
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As TIC como apoio socioeducativo para prevenção do 

abandono escolar precoce 

 

  

 

A parceria do projeto está a trabalhar na fase teste do Produto 

Intelectual O2 (Toolbox “Nativos Digitais”: ferramentas para 

educar os jovens sobre os riscos da adição digital) e o Produto 

Intelectual O4 (Toolbox “Utilização do digital como suporte 
socioeducativo”: sensibilização e propostas para uma maior 

consideração das TIC no apoio a jovens desistentes ou em risco de 

abandono escolar), a reunião foi uma excelente oportunidade para 

partilhar e propor ideias, tirar duvidas e partilhar experiências sobre 

o desenvolvimento e progressão do projeto. 

Uma parte significativa da reunião foi usada para debater o 

progresso do Produto Intelectual O5 (Website do projeto e 

comunidade on-line para comunicação e ação), o coordenador, 

que também lidera atividades relacionadas com este produto 

intelectual, apresentou as tarefas a serem administradas por cada 

parceiro, prazos e abordagens, nomeadamente, explicou o 

desenvolvimento da comunidade on-line. Foi desenvolvido um 

manual com o objetivo de guiar os profissionais no 

desenvolvimento das fases piloto relacionadas com estes Produtos 

Intelectuais; estes devem assegurar a presença deles em formato 

digital e on-line, de forma a desenvolver entre os jovens a sensação 

de pertencer a um grupo e de os colocar numa situação de decisão, 

para descobrir e aplicar as práticas apropriadas a cada contexto. 

Descubra a plataforma em:  http://www.ticsproject.eu 

5th reunião em Cividale del Friuli, 12 e 13 de Janeiro 2017 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APRESENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS! 

 
Giuliano Michelini, freelancer, 

designer gráfico, professor e 

apaixonado pelo mundo digital, 

expôs aos parceiros uma 

apresentação extremamente 

interessante sobre a 

importância da tecnologia no 

sistema educativo.  

Descrevendo a situação atual da tecnologia e contextualizando o seu processo de 

integração no sistema educativo ao longo dos anos, apontou também as principais 

mudanças que ocorreram na área e alertou que cada professor, formador ou educador 

que lide com jovens, deve ter em consideração a progressão tecnológica ao iniciar o 

seu trabalho com milenários. Descreveu ainda algumas experiências inovadoras como 

"a experiência do buraco na parede" (www.hole-in-the-wall.com) promovido por 

Sugata Mitra, vencedor de um prémio TED. A sua missão é "incentivar as crianças a 

usar a tecnologia no seu dia-a-dia para os ajudar a construir aspirações e objetivos na 

vida", desta forma conseguimos demonstrar como a tecnologia permite que eles 

aprendam por conta própria. Michelini afirmou que o mundo está a mudar mais 

rapidamente do que os sistemas educativos, e é algo que devemos considerar no 

nosso trabalho diário, tentando implementar novas abordagens mais focadas nas 

necessidades e características reais dos milenários. Do que é que eles precisam das 

escolas? 

 



 

   

 

                    

 
As TIC como apoio socioeducativo para prevenção do 

abandono escolar precoce 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estamos na Web! 

Siaba mais 

informações em: 

www.ticsproject.c

om 

 

 

 

https://www.fac

ebook.com/ticsp

roject 
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responsável pela utilização que dela possa ser feita 

Para mais informações 

contate: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 

Qualidade (Portugal) -

 www.isq.pt 

 

Agentúra RRI (Slovakia) - 

www.2ri.sk 

 

ITG CONSEIL (France ) - 

www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 

(Netherlands)-

 www.quartermediation.eu  

  

Institut Corse de 

Formation et Recherche 

en Travail Social ( France) 

http://ifrtscorse.eu/ 

 

Civiform societa 

cooperativa sociale 

(Italy) -www.civiform.it 

Le Centre d'Information 

et d'Education 

Populaire  (Belgium) - 

www.ciep.be 

 

 

 
 

A Civiform acolheu a reunião de parceria e apresentou duas boas 

práticas implementadas nesta escola profissional: 

1 PROJETO CARTA DE CONDUÇÃO: este projeto atribui aos estudantes da 

Civiform, uma “Carta de Condução Comportamental” que funciona 

exatamente como uma carta de condução real, na medida em que 

quando é obtida, é estabelecida uma quantia pré-determinada de pontos. 

Por cada violação ocorrida, é retirada uma percentagem fixa desses 

pontos. Desta forma os estudantes da Civiform que cometerem violações 

estabelecidas pela escola, e que no final do ano tenham ultrapassado o 

valor mínimo de pontos estabelecidos como base, reprovam esse ano 

letivo. Os estudantes têm ao seu dispor, diversas atividades 

extracurriculares que podem realizar para recuperar pontos (fazer 

trabalhos de casa extra, limpar as salas de aula, ajudar os colegas nas 

diversas atividades, etc.) Os melhores alunos (com mais pontos) ganham 

prémios e a entrega dos prémios ocorre todos os anos num evento 

organizado pela escola com um espetáculo no qual cada aluno pode 

demonstrar um talento que tenha em frente dos amigos, professores e 

familiares. 

2 PROJETOS REGIONAIS PARA PREVENÇÃO DO ABANDO ESCOLAR 
PRECOCE:Neste projeto, é fornecido aos estudantes orientação 

vocacional e desenvolvimento de competências transversais a alunos em 

risco de abandono escolar, com o objetivo de os motivar e os apoiar na 

procura de um caminho que os ajude a finalizar o seu percurso escolar. 

Promovido pela Friuli Venezia Giulia Regional Administration e gerida por 

um consórcio que abrange todas as instituições prestadoras de educação 

e formação, fornece cursos e formação a jovens. Atualmente, a oferta 

formativa prevê cursos de (15-30 horas) que podem ser muito uteis para 

identificar as necessidades formativas de cada jovem. Esta cooperação 

entre Administrações Regionais, escolas secundárias e universidades, 

Instituições EFP e serviços sociais já existe há vários anos e tem sido 

extremamente bem-sucedida.  

APRESENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 


