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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste documento é descrever o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação nos processos socioeducativos nos países parceiros do projeto TICS. 

 

No primeiro capítulo do relatório descreve-se a relação entre o sistema de ensino, a educação 

obrigatória e a situação em cada país envolvido no projeto e também as razões para o abandono precoce 

da educação dos jovens.  

 

O segundo capítulo contém a identificação dos principais temas relacionados com prevenção do 

abandono escolar precoce e/ou reintegração nos sistemas de ensino e educação e a preparação de 

jovens para o seu futuro emprego ou para o mercado de trabalho e a sua cooperação mútua. 

 

No terceiro capítulo fornecemos a visão global da utilização de instrumentos de informação e de 

comunicação nas organizações apresentadas no segundo capítulo.   

 

As competências TIC dos trabalhadores na área da educação ou de integração são analisadas no quarto 

capítulo.    

 

O quinto capítulo apresenta as boas práticas e no final compilam-se as recomendações para o uso de 

informações e resultados descritos no relatório nacional para a posterior utilização em produções 

intelectuais do projeto TICS.     

 

A execução do projeto envolve os seguintes parceiros: 

 

- Corse Institut de Formation et Recherche en Travail Social (France),  Project coordinator; 

- Civiform Società Cooperativa Sociale (Italy); 

- Le Centre d'Information et d'Education Populaire (Belgium); 

 - Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugal); 

- ITG CONSEIL (France); 

- Quarter Mediation (Netherlands); 

- Agentúra RRI, s.r.o. (Slovakia). 
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Sob a metodologia proposta, os parceiros procederam a um exercício de mapeamento sobre esta 

questão no seu país e os agentes envolvidos na prevenção e reintegração dos jovens em risco ou situação 

de abandono escolar através da realização de 30 questionários por país. 

 

Cada parceiro realizou um relatório nacional, compilado e editado num relatório comum pelo parceiro 

Agentúra RRI, s.r.o. 
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1 INFORMAÇÕES BASE SOBRE A SITUAÇÃO DO PAÍS  

 

- O sistema de educação e ensino obrigatório 

- Situação de abandono escolar 

- Relação entre o sistema de ensino e o abandono escolar 

- Motivos para o abandono escolar 

 

O direito à educação é garantido em todos os países parceiros por lei. A frequência escolar é obrigatória 

em todos os países parceiros. A duração da escolaridade obrigatória bem como a faixa etária de entrada 

de crianças no processo de escolarização é diferente. Em França, Bélgica, Itália, Portugal e na Eslováquia 

as crianças são admitidas na escola primária com a idade de 6 anos, nos Países Baixos a idade é de 5 

anos. Em França, Itália e Eslováquia a escolaridade obrigatória tem dez anos de duração enquanto que 

na Bélgica, Países Baixos e Portugal dura 12 anos. Ninguém pode ser isento da obrigatoriedade de 

frequência escolar. Os pais ou representantes legais de uma criança são responsáveis pelo cumprimento 

da frequência escolar. Após a conclusão da escolaridade obrigatória os alunos podem deixar a escola 

mesmo que não tenham adquirido qualquer qualificação.  

 

Os governos nacionais têm competência legislativa exclusiva sobre as " normas gerais de educação", a 

definição de níveis principais de desempenho que deve ser garantida a nível nacional e os princípios 

básicos que devem ser observados pelas regiões. As regiões têm autoridade legislativa concorrencial na 

educação e formação profissional. As escolas são autónomas na educação, organização da investigação, 

experimentação e desenvolvimento.   

 

Os sistemas de educação são também diferentes, embora o francês, belga e italiano sejam parcialmente 

semelhantes. A assiduidade escolar obrigatória abrange a participação de:    

- Escola primária, que dura 5 anos em França e Itália, 6 anos na Bélgica, 6 anos nos Países Baixos, 

9 anos em Portugal e é dividido em três níveis e na Eslováquia que dura 9 anos e é dividido em 

dois níveis; 

- Escola secundária (1º nível), que dura 4 anos em França, 3 anos na Itália, 6 anos na Bélgica e 4 

anos nos Países Baixos   

- O ensino secundário que dura 4 anos em França e em Itália 3-4-5 anos de acordo com o tipo de 

escola escolhida e 2 anos para os Países Baixos 
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O ensino secundário não é obrigatório em toda a sua extensão.  Com a idade de 16, os alunos em França, 

na Itália e na Eslováquia podem legalmente deixar a escola, embora não tenham adquirido 

qualificações. Também na Bélgica a frequência escolar é obrigatória a tempo inteiro até 16 anos, depois 

em regime parcial.    

A estrutura do ensino secundário e terciário em França: 

 

Ensino secundário: o segundo nível do ensino secundário (os dois últimos anos antes de um 

Baccalauréat/ ultimo ano para alguns cursos de formação profissional): 

� Liceu - (high school - Baccalauréat S=ramo científico; Baccalauréat ES = ramo 

económico; Baccalauréat= obras literárias filial) 

� Liceu technologique - (curso secundário tecnológico) 

� Lycée professionnel - (formação profissional: CAP-certificado de qualificação profissional ou 

de um BEP - táxi Brevet d'Études Professionnelles) 

 

• Ensino superior:  

     Ciclos: 

� DUT (um diploma profissional especial entregue após 2 anos de Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT) 

� Bacharelato (Baccalauréat +3 anos) 

                   Ciclo de pós-graduação: 

� Estudo Master I e II   (Baccalauréat + 4 e + 5 anos de estudo); 

� Doutorado estudo (Baccalauréat + 8 anos - Ph.D). 

 

A estrutura do ensino secundário e o ensino superior em Itália:   

Após a qualificação da escola secundária superior, os alunos podem escolher um curso pós-secundário 

de educação e de formação vocacionais ou ensino técnico ou ensino superior que são frequnetados por 

alunos com idade acima de 18 anos.      

 

Uma vez realizada a escolaridade obrigatória, os alunos que não desejem continuar os seus 

estudos, recebem uma certificação que atesta o cumprimento da escolaridade obrigatória e a aquisição 

de competências (nível de referência do QEQ 2), enquanto que o acesso à universidade é reservado para 

os alunos que passaram no exame de Estado no final do ensino secundário (nível de referência do QEQ 

4). Por outro lado, a qualificação profissional (nível de referência do QEQ 3) e diploma (nível de referência 

do QEQ 4) permitem o acesso à formação profissional de segundo nível regional e a maior técnica e de 
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formação. Por outro lado, a qualificação profissional (nível de referência do QEQ 3) e diploma (nível de 

referência do QEQ 4) permitem o acesso ao segundo nível regional de formação profissional e a formação 

técnica superior e educação.    

 

A estrutura do ensino secundário na Bélgica: 

Ensino secundário - dura 6 anos e é dividido em três níveis. Após a conclusão do primeiro nível é 

possível escolher a seção de transição (onde humanidades e tecnologias gerais são estudados) ou 

seção de qualificação profissional (onde as ciências humanas e as ciências biológicas são estudadas), 

no qual os estudantes continuam no segundo e terceiro nível. A seção de transição é principalmente 

a preparação para o colégio e estudo da universidade e a seção de qualificação prepara os alunos para 

a inserção no mercado de trabalho.   

 

Um jovem que está sujeito a parte obrigatória de tempo escolar pode continuar a assiduidade escolar 

em tempo integral ou direta em outros sectores:  

- Alternando no ensino secundário (alternando educação e centros de formação = CEFA - 

Centro d'éducation et de formation en Alternance) ou 

- Educação reconhecida pela comunidade francesa como garantia do cumprimento dos 

requisitos da obrigatoriedade de frequência escolar. Esta educação contém a educação 

geral, incluindo a dimensão social e pessoal e a preparação para o desempenho de uma 

profissão. Um contrato tem de ser feito para realização de um estágio pago com uma 

empresa, para além da aprendizagem de componente teórica. Esta educação é realizada 

em alternância de centros educativos e de formação. 

