 

de prevenção) ou apoiar alunos potencialmente em risco de abandono escolar a permanecerem 

na escola (medida de prevenção) ou aqueles que já tenham saído e que não estudam, não seguem 

uma formação ou não trabalham (NEET – not in education, employment or training) a reingres-

sarem em percursos de aprendizagem, formação, estágio ou emprego (remediação). 

A prevenção nas escolas consiste na orientação profissional e no desenvolvimento de competên-

cias de gestão de carreira no currículo escolar para os jovens em risco. A prevenção e intervenção 

visam a intervenção precoce, incluindo o envolvimento precoce da escola ou outros e dos profis-

sionais de orientação, de forma a identificar e intervir junto de jovens potencialmente em risco 

de abandonarem precocemente a escola. A intervenção precoce implica também o envolvimento 

das suas famílias e comunidades. 

Para aqueles que abandonaram a escola e não estão a desenvolver um percurso educativo, form-

ativo ou profissional (NEETs), a orientação profissional ao longo da vida (remediação) disponibi-

lizada pelos serviços de orientação profissional, serviços de emprego ou serviços sociais ajuda-os 

a utilizar todos os canais de informação relevantes e disponibiliza-lhes aconselhamento person-

alizado para que possam compreender de forma clara a relação entre os seus interesses pessoais, 

as suas capacidades e circunstâncias e as oportunidades existentes no ensino e no mercado de 
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trabalho. Para além disso, o acompanhamento de jovens que abandonam precocemente a escola 

inclui um maior apoio por parte da orientação profissional no sentido de se definirem planos de 

ação individuais e ajudá-los a decidir acerca dos próximos passos.

Fonte: 

Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework 

for the EU and for the Commission 2015 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no-6-guide-

lines-for-policies-and-systems-development-for-lifelong-guidance

Para mais pormenores sobre “Sistema de orientação profissional por país” – por favor consulte 

os links:

 y Portugal – link para o e-manual

 y Inglaterra – link para o e-manual

 y Bulgária – link para o e-manual

 y Dinamarca – link para o e-manual

Protocolos e procedimentos de proteção:

Definição de proteção  

Proteção é a ação de promover o bem-estar das crianças e de as proteger.

Proteger significa:

 y proteger as crianças de abusos e maus tratos;

 y prevenir qualquer tipo de ameaça à saúde e desenvolvimento das crianças;

 y  garantir que as crianças crescem com segurança e acompanhamento efetivos e necessários;

 y  permitir que todas as crianças e jovens tenham o melhor futuro possível.

Requisitos Pan-Europeus 
Todas as pessoas têm a responsabilidade de manter as crianças e os jovens em segurança. Cada 

organização deve cumprir os requisitos do seu país e ter políticas e procedimentos adequados de 

forma a garantir que todos os jovens estão protegidos.

Indicadores, sinais e sintomas

Abuso físico
O abuso físico poderá implicar bater, abanar, atirar, envenenar, queimar, afogar, sufocar ou 

causar outro tipo de mal à criança.

Para mais pormenores, consulte o “link”:

Links para protocolos e procedimentos 

Abuso emocional
Abuso emocional consiste em maus tratos emocionais persistentes a uma criança que causam 

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/portugal-3/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/england-3/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/bulgaria-3/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/denmark-3/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protocols-and-procedures/
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efeitos adversos no seu desenvolvimento emocional. Pode incluir fazer sentir à criança que ela 

não tem valor ou que não é amada, não dar à criança a oportunidade de expressar as suas ideias, 

fazendo troça do que diz ou como comunica – tendo conhecimento dos maus tratos de outros e 

bullying sério (incluindo o cyber bullying).

Para mais pormenores sobre “protocolos e procedimentos de proteção” consulte os links:

Links para protocolos e procedimentos 

Abandono
O abandono é a falha persistente em dar resposta às necessidades físicas e psicológicas básicas da 

criança, o que poderá originar graves problemas de saúde ou de desenvolvimento da criança.

Abuso sexual 
O abuso sexual implica forçar ou seduzir uma criança ou jovem a participar em atividades sex-

uais, não implicando necessariamente um alto nível de violência, esteja ou não a criança con-

sciente do que está a acontecer. As atividades podem incluir atividades com ou sem contacto físi-

co, como obrigar as crianças a ver imagens de caráter sexual ou disponibilizar as suas imagens 

online / exploração da criança.