 

A estrutura do ensino secundário e o ensino superior em Portugal:   

Aqueles que concluírem o ensino básico têm acesso ao ensino secundário. O ensino secundário dura três 

anos, é obrigatório (10º, 11º e 12º ano) e está organizado de diferentes formas, que contemplam a 

existência de cursos de caracter geral bem como percursos vocacionais orientados para o mercado de 

trabalho. 

 

O ensino superior Português compreende o ensino universitário e o ensino politécnico. O acesso ao 

ensino superior é possível a todos os que preencham os requisitos estabelecidos na regulamentação 

aplicável ao ensino universitário. Em Portugal existem várias instituições de ensino superior. 
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A educação nos Países Baixos:  

O programa de atividades da Presidência neerlandesa para a redução do abandono escolar precoce é 

baseado em determinados princípios fundamentais e em áreas de ações. O programa envolve o governo, 

os municípios e as escolas. A este respeito, a cada quatro anos os acordos são assinados entre o 

Ministério da Educação e as regiões, que estipulam o progresso que cada região deverá realizar para 

reduzir o abandono escolar dentro de um prazo especificado.  

 

Nos Países Baixos, uma unidade especial do Ministério da Educação gere o programa nacional para a 

redução do abandono escolar precoce. Seis “gestores de conta " têm atribuída a responsabilidade para 

prevenir o abandono escolar precoce de um certo número de regiões. São negociados acordos com os 

representantes regionais, a fim de monitorizar o progresso e também fornecer assistência e suporte para 

as respetivas autoridades regionais, locais e intervenientes a nível escolar.   

 

Além disso, nos Países Baixos, cada aluno tem um número de referência único e mantém esse número 

ao longo de sua carreira educativa independentemente de qualquer alteração na escola, município ou 

região. Este sistema torna possível acompanhar a progressão de todos os alunos. Um sistema em toda o 

país administra o "número de referência único". A base de dados de registro de base para a Educação 

(BRON) regista todos os alunos e é o mesmo que o utilizado para o financiamento da escola. Os dados 

referentes ao abandono escolar precoce podem ser vinculados a dados socioeconómicos para cada 

região, cidade e vizinhança. Os dados agregados estão disponíveis aos níveis nacional, regional e local e 

para cada uma das escolas e instituições de formação.  

 

A estrutura do ensino secundário e o ensino superior na Eslováquia:  

Na República Eslovaca existem os seguintes tipos de escolas secundárias: 

- Escolas de ensino secundário profissional e escolas secundárias, que oferecem programas de 

formação profissional. O programa tem dois (número restrito de programas), três ou quatro 

anos. O estudo de três anos para determinados programas é completado pelos exames finais 

depois de um estudante receber o certificado de formação profissional. Os quatro anos de 

programas são completados através da realização de exame de graduação. 

- As escolas secundárias promovem o estudo em quatro ou cinco anos de duração e os programas 

são orientados para profissões. O estudo é concluído através da realização de exame de 

graduação. 
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Após a conclusão do ensino secundário e obtenção de sucesso no exame de graduação do sistema 

educativo na Eslováquia, é possível o ingresso em universidades que oferecem o ensino académico do 

primeiro nível (bacharel) e o segundo nível (mestrado). O estudo académico no bacharelado demora de 

3 anos, o grau de mestre de 2 ou 3 anos. 

O terceiro nível de estudos universitários na Eslováquia é o estudo de doutoramento, a graduação obtém 

o título académico de doutorado.  

 

O abandono escolar do sistema de educação 

A UE analisa as taxas de abandono escolar precoce através dos dados enviados pelos sistemas de ensino 

relativos a jovens na faixa etária de 18 a 24 anos que não tenham completado a escolaridade obrigatória 

e que não se encontrem inscritos em cursos de educação e/ou formação. O abandono escolar pode ter 

várias formas. Inclui os alunos que abandonaram a escola antes da conclusão da escolaridade obrigatória 

e aqueles que completaram a assiduidade escolar obrigatória, mas não completaram as qualificações 

mínimas.      

 

Situação nos países da parceria:  

França: os últimos dados (dezembro de 2015) demonstraram que a taxa de abandono escolar precoce é 

1 ponto abaixo da meta da estratégia Europa 2020 (10%) e 2 pontos abaixo da média europeia (11%). 

 

De acordo com o INSEE, 12,8% de toda a população de 18-24 anos não alcançou qualquer qualificação. 

Até 56,7% de abandonos escolares são jovens com idade entre 16-18 anos. Os dados são mais 

numerosos entre rapazes do que entre as raparigas (para cada 100 raparigas que abandonam a escola 

correspondem 150 rapazes). 

 

A Itália é um país ainda com uma taxa de abandono escolar elevada; são registados alguns progressos 

anualmente, mas a Itália ainda é considerada como um dos países que ainda não é suficientemente 

eficaz para alcançar os objetivos gerais da estratégia Europa 2020. O objetivo nacional é  atingir 16% até 

2020, e atualmente já foi alcançado: a taxa de abandono escolar italiana diminuiu de 17,3 % em 2012 

para cerca de 15% em 2014. 

É importante sublinhar a diferenças entre os sexos, uma vez que em Itália em 2014 a taxa de abandono 

escolar do sexo masculino (17. 7%) foi bastante superior à de abandono escolar do sexo feminino 

(12,2%).  
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Bélgica: já em 2014 a taxa de abandono escolar precoce de jovens com idades entre 18-24 foi de 9,8%. 

Em termos de objetivos até 2020, a Bélgica estipulou uma taxa de 9,5 % até 2020.   

 

Portugal: embora tenha havido nos últimos vinte e cinco anos um elevado progresso educacional e uma 

ampla redução da taxa de abandono escolar precoce (como pode ser visto na tabela abaixo), em termos 

de valores, continuam muito acima em comparação com outros países na Europa (17,4% em 2014 e 13,7 

% em 2015).  

 

De acordo com o Eurostat, Portugal foi o país que mais reduziu este indicador e a taxa de 17,4 % em 2014 

corresponde a menos de metade dos 38,5 % em 2006. Em termos de metas a atingir, o objetivo em 

Portugal é atingir um máximo de 10%, próximo da média da UE (11,1%).     

 

Em geral, existem mais rapazes do que raparigas em situação de abandono escolar, e no ano passado, o 

rácio em Portugal foi de 20,7 % comparativamente a 14,1% (a média europeia é de 12,7 % homens e 9,5 

% de mulheres).  

 

Países Baixos: de acordo com o Eurostat, a taxa de abandono escolar precoce nos Países Baixos é de 8,8% 

e o objetivo do país é atingir a taxa de 8% até 2020. No entanto, em algumas regiões dos Países Baixos 

(ex. Drenthe) a média de abandono escolar precoce é inferior a 1,5%. 

 

Eslováquia: os indicadores são inferiores na República Eslovaca do que na média nos países da UE. 

Nos últimos anos o nível de abandono escolar foi de cerca de 6 % e tem vindo a aumentar ligeiramente. 

De acordo com os dados disponíveis a taxa de abandono escolar do sistema de ensino nos territórios 

pesquisados é inferior à média nacional. A taxa de abandono das escolas particulares foi variando de 0 

% a 3 %. O objetivo da UE é o de reduzir a taxa de para inferior a 10% de média até 2020.   

 

Na tabela seguinte fornecemos a visão geral de evasão com base nas estatísticas do Eurostat (em %), 

durante os anos de 2005 - 2014, não só na Eslováquia, mas também nos países parceiros do projeto e na 

Croácia, com a melhor taxa e a Espanha que tem a taxa menos positiva.   

 

O desenvolvimento da taxa de abandono escolar nos últimos dez anos:  
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Razões para o abandono do sistema de ensino  

 

As causas de abandono escolar têm muitos fatores; são principalmente de jovens provenientes de meios 

desfavorecidos, tanto economicamente como culturalmente. Outros fatores: baixa importância atribuída 

à educação secundária, o baixo nível de escolaridade de fundo social de uma criança, fatores de 

educação, absentismo, insucesso, fraca motivação, fobia escolar, dependência digital, comportamento 

problemático, métodos e técnicas de formação direcionados apenas para as dificuldades académicas.     
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2.   PRINCIPAIS AGENTES ENVOLVIDOS NA PREVENÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR E 

REINTEGRAÇÃO DE JOVENS  

 

-  descrição das relações/rede/interconexão/cooperação (breves características da organização, sua 

missão, atividades principais, grupos-alvo e atividades de formação orientadas para os jovens que 

abandonam precocemente a escola)  

 

 

Os países da parceria privilegiam a prevenção como uma das formas mais eficazes de combate ao 

abandono escolar precoce. 

 

Para este efeito, em França foram estabelecidas organizações especializadas: 

- com a missão de combater o abandono escolar precoce /Missão de Lutte contre le Décrochage 

Scolaire/ = MLDS, que ajuda jovens a retornar ao sistema de ensino para obter qualificações e presta 

apoio durante os seus estudos;  

-  monitorização a nível nacional e gabinetes de apoio de aconselhamento para prevenir o abandono 

escolar precoce e retomar o sistema de ensino ou para se preparar para o mercado de trabalho. 

Coordenam os serviços locais de ensino, orientação e serviços de emprego juvenil, como escolas, MLDS, 

centros de informação e orientação (COI), iniciativas locais, estabelecimentos agropecuários, o sistema 

de educação de adultos chamado Greta, centros de informação de juventude e autoridades regionais. 

 

Todos os projetos experimentais visam reduzir desigualdades educacionais fornecendo programas 

educacionais que combatam os efeitos da desigualdade social. 

•  A criação de um novo tipo de escola, 

•  Alterando a pedagogia da educação, 

•  Alterar a distribuição das atividades em tempo escolar,  

•  Oferta de formas inovadoras de apoio fora do horário escolar (Falep).  

 

O parceiro francês IFRTS na Córsega identificou dez atores territoriais estratégicos mobilizados no 

projeto. A principal missão desses atores é promover o sucesso académico, contribuir para a igualdade 

de oportunidades e a integração social e profissional: MECS - Maison d'Enfants à Caractère Social; Falep 

2B - Ligue de l'Enseignement Fédération de Haute-Corse; E2C –Second chance school; ML 2B -Mission 

locale  (Labour office for the young);  IRIPS -Institut régional pour l’insertion professionnelle et sociale; 
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ECC -Etudes et Chantiers Corsica;  IDF -L'Institut pour le Développement et la Formation; Collège de 

Fiumorbu/Lycée Pascal Paoli de Corte/Université de Corse;  CRIJ;  Ascalinada; Communauté de 

communes de Nebbiu;  Institut de formation régional dans le domaine de travail social. 

 

20 profissionais estiveram diretamente envolvidos na pesquisa do projeto e a maioria deles são 

formadores para a inclusão profissionais (38%) ou professores / formadores (21%), enquanto a restante 

percentagem inclui profissionais de inclusão social (13%), consultores de orientação (12%), profissionais 

da educação de adultos (8%) e assistentes sociais (8%). 

As suas organizações oferecem principalmente serviços de consultoria e orientação (24%) e suporte para 

inclusão de trabalho. Ações como prevenção de drop-out e inclusão social (21%) também são muito bem 

representadas entre as organizações mencionadas.   

 

Em Itália a prevenção e combate ao abandono escolar precoce toma hoje uma importância sem 

precedentes. A Comissão para a Cultura, Ciência e Educação da Câmara dos Deputados decidiu proceder 

a um inquérito sobre todos os processos que caracterizam o abandono escolar precoce e as estratégias 

de luta, focando em particular a prevenção do fenómeno e sobre os aspetos relacionados com a inclusão 

social. 

As soluções fornecidas pelo Ministério da Educação consistem em três linhas de ação: temporal a 

continuidade das ações e a coordenação entre os decisores políticos, bem como a avaliação dos 

resultados, abordagem baseada em competências de base e a personalização da aprendizagem, alianças 

entre escolas, territórios, famílias, instituições educacionais.  

   

A região de Friuli Venezia Giulia representa um exemplo de boas práticas na área de educação 

profissional. Nos últimos anos, uma forte cooperação foi implementada entre as seguintes organizações 

a fim de melhor responder ao desafio da luta contra o abandono escolar precoce:  

- O Governo Regional: política, promovendo ações centralizadas;  

- Escola de ensino médio e superior regional: assinalar os alunos em risco que poderão beneficiar de 

ações de apoio;  

- Centros de Formação Profissional: assinalar os alunos em risco que podem beneficiar de apoio a ações 

e, em especial, organizar cursos de formação centrada na re-motivação e orientação profissional, 

ajudando formandos desmotivados a encontrar o seu caminho;  

- Serviços de orientação regional: agir como um filtro entre estudantes, escolas, o Governo regional e 

centros de formação profissional e oferecer consultas individuais acerca da escola/orientação 

profissional; 
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- Gabinetes de trabalho: promover a inclusão de jovens em situação de risco também através do 

Programa de garantia de jovens;  

- SERVIÇOS SOCIAIS: apoio a jovens mais frágeis em cooperação com as outras organizações. 

 

Na região de Friuli Venezia Giulia as organizações envolvidas na pesquisa foram centros de formação 

profissional; escolas; serviços de orientação regional; Governo Regional.  

 

90% dos representantes de organizações envolvidas na pesquisa (30 profissionais) foram 

professores/formadores, enquanto a restante percentagem inclui consultores de orientação e 

consultores didáticos. As suas organizações trabalham principalmente na área de educação/formação, 

mas também atuam ao nível da prevenção, controlo, ações de inclusão social/trabalho. Em particular, os 

centros de formação profissional estão estritamente ligados ao mercado de trabalho.   

 

Na Bélgica, a autoridade russa Valónia, estabelecida com base na lei de serviços de prevenção específicas 

sob a forma de mediação da escola e equipes móveis. O papel destes serviços é de lidar com os 

problemas de relacionamento entre os alunos, entre pais de alunos e profissionais das escolas, entre 

trabalhadores e estudantes da escola ou do grupo em uma classe. As equipes móveis intervêm em 

especial: 

� Em caso de faltas injustificadas apenas no sistema de ensino primário;  

� No caso de abandono escolar  

 

O primeiro ponto de contacto, escuta o diálogo em que os jovens e / ou a família podem resolver as 

questões que os preocupam sobre a frequência escolar, familiar e social, questões de saúde, escola e 

orientação profissional são os centros psicológicos e de saúde-sociais (PMS).  

Os centros estão disponíveis para os alunos e aos seus pais desde o início do ensino pré-escolar até ao 

final do ensino secundário. Também oferecem atividades para o benefício dos alunos a visitar a corrente 

alternada centros de educação e formação (CEFA) e também as suas famílias. Psicológicos e de saúde 

de centros de serviços sociais são um serviço público gratuitamente.  

Também o Governo Português e os ministérios e as autoridades relevantes estabelecem políticas para 

escolas, universidades e outros agentes que constituem o contexto educacional (nível micro): escolas, 

professores, diretor de turma, psicólogos, gabinete de apoio ao estudante, famílias, a comissão de 

proteção dos jovens e crianças, escola segura, etc. 
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As instituições e intervenientes são mencionadas entre todos como uma forte estrutura na prevenção 

do abandono escolar precoce, onde os métodos, projetos e processos podem ser diferentes de acordo 

com as estatísticas e características de cada região. 