Para mais pormenores sobre “protocolos e procedimentos de proteção por país” consulte os 

links:

 y Portugal – link para o e-manual

 y Inglaterra – link para o e-manual

 y Bulgária – link para o e-manual

 y Dinamarca  - link para o e-manual

Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework 

http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protocols-and-procedures/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protoculs-and-procedures-portugal/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protoculs-and-procedures-england/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protoculs-and-procedures-bulgaria/
http://beready-emanual.dk/pt/index.php/protoculs-and-procedures-denmark/
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Capítulo 6 – Estabelecendo ligações entre o siste-
ma de ensino e as empresas

Desde sempre se ouviram queixas generalizadas, por parte do mundo empresarial, de que os jov-

ens deixavam a escola mal preparados para integrar o mercado de trabalho. Os projetos, como 

o “Be Ready”, não modificam estas situações da noite para o dia, mas ajudam a melhorar esta 

situação. No entanto, isto não pode ser deixado inteiramente à responsabilidade das escolas ou 

faculdades. O mundo do trabalho pode estar diretamente envolvido com a educação, ajudando os 

jovens a melhorar a sua preparação para integrar o mercado de trabalho.

Existem também outros benefícios para as empresas. Realça-se o benefício para os funcionários 

das empresas. Uma curta interrupção durante o dia de trabalho, para a realização de uma sessão 

de mentoring com um jovem, é revigorante e gratificante. A equipa, geralmente, volta ao tra-

balho com mais motivação e mais ânimo. Muitas vezes, regressa com novas ideias, relevantes 

para seu próprio desempenho e com a sensação de ter feito algo que valha a pena a nível da co-

munidade local.

Para as empresas se interessarem por um projeto, o ponto de partida para discussão será difer-

ente de empresa para empresa. Algumas optarão por programas mais ativos de responsabilidade 

social corporativa. Outras, já irão manter um maior contacto com a educação local e outras não 

terão qualquer tipo de ligações.

Nas abordagens das empresas, existem dois objetivos principais. Primeiramente, o envolvimen-

to da equipa em mentoring, por exemplo, ou talvez promoção de workshops sobre currículos e 

de como candidatar-se a um emprego. Em segundo lugar, o setor da educação precisa de ajuda 

financeira para viabilizar um projeto. É possível que uma empresa possa dar pelo menos um pe-

queno contributo financeiro, pois isso ajudaria muito no seu envolvimento para ver o projeto ser 

levado avante e alcançar sucesso.

Nesta estratégia de aproximação das empresas à comunidade, o melhor conselho é “ir ao terre-

no”. 

Mais empresas sentirão uma maior afinidade com as escolas e faculdades que funcionam nas 

suas zonas. Muitas vezes, os funcionários destas empresas têm os seus filhos nestas instituições 

escolares.

Muitos argumentam que a responsabilidade social corporativa é uma coisa boa em si mesma e 

que as empresas devem investir nas comunidades de onde seus clientes são provenientes.

Mas vale sempre a pena salientar que, para as empresas, também existem vantagens... Benefícios 

empresariais.

Como exemplo de um evento de articulação empresarial altamente bem-sucedido, refere-se o 

caso de 16 estudantes da Phoenix Academy e da Faculdade EHWL que participaram num evento, 

muito interessante e motivador, na BBC Worldwide, organizado pela BBC Worldwide e por ONE 

EBP, como parte do projeto Erasmus funded “Be Ready”.

Esta foi uma ótima oportunidade para os alunos ouvirem falar dos percursos de carreira e ex-

periências de 5 membros-chave da equipa da BBC, representando departamentos tão diversos 

quanto o da Sustentabilidade, Equipamentos, Direito e Conteúdos.
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Foi um verdadeiro abrir de olhos para os jovens ouvir falar sobre as diferentes trajetórias de car-

reira dos funcionários, bem como do trabalho exclusivo feito pela BBC Worldwide. Por exemplo, 

uma funcionária da BBC partilhou ter experimentado várias carreiras anteriormente, na área da 

saúde e engenharia, antes de se estabelecer na BBC, com um cargo na administração, tendo tra-

balhado para atingir o topo. 

As mensagens-chave para os jovens centraram-se na necessidade de se ser flexível, resiliente e 

seguir esse velho ditado que diz: "Se, no início, não se consegue, tenta e tenta novamente" - to-

dos os membros da equipa eram personificações vivas do poder da perseverança e da resiliência!

Além disso, os alunos tiveram a experiência de uma curta visita aos escritórios remodelados no 

TV Center, entrando em contacto com novos conceitos de organização de espaços Hot Desking e 

Breakout spaces, existentes na maioria dos ambientes de trabalho modernos.

Outro evento muito bem-sucedido, na articulação entre Empresas e Educação, ocorreu quando 

os estudantes de Comunicação Social da Phoenix Academy receberam a equipa da A + E Networks 

para uma oficina de planeamento de carreira no The Lyric Theatre, Hammersmith.