Em Portugal 31 pessoas foram envolvidas na pesquisa, entre escolas de formação profissional, 

autoridades, municípios, organizações destinadas à prevenção do abandono escolar e outros serviços. O 

papel das organizações portuguesas que atuam na prevenção do abandono escolar precoce a partir do 

sistema de ensino age ao nível da prevenção, consultoria, trabalho inclusão, inclusão social, 

acompanhamento e outros serviços.      

 

Nos Países Baixos, no âmbito do Ministério da Educação uma unidade especial foi criada para gerir o 

programa nacional para reduzir o abandono escolar precoce. As competências na área da prevenção são 

transferidas para os municípios. Participaram da pesquisa: 2 escolas de educação competentes, 2 

autoridades municipais, 1 organização da área da inclusão e 7 outras organizações, sendo os principais 

envolvidos 1 professor, 1 profissional na educação de adultos e 8 trabalhadores que desempenham 

outras funções. Em termos funcionais, com atuação ao nível da prevenção (2 pessoas), 

consulta (2 pessoas), inclusão social (1), acompanhamento (2) e outras atividades (9).  

 

Na Eslováquia a prevenção contra o abandono escolar é coberto principalmente pelas escolas e 

instituições escolares. O seu papel, além da educação permanente e a preparação para o futuro 

profissional também é a prevenção contra o abandono escolar a partir do sistema de ensino, e também 

a reintegração dos jovens que não terminaram a preparação profissional ou a obrigatoriedade de 

frequência escolar. 

O parceiro importante para as escolas na área da prevenção e de consultoria é a rede de centros de 

consultoria pedagógica e psicológica e a prevenção que têm em cada distrito da cidade. Concentram em 

diferentes aspetos da prevenção e consultoria incluindo as áreas relacionadas com a orientação 

profissional, problemas de manuseio de alunos com o currículo, comportamento problemático de 

alunos e também a inclusão social.   

Na pesquisa na Eslováquia foram envolvidas 5 escolas, 2 entidades competentes em matéria de 

educação, 1 município, 2 escritórios profissionais, 2 centros de lazer e 3 outros atores profissionais (50 

no total). 

O segundo tipo de instituições identificadas pelos parceiros do projeto nas suas regiões são as 

organizações que se ocupam com a inclusão social e profissional ou re-inclusão no sistema educativo.  
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Em primeiro lugar estas organizações incluem os serviços públicos de emprego em alguns países, 

criados especialmente para um grupo de jovens (missões locais na França). Existem também 

muitas organizações permitindo o regresso dos jovens à escola e a conclusão da educação (autoridade 

supervisora nacional e suporte em França; centros de orientação operando em quase todos os países e 

o serviço de reentrada à escola (scolaire d'acrochage Serviços - SAS) na Bélgica).   

 

Também muitas organizações de juventude têm um efeito preventivo e oferecem aos jovens de 

atividades de lazer. Existem bibliotecas municipais e museus bem ativo (um exemplo paradigmático da 

cidade de Assen na Holanda), que oferecem uma variedade de atividades motivacionais e educacionais.  

 

Foram propostas pela EU e pelos Ministérios da Educação em cada país, várias políticas para lidar com 

esta questão, e várias entidades estão a fazer esforços para resolver os problemas pela raiz e motivar os 

alunos para a educação. Estas organizações trabalham sozinhas ou em rede com o objetivo de aumentar 

a eficácia do seu funcionamento. 
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3.   UTILIZAÇÃO DAS TIC NOS PROCESSOS SÓCIO-EDUCATIVOS  

 

- Breve caracterização da utilização da tecnologia, software, projetos de atividade principal da 

organização (educação, inclusão, cultura e tempo livre, etc.)  

- Exemplos/atividades direcionadas para a prevenção do abandono escolar precoce  

 

 

É praticamente impossível pensar numa área do conhecimento científico ou qualquer uma das nossas 

atividades diárias sem serem relacionados com as TIC. As TIC estão presentes em quase tudo o que 

fazemos, e cada vez mais utilizadas por organismos públicos, empresas, famílias e indivíduos, assumindo 

importância na vida coletiva e individual. 

 

Também as organizações com um papel ativo na prevenção e reintegração de jovens utilizam as TIC nas 

suas atividades.  

 

Em França existem estratégias nacionais que abrangem medidas de formação e de investigação nas áreas 

das TIC nas escolas, literacia digital e o desenvolvimento de competências e projetos de pesquisa na área 

de e-inclusão. Os computadores são facilmente acessíveis para os alunos e estudantes, os professores 

têm competências acima da média. As ferramentas TIC são utilizadas principalmente para utilização da 

Internet, e-mail e redes sociais.     

 

O portal eTwinning, da Comissão Europeia, que promove a colaboração entre escolas da Europa, com 

recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), proporcionando apoio, ferramentas e 

serviços que facilitam, em qualquer área disciplinar, a criação de parcerias, de curta ou longa duração é 

bem conhecido das escolas.  Os profissionais de educação consideram que as TIC têm um efeito positivo 

sobre a educação e a disponibilidade de tecnologias nas instituições é suficiente.  

  

40% dos inquiridos consideram as ferramentas TIC no processo de educação e formação como suficiente 

e comparáveis para a situação geral do país e 13% consideram que a situação no seu território é pior do 

que em outros territórios. Mesmo se os profissionais compreenderem a enorme oportunidade que as 

ferramentas TIC podem oferecer para ministrar aulas interessantes e apoio aos alunos com dificuldades 

de aprendizagem e a sua inclusão social e do trabalho, a sua utilização parece ser limitada em 

ferramentas comuns como a consulta dos sítios web ou utilização de aplicativos específicos 
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desenvolvidos a nível regional ("passeport emploi") ou a nível nacional (Inter-ministerial System of 

Information Exchanges -SIEI). Os profissionais que participaram neste inquérito não centram as suas 

ações em aspetos preventivos, mas sim na correção da situação e medidas corretivas.  

 

Algumas das organizações estão a tentar incorporar novas tecnologias nas suas práticas, para tornar as 

aulas mais envolventes, tornar os seus serviços mais interativos e mais apreciados pelos jovens de hoje, 

a apresentar os seus projetos a grandes fundações ou outros financiadores.  

 

De um modo geral, em Itália as ferramentas TIC não são comumente utilizadas por organizações de 

ensino/formação/fins de inclusão. As principais ferramentas são: PCs e projectores; quadros interativos; 

serviços web relacionados com os jovens; tablets; plataformas de e-learning (Moodle). 

  

81% dos entrevistados afirmou que "Utilização das TIC torna o processo educativo e escolar mais 

atraente e tem efeitos positivos na prevenção contra o fenómeno do abandono escolar" enquanto 

ninguém escolheu a opção "Utilização das TIC suporta direta ou indiretamente as decisões dos jovens 

para permanecer na educação ou deixar o sistema de ensino antes de obter um diploma e/ou uma 

qualificação". 

   

As organizações entrevistadas têm opiniões diferentes em relação ao tema da disponibilidade de 

ferramentas TIC em contexto de educação/formação; escolheram três principais respostas: a 

disponibilidade de ferramentas TIC é positivo, é suficiente quando comparado a outras regiões, 

apresenta lacunas e a situação é pior do que noutras regiões.  

 

Os espaços públicos digitais são parte das principais medidas aplicadas em prática na Bélgica para apoiar 

a disponibilidade e a aquisição de conhecimentos de base do grande público sobre as tecnologias da 

informação. Sob este título existem diversas iniciativas heterogéneas, da organização e também com 

carácter institucional. Por conseguinte as EPN estão localizadas em organizações tão diversas como CPAS, 

bibliotecas e todos os tipos de associações de bairros da cidade.     

 

Na Bélgica há também outros projetos que visam a utilização das TIC: Platform Lire et écrire Bruxelles;  

Fobagra  - formações de introdução às TIC.  Amo.net é um grupo criado por Services d´Aide en Millieux 

Ouverts, que promove assistência e reflexão sobre a utilização das TIC, internet, quer para jovens quer 

para famílias.   
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De acordo com o inquérito na Bélgica, com respostas de 16 profissionais, as ferramentas TIC mais usadas 

de TIC são e-mail (28 %), Internet (26 %), as páginas da web (23%) e redes sociais (19 %). 56 % pensam 

que a situação de disponibilidade das TIC é adequada e 19 % que é bom. 59 % dos inquiridos consideram 

que a utilização das TIC no processo de educação influencia positivamente a prevenção e 33 

% pensam que não tem uma influência negativa ao nível do abandono escolar.    

 

A sociedade portuguesa especificamente tem utilizado as TIC na administração pública a nível nacional 

e local e no tecido empresarial português. A vantagem da difusão das TIC contribuiu para simplificar os 

procedimentos administrativos e custos reduzidos associados a ele. Também contribuiu para agilizar o 

relacionamento com os cidadãos e as empresas. Além disso, encurta distâncias e tempo de 

aprendizagem (dentro do contexto de ensino e de formação), cada vez mais a promoção da inclusão 

social, em contacto com outras pessoas, o acesso fácil e rápido a qualquer informação a partir de 

qualquer lugar no mundo, bem como a inclusão de trabalho num maior e mais eficaz de procura de 

emprego. 

 

De acordo com o inquérito as ferramentas mais frequentemente utilizadas são Internet (100 %), páginas 

web (82 %), redes sociais (50 %) e blogs (15 %).  Os profissionais de educação e formação utilizam 

ferramentas específicas que são as páginas Web dedicadas à educação e formação (98 %), plataformas 

de e-learning (88 %), os aplicativos de software dedicado à educação e formação (55 %) e os quadros 

brancos interativos (50 %). 33 % destes profissionais acreditam que a disponibilidade das TIC nas escolas 

é comparável à situação no país, 16 % pensam que é melhor do que em outras áreas, e até 39 % que é 

pior. Apenas 10 % dos profissionais afirmou que as TIC podem ter um impacto negativo ao nível da 

contribuição para o abandono escolar.   

 

De acordo com o questionário realizado nos Países Baixos, que contou com a participação de 11 pessoas, 

10 utilizam a Internet, páginas web, redes sociais e e-mails, 6 profissionais utilizam blogs e outras 

ferramentas.  Sobre as ferramentas específicas foram referidos principalmente as aplicações específicas 

para dispositivos móveis (principalmente tablets e smart phones) utilizado por 90 % dos 

inquiridos, seguido por páginas da web, quadros brancos interativos e aplicativos de software especiais 

dedicados a apoiar o ensino e a escolaridade, todos de forma idêntica com 82 % de 

utilização e plataformas de e-learning com 54 %.  36 % destes profissionais consideram que a 

disponibilidade das TIC nas escolas é boa e 54% que é muito boa (a melhor pontuação de todos os países 

da parceria). 91 % dos profissionais consideram que as TIC têm efeitos positivos sobre a educação. 
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Apenas 9 % dos profissionais pensam que as TIC podem ter um impacto negativo ao nível da contribuição 

para o abandono escolar.   

 

Na Eslováquia o Ministério da Educação fundou o projeto "Electronization of education system of 

regional school system", com o objetivo de conceber um sistema de ensino digital funcional, para 

modernizar o sistema de ensino. Assim as escolas estão bem equipadas com ferramentas tecnológicas 

(computadores, tablets, quadros interativos, ligação à Internet e alunos também os utilizam para resolver 

tarefas durante as aulas). As escolas usam programas de e-learning criados centralmente para todo o 

sistema de ensino, mas algumas escolas estão já a desenvolver as suas próprias plataformas de e-

learning.    

 

As ferramentas de carácter geral mais frequentemente utilizadas nas escolas são: Internet (pesquisa) - 

100 %, as páginas da web - 84 %, redes sociais - 31 %, blogs - 16 %, e-mail - 63 %, outros: e-learning, 

aplicativos Google, a elaboração do projeto e aptidões de apresentação. 

As escolas também utilizam as ferramentas específicas das TIC no processo de educação e de formação, 

mais frequentemente: páginas da web dedicadas diretamente às necessidades da educação e da 

formação - 87,5 %; produtos de software específico dedicado às necessidades da educação e da 

formação - 63 %; quadros interativos - 72 %. No lado oposto, a utilização de plataformas de e-learning 

(22 %) e aplicativos específicos para o acesso mobile (principalmente tablets e telemóveis) - 22 % e blogs 

específicos para as necessidades da educação e da formação - 6,5 %, são pouco utilizados. 

De acordo com as opiniões dos profissionais de educação e formação o material e o equipamento técnico 

de escolas na área das TIC no processo de educação e de formação é adequada e comparável com a 

situação geral do país (maioria das respostas - 78 %), considera que o material e o equipamento técnico 

é muito bom (3 %) e pelo contrário seis deles (18,7 %) acho que é pior do que em outras regiões.  

 

Sobre as propostas de aplicação de ferramentas para o apoio ao trabalho e à integração social dos jovens, 

principalmente a ao nível da redução do abandono escolar, os entrevistados da pesquisa nos países da 

parceria consideram como o mais apropriado:    

- criar uma página da web destinada especificamente ao apoio ao trabalho e a inclusão social dos 

jovens: FR - 23 % respostas, - 12 %, PT - 52%, NL - 72 %, SK - 57% de respostas; 

- adaptar um já existente ou criar uma nova página da web especificamente destinadas a apoiar 

os trabalhos e a inclusão social dos jovens, em particular ao nível da prevenção do abandono 

escolar acessíveis através de aplicativos móveis /acessibilidade pelos jovens/: FR - 6 % respostas, 

- 8 %, PT - 10 % - 63 %, NL, SK - 26 % respostas; 
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- Dentro da formação e / ou tempo livre ou atividades de voluntariado, para incluir os problemas 

do trabalho e inclusão social de jovens, principalmente os casos de abandono por utilização de 

TIC como parte de um diálogo de trabalhadores profissionais e jovens: FR - 27% de respostas, BE 

- 16%, PT - 71%, NL - 100%, SK - 57% de respostas;  

- A utilização das redes sociais para apoiar a ideia de trabalho e a inclusão social dos jovens, 

principalmente os que abandonaram o sistema de ensino e educação: FR - 17 % respostas, ser - 

20%, PT - 23 %, NL - 81 %, SK - 30 % respostas; 

- Elaborar o programa do apoio ao trabalho e a inclusão social dos jovens, especialmente os casos 

de abandono e de distribuí-lo através de vários canais de TIC aos jovens: FR - 27% de respostas, 

BE - 40%, PT – 58%, NL - 90%, SK - 57% de respostas; 

 

As TIC podem ser um instrumento importante para prevenir o abandono escolar, mas não pode ter 

sucesso sem considerar também outros aspetos importantes relacionados com os jovens. 
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4.   COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS NA UTILIZAÇÃO DAS TIC ENVOLVIDAS NA 

PREVENÇÃO E RE-INCLUSÃO DE JOVENS QUE SAÍRAM DO SISTEMA DE ENSINO: 

EXPERIÊNCIAS, QUESTÕES E SUGESTÕES PARA COLMATAR AS LACUNAS EXISTENTES.  