A A + E Networks é uma grande empresa de TV que recentemente se mudou para Hammersmith 

e está interessada em estabelecer contactos com a comunidade local. Esta foi uma oportunidade 

fantástica para os alunos ouvirem testemunhos sobre os percursos de carreira e as experiências 

de membros-chave da equipa de funcionários da A + E, representando departamentos como os de 

Produção, Vendas, Marketing, Eventos e Operações de Radiodifusão.

Sarah Williams-Robbins, diretora de comunicação da A + E fez uma apresentação geral da 

empresa. Um painel de funcionários partilhou os diferentes caminhos nas suas carreiras e as 

funções atuais desempenhadas dentro da empresa. Por exemplo, um dos empregados começou 

como Professor de Matemática em Sheffield, antes de entrar no mundo dos Media. Da mesma 

forma, foi igualmente gratificante para a equipa da A + E ver quão talentosos eram os alunos da 

Phoenix, uma vez que o seu Professor, Maxine Gordon, reuniu uma maravilhosa seleção de film-

es, realizados pelos estudantes, para uma visualização no final da sessão.

No cerne das mensagens para estes jovens destaca-se a necessidade de ser flexível, resiliente, 

desenvolver competências na área do trabalho em rede e trabalhar muito arduamente. Acima de 

tudo, os empregados da A+E deixaram o conselho de que se deve estar sempre focado, motivado e 

aproveitar todas as oportunidades possíveis.

Os alunos tiveram a oportunidade de entrevistar membros da equipa em pequenos grupos e 

demonstraram grande entusiasmo. Em última análise, sentiram-se totalmente inspirados e con-

tagiados com a energia dos contactos com estes funcionários. O feedback dos alunos foi 100% 

positivo com comentários como:

 y "Eu adorei a aula de hoje"

 y  ". . . foi, realmente, uma conversa muito boa "

 y "Foi divertido e benéfico".
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Capítulo 7 - A jornada do projeto “Be Ready”

Quando embarcámos na nossa parceria Europeia, há mais de dois anos atrás, estávamos con-

scientes do que queríamos alcançar e como. Esta jornada tem sido emocionante, fascinante e, 

às vezes frustrante, mas a força da nossa parceria permitiu-nos alcançar os nossos objetivos e 

aprender muito uns com os outros.  

Juntos conhecemos vários desafios, mas superámo-los com entusiasmo e experienciámos a es-

sência natural do verdadeiro trabalho transnacional em Londres, Lisboa, Salford, Sófia e Vejle. 

Isto, por sua vez, deu-nos a oportunidade de mergulhar nos contextos educacionais de cada par-

ceiro e possibilitou-nos conhecer funcionários e estudantes, nas várias instituições de educação. 

Conclui-se que, conseguimos fazer tudo ao que nos propusemos e ainda mais: 

O que conseguimos alcançar:

 y  Uma parceria Pan Europeia

 y  Um documento de pesquisa que identifica as boas práticas

 y  Um documento de garantia de qualidade

 y  Plano de avaliação e estratégia – interna e externa

 y  Uma lista de indicadores chave sobre o abandono escolar precoce 

 y  Protocolos e procedimentos  

 y  Uma plataforma de trabalho digital – Website, moodle e google drive

 y  Testes piloto de materiais compartilhados

 y  Excedemos o número de beneficiários do projeto totalizando 907 jovens e 170 profissionais 

 y  Lançamento do e-manual e um filme

O que iremos conseguir atingir nas etapas finais:  

 y  Lançamento do e-manual em Salford, Dinamarca

 y  4 eventos de divulgação

 y  Construir a partir das lições aprendidas

 y  Futuros beneficiários 

 y  Fortalecimento das parcerias

Também continuaremos o nosso sucesso através do:

 y  Combate ao Abandono Escolar Precoce

 y  Fortalecimento da educação e criação de vias de formação para educadores e jovens tra-

balhadores

 y  Trabalho com base na formação profissional

 y  Acesso a oportunidades de emprego na União Europeia

 y  Continuidade da ligação com parceiros da União Europeia

Obrigado a todos os membros parceiros do projeto “Be Ready” pelo seu trabalho e empenho e por 

o tornarem um sucesso. 
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Como gestora, espero sinceramente que possamos continuar a trabalhar juntos em projetos fu-

turos e continuar com a nossa visão para apoiar a orientação profissional e elevar os padrões para 

todos os jovens em toda a União Europeia.    

www.bereadyproject.com

Diana Edgecombe 

Coordenadora do projeto
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