 

Esta fase da pesquisa centrou-se no desenvolvimento de competências TIC por parte dos profissionais 

de educação e formação profissional.  

Em França a aquisição de competências TIC foi principalmente desenvolvida em contexto real de 

trabalho (35%), autoestudo (29 %) e cursos de formação profissional (15 %).  Os cursos de e-learning não 

têm um impacto importante sobre as suas competências TIC.   

 

Em relação às competências necessárias a desenvolver pelos profissionais para lidar melhor com a 

implementação das TIC para resolver o problema do abandono, os profissionais franceses consideram 

que quase todas as competências da escala são igualmente importantes: trabalhar com um PC e os 

pacotes de software standard (15%), competências em trabalhar com a Internet, sites e redes sociais (15 

%) e todas as outras competências: trabalhar com telemóveis modernos  e dispositivos inteligentes; nível 

de utilizador proficiência em ferramentas específicas de ensino das TIC; proficiência em TIC de nível de 

usuário de aplicativos para dispositivos móveis; competências no desenvolvimento de aplicações das TIC 

simples; competências no desenvolvimento de projetos apoiados nas TIC na área da Prevenção contra o 

abandono escolar e tratar as consequências desse abandono atingiu os 14 %.  

 

A grande maioria dos entrevistados na Itália declarou não saber de nenhum programa relacionado com 

novos métodos para combater o abandono escolar precoce com exceção do projeto Drop App. 

Finalmente, as suas sugestões sobre a "eficácia do projeto / atividades a serem implementadas no 

domínio do combate contra o abandono escolar precoce e / ou inclusão social e do trabalho" são 

principalmente focadas em fazer dos temas um componente do diálogo”. Depois disso, todos os outros 

podem acompanhar. A maioria das pessoas entrevistadas disseram que cada ação apresentada (criar um 

programa, usando sites e redes sociais) pode ser útil, com o objetivo de apoiar jovens com dificuldades, 

sempre depois de terem consciência da ESL e das suas causas. 

 

Da mesma forma que a questão relacionada com a disponibilidade de ferramentas de TIC, verificou-se 

claramente que apenas os profissionais com bastante experiência na utilização de ferramentas TIC são 

capazes de compreender o papel que essas ferramentas podem ter, a fim de combater o abandono 

escolar precoce. Estes são os que deram uma grande importância ao "Trabalhar com tecnologias 

modernas móveis e smart phones" com a pergunta: "Que competências profissionais precisam 
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desenvolver para melhor lidar com a implementação das TIC no processo de abordar as questões de 

abandono? " 

 

A maioria dos profissionais entrevistados têm uma falta de conhecimento das ferramentas TIC, 

com algumas exceções. Alguns deles na verdade revelaram que na sua opinião essas ferramentas não 

são úteis para combater o abandono escolar precoce.  

 

Com referência à importância das competências necessárias avaliadas, estes são os resultados da 

pesquisa: 

1. Competência no trabalho com Internet, sites e redes sociais. 

2. Trabalhar com tecnologias móveis modernas e smart phones. 

3. Trabalhar com um PC e com pacotes de software padrão. 

4. Competências no desenvolvimento de projetos apoiados nas TIC na área da prevenção contra e de 

abordar as consequências do abandono escolar. 

5. Nível de proficiência do utilizador em TIC em aplicativos móveis. 

6. O nível de proficiência do utilizador em ferramentas específicas de ensino das TIC. 

7. Competências no desenvolvimento de aplicações das TIC simples. 

  

A oferta de formação das novas TIC na educação de adultos é muito ampla na Bélgica. O resultado 

da parceria do sector público e o sector privado é de 5 centros certificados de TIC na região da Valónia - 

Technofutur TIC em Gosselies, Technofutur em Liège, Technobel em Marche, Technocité em Monse, 

Technofutur Cepegra em Charleroi. Estes centros oferecem uma ampla escala de módulos de formação, 

módulos de curto prazo das TIC, a sensibilização para qualificação profissional a longo prazo. Esta 

formação é designada a qualquer pessoa. 

 

Quase metade dos profissionais de educação e inclusão belga desenvolveu as suas competências no 

trabalho com as TIC por autoestudo (44 %), consultoria pessoais com colegas ou profissionais de 

TIC (32%) e trabalho prático com as TIC (16 %).  

 

Os profissionais belgas consideram que é necessário desenvolver principalmente:  Trabalho com um PC 

e com pacotes de software padrão (17,3 %), trabalho com  tecnologias móveis modernas e smart phones 

(15 %),  competências no trabalho com Internet, sites e redes sociais (15,9 %), o nível de proficiência  do 

utilizador em ferramentas específicas de ensino das TIC (15,9 %), o nível de utilizador proficiência em TIC 

aplicações móveis (11,7 %), competências no desenvolvimento de aplicações das TIC simples (10,4 %), 
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transversais no desenvolvimento de projetos apoiados nas TIC na área da prevenção contra e de abordar 

as consequências do abandono escolar (13,8 %).  

 

De acordo com o inquérito realizado em Portugal, os profissionais de educação e de inclusão social 

desenvolveram as suas competências no trabalho com as TIC pela combinação de várias 

atividades: autoestudo (72 %); cursos educacionais (63 %), trabalhos práticos com TIC (56 %), cursos de 

e-learning (50 %), consultoria pessoal com o colega (41 %), outra forma (6 %).  

   

Não tem de ser necessariamente uma relação direta entre a escola e a utilização ou não de TIC, tanto 

na prevenção do abandono, como na preparação para o mercado de trabalho. As TIC são essencialmente 

uma ferramenta importante (entre muitos outros) e com uma adequada estratégia pedagógica pode 

determinar ou influenciar o comportamento e o desempenho dos jovens. A formação Profissional e 

áreas similares, mesmo tendo contato com diferentes estratégias de ensino (durante a universidade, 

learning dirigido em teorias de aprendizagem e psicologia do comportamento humano, explorando as 

diferentes e o desenvolvimento de estudos de caso e trabalhos de investigação), são confrontados todos 

os dias com novos desafios. O objetivo do presente, considerando que não existe nenhuma fórmula 

universal que contribui para o desenvolvimento de jovens e combata o abandono escolar precoce, um 

dos grandes erros do sistema de ensino que produz conhecimento em massa, onde as pessoas aprendem 

as mesmas coisas, nada mais é que um conjunto de mecanismos relacionados a múltiplos fatores (região 

do país, nível de conhecimento da juventude, antecedentes familiares e sociais, condições financeiras) 

que combinam transmitir educação profissional, de ação social, entre outros, para adaptar a melhor 

estratégia. 

 

O desenvolvimento de profissionais no trabalho com as TIC nos Países Baixos foi semelhante. O método 

mais utilizado foi auto-estudo (29 %), o trabalho prático com as TIC (24 %), consulta (18 %), cursos 

educacionais (13 %) e também os cursos de e-learning foram aplicadas (8 %) e outras formas de 

desenvolvimento (8 %).  

 

Sobre as competências profissionais que precisam de desenvolver para lidar melhor com a aplicação das 

TIC no processo de abordar as questões de abandono precoce, os profissionais holandeses determinam 

a seguinte ordem de importância das competências: competência no trabalho com Internet, sites e redes 

sociais; trabalho com PC e pacotes de software padrão; trabalho com tecnologias móveis modernas e 

smart phones; nível de proficiência do utilizador em ferramentas específicas de ensino das TIC e nível de 

proficiência do utilizador em TIC aplicações móveis; transversais no desenvolvimento de projetos 
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apoiados nas TIC na área da prevenção contra e de abordar as consequências do abandono 

escolar; competências no desenvolvimento de aplicações das TIC simples. 

 

 

Na Eslováquia as competências adquiridas pelos profissionais na área das TIC são:  auto-estudo (67 %); 

trabalho prático com as TIC (67 %); formação e-learning (16 %); cursos educacionais (65 %); consultas 

pessoais com um colega ou um profissional de TIC (55 %); outros: estudo das TIC na universidade (2 %). 

 

Pedagogos e profissionais de inclusão social consideram como a principal competência do projeto a 

conceção com o apoio das TIC na área da prevenção e face às consequências de abandono (90%), 

competências no trabalho com telemóveis modernos e dispositivos inteligentes (84%) e com o mesmo 

índice  as competências no trabalho com a Internet, páginas da web e redes sociais (84%), bem como as 

competências em projetar as aplicações de TIC individuais (80%). 

A competência menos suportado é trabalhar com pacotes de software padrão (68%) provavelmente 

porque os inquiridos consideram que é absolutamente óbvio. As duas competências restantes (nível de 

proficiência do utilizador em ferramentas de educação TIC específicos e nível de proficiência de 

utilizadores em aplicações TIC para dispositivos móveis atinge mais de 75% de respostas. A este respeito, 

seria apropriado para os produtos pedagógicos propor que iria desenvolver as competências em TIC dos 

trabalhadores profissionais, como um dos nossos entrevistados propôs. 

 

 

Para tornar o processo de utilização das TIC na educação e formação eficazes têm de ser cumpridos 

vários critérios. Não é suficiente garantir que apenas a abordagem anti discriminação aos alunos e 

estudantes às TIC, é também necessário que os professores adquiram a mesma ou melhor competência 

digital do que os alunos, o que nem sempre acontece. 

 

A questão da adequação do uso das TIC na educação depende de vários fatores, que podem ser vistos 

sob 3 aspetos (didáticas, técnicas e aspetos organizacionais). 
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5.  EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS  

 

Os parceiros do projeto, apresentaram os seguintes exemplos de boas práticas de utilização das TIC no 

processo socioeducativo: 

 

 

País Nome de boas práticas Foco/Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

R 

A 

N 

Ç 

A 

 

O espaço de trabalho digital 

(ENT)   

Um ambiente virtual para estudantes e profissionais 

adotado por Universidades permitindo verificar o e-mail, 

pasta inicial, os resultados do teste. 

 

E-twinning   

Uma plataforma para os colaboradores (professores, 

diretores, bibliotecários, etc.), que trabalham numa 

escola num dos países europeus envolvidos, para 

comunicar, colaborar, desenvolver projetos, partilhar e, 

em resumo, sentir. 

 

 

Cyber prevenção 

Entretenimento educativo para a saúde pública sobre o 

tema da Cyber-prevenção. 

42Born2Code Desenvolver alta capacidade em programação de 

computadores para jovens. 

Bastia Express Um aplicativo móvel "Bastia Express" com o objetivo de 

permitir E2C para acompanhar o seu público à distância.  

Multiplicador de informações Proporcionar aos jovens tablets  para a criação de uma 

página nas redes sociais da sua escolha e selecionar as 

informações que eles pensam ser útil para outros jovens. 

Aprender fazendo Erasmus + parceria estratégica "La Pedagogie de 

chantier" com o objetivo de desenvolver ferramentas 

para "Formação de profissionais para" aprender fazendo 

"pedagogia, para promover e desenvolver esta 

pedagogia para combater o abandono escolar. 

 

A 

minha segunda oportunidade 

. 
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Um serviço de formação com soluções para as 

desistências e uma plataforma de conversação anonima, 

com um site e um aplicativo móvel. 

 

 

I 

T 

Á 

L 

I 

A 

S.OU Software e site "Isola del 

lavoro"  

Um software interativo concebido para apoiar o aluno na 

avaliação dos seus próprios interesses e competências e 

no processo de tomada de decisão no que diz respeito à 

sua carreira profissional. 

 

Project 2 ROP 

Projeto cujo objetivo principal era combater e reduzir a 

taxa de abandono escolar em Friuli Venezia Giulia 

percursos educativos flexíveis que combinam o ensino 

geral, a formação profissional e as primeiras experiências 

de trabalho práticos 

Project DROP APP O projeto (Erasmus+ KA2 Parceria Estratégica 2014) é 

baseado no conceito de que os jovens em risco de 

abandono escolar precoce poderia ser mais eficaz em 

apoiar programas usando a nova tecnologia,  portanto o 

ponto fundamental é melhorar a forma como os 

operadores (professores, tutores, orientação de peritos) 

ouvir solicitações de ajuda dos alunos e comunicar. 

Citações de atividades 

individuais 

• Apps para âmbito didático (notabilidade, 

palestras, números, etc) 

• Uso de Ipads 

• Realização de vídeos 

• Utilização e/ou desenvolvimento de Ibooks 

 

 

B 

É 

L 

G 

I 

C 

A 

Pedagógica Bruxelas tem um portal interativo pedagógico que 

oferece uma gama de fontes pedagógicas de 

multimédia, avaliada e comentada, bem como as 

informações e reflexões pedagógicas relacionadas com 

a ICTT (tecnologias de informação e comunicação na 

formação). 

 

INFOREF Associação Inforef fornece: 

• Fontes próprias e ferramentas pedagógicas   
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• Formação adaptada no domínio do trabalho 

administrativo e multimédia  

• Realização em infográficos e a criação de sites 

• Criação de projetos com a utilização das TIC.   

 

P 

O 

R 

T 

U 

G 

A 

L 

Plataforma de ensino Moodle Este recurso de e-learning, reúne uma vasta gama de 

recursos úteis para o processo de ensino-aprendizagem. 

O mesmo cenário é possível com conteúdos em formatos 

diferentes (texto, áudio ou multimédia) e tipos (notas, 

exercícios,  apresentações, vídeos, link e testes). 

Google Drive Esta plataforma livre é usada principalmente para 

fornecer documentos que, pelo seu tamanho, são 

difíceis para anexar uma mensagem de e-mail e editar, 

se necessário, ou para efetuar trabalho em rede.  

 

 

H  

O 

L 

A 

A 

N 

D 

A 

 

 

 

Aplicativos educacionais Projetor/ Quadro interativo num espaço público da 

Bibliotheek Assen projetado para crianças e adultos com 

jogos para a aprendizagem de história, línguas, 

matemática...  

Projeto de Sigismundo Projeto interdisciplinar do museu municipal baseado nas 

TIC, em que os alunos aplicam conhecimentos de 

história, geografia, química, matemática em jogos 

educativo das TIC. 

Utilização do código QR Comentários de um livro são filmados por crianças que 

mostram a outras crianças usando um código QR 

inserido no livro, com o objetivo de motivar outras 

crianças ao ler o mesmo livro. 

 

ICT workshop Scratch Entregue pelos parceiros holandeses, um  projeto para 

professores, formadores e decisores no domínio da 

educação com o objetivo de reduzir o abandono escolar 

precoce e para criar a motivação para a aprendizagem 

para o pré-universitários. 

ICT Bug workshop Workshop motivacional 

oferecido aos estudantes do ensino secundário. 
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E 

L 

S 

L 

O 

V 

A 

Q 

I 

A 

Desenvolvimento da 

literacia informática  

 

Utilização prática do shareware de produtos da empresa 

aplicado a consultores de software (ASC) designados para 

o apoio da atividade escolar.   

Portal de e-learning interno 

da escola 

 

Portal de e-learning interno é a parte do sistema de 

comunicação interna da escola com base nos produtos do 

ASC. Entre os melhores assuntos elaborados do e-learning 

há a informática e o desenvolvimento da literacia 

informática. Os textos para o desenvolvimento do 

conhecimento, exercícios práticos e tarefas para o 

desenvolvimento das competências são disponibilizados 

aos alunos. Através de e-learning os alunos são orientados 

para o trabalho independente - pesquisando as fontes na 

Internet e a sua utilização no processo de formação.   

Guia Internet do mercado 

de trabalho 

 

Portal publicamente disponível que oferece quatro 

conjuntos de informações: Ofertas de trabalho, cursos, 

orientações e índice de postos de trabalho.  
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6 RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO TICS 

 

França 

A missão local da Bastia é o promotor do projeto regional "passaporte de emprego".   

A força dessa ação para a inclusão profissional e social implementado com a ajuda de agentes locais na 

Córsega é representado pelo uso de uma ferramenta única "passaporte de emprego" que capitaliza as 

experiências e competências dos indivíduos em termos de competências profissionais e sociais, 

particularmente as competências sociais esperadas pelo mercado de trabalho para cada perfil de 

trabalho. Este passaporte permite a consciência do emprego e capitalização de experiências e 

capacidades. É uma ferramenta de diálogo (relação entre os formadores, profissionais de integração, 

dos empregadores e dos beneficiários) para profissionais de rede e do próprio beneficiário (como um 

curriculum vitae em que podemos identificar quais as competências sociais adquiridas pelo 

beneficiário, e sobre quais o beneficiário se deve concentrar e desenvolver. Permite que a pessoa 

reflita sobre a imagem profissional que quer transmitir e adaptar e atender às expectativas do 

ambiente de negócios, adquirindo um melhor autoconhecimento e saber como avaliar as suas 

competências e conhecimentos. 

Os representantes da missão local da Bastia mostram o seu interesse em fazer a ligação entre o site 

"passaporte emprego" e plataforma de TICS 

 

Sobre a base do que emergiu deste relatório nacional, as recomendações para o desenvolvimento do 

projeto de TIC são: 

• Associar quando possível os pais e melhorar as redes de diferentes profissionais / escolas / 

famílias 

• Promover ações inovadoras e comunicar sobre elas 

• Ter ênfase em ações preventivas 

• Implementar ações para promover plataformas de e-learning,  

• Alguns profissionais estão cientes sobre a eficiência do uso de ferramentas TIC, mas encontram 

obstáculos sobre equipamentos e sobre as competências necessárias. Por conseguinte, é 

importante comunicar sobre as ferramentas existentes e diferentes oportunidades para 

projetos inovadores de organização permitindo equipamentos com dispositivos modernos 
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A ITÁLIA 

As recomendações para o desenvolvimento do projeto de TIC são: 

• Ter em consideração que as ferramentas TIC não são objetivas, significa que, podem ser eficazes 

somente se combinados com outros aspetos (consulte a seguinte recomendação); 

• Melhorar as redes de diferentes profissionais / escolas / famílias: O abandono escolar precoce 

tem várias causas, trabalhar apenas com um deles não é efetiva; 

• Iniciar a partir de um diálogo comum e depois avançar com ações inovadoras; 

• Na Itália, ainda estão longe de adotar ferramentas inovadoras para combater o abandono 

escolar precoce, isto é tão importante como ter em mente objetivos sustentáveis; 

• Vídeos são muitas vezes utilizados no interior das escolas / centros de formação para que seja 

mais fácil melhorar seu uso em vez de tentar que as escolas tenham abordagens diferentes; 

• Os Tablets estão a ficar mais comuns dentro de algumas escolas e centros de formação que 

estão a começar a experimentar "aula digitais"; 

• Profissionais com baixas competências TIC tendem a não compreender a potencialidade das TIC 

na luta contra o AEP: é importante para os trabalhos sobre as competências dos profissionais. 

 

 

PORTUGAL 

Garantir a oferta das TIC e o desenvolvimento de competências digitais para formadores e professores 

Uma adequada estratégia pedagógica pode determinar ou influenciar o comportamento e o 

desempenho de jovens e o uso de ferramentas baseadas nas TIC pelos formadores e professores podem, 

se devidamente utilizadas, fazer a diferença no empenho dos jovens para a aprendizagem. 

A sociedade moderna exige a utilização de recursos multimédia que leva os formadores a desenvolverem 

e adaptarem os seus conhecimentos com o objetivo de serem capazes de atender a uma variedade de 

situações que a maior parte do tempo está fora do âmbito da sua formação académica e experiência 

profissional. 

Por conseguinte, é importante desenvolver novas competências técnicas e permitir a partilha de 

conhecimentos no contexto de formação, numa maneira motivadora. 

As apresentações multimédia são hoje em dia cruciais no fornecimento de conteúdo para estagiários, 

portanto é fundamental dotar os formadores de novas competências neste domínio. 
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Além disso os formadores devem conhecer as técnicas existentes e recursos tais como os sistemas de 

gestão de aprendizagem, jogos, uso de vídeos ou outras ferramentas on-line, etc, e como selecionar o  

mais adequado para a aplicação nas respetivas sessões de formação adaptadas às condições específicas 

do contexto de formação e grupo-alvo. 

 

 

Países Baixos 

É bem conhecido, já que também foi abordado na estratégia Europa 2020, que o abandono escolar 

precoce está ligado ao desemprego, a exclusão social e à pobreza. Portanto, com o objetivo de serem 

eficazes, as políticas de luta contra o abandono escolar precoce têm necessidade de abordar todos os 

níveis de ensino. Além disso, estas politicas devem ser multissetoriais e envolver as partes interessadas 

nas diferentes áreas políticas como a juventude, social, bem-estar, emprego e saúde. 

Para combater eficazmente o fenómeno do abandono escolar precoce, os governos nacionais devem 

assegurar que as crianças e jovens estão no centro de todas as políticas educacionais, incluindo as 

politicas destinadas a reduzir o abandono escolar precoce; desenvolver e implementar estratégias 

nacionais sustentáveis para reduzir o abandono escolar precoce e investir na base de dados de 

conhecimento do abandono escolar precoce. 

Com base na experiência de Mediação Quarter a experiência em formação de professores europeus, é 

importante ressalvar o fato de que a utilização das TIC para combater o abandono escolar precoce não 

significa usar apenas as TIC no ensino diário e no processo de aprendizagem; isso significa que os 

professores se devem concentrar na realização de aulas mais atraentes para o aluno do século XXI, com 

base nas oito inteligências múltiplas e sobre os estilos de aprendizagem de cada indivíduo. Se as aulas 

são interessantes e ligadas a situações da vida real, os alunos terão prazer em assistir às aulas e, 

consequentemente, terão melhores resultados escolares. 

Em conclusão, é muito importante para os professores e formadores compreender que os 

tradicionais métodos de ensino conservador, por vezes não podem ser utilizados como tal, mas apenas 

combinando com métodos não formais de ensino e com o uso de ensino interdisciplinar. E também é 

muito importante compreender que a motivação do professor traz aos alunos a motivação para 

aprender. 
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Eslováquia 

O papel das TIC é permitir que professores e alunos resolvam problemas difíceis relacionados com 

conteúdos sempre que é adequado. No entanto, nenhum software perfeito pode garantir que um aluno 

aprenda alguma coisa. O conhecimento tem de ser criado na mente do aluno graças à motivação e a 

exposição, principalmente na interação com os outros alunos, professores, ou PC ou outro TIC. Ele 

suporta: exploração direta, experiência direta, explorar a diversidade de culturas, a diversidade das 

línguas. 

 

Os professores podem utilizar eficazmente as TIC para a preparação da formação, objeto de concursos e 

olimpíadas, para o pós-escolar e clube atividades, apresentação de atividades dos estudantes, o 

intercâmbio de experiências com outros professores, com autoridades metódica, para a criação de redes 

com outras escolas e organizações. Seria definitivamente adequado para ajustar o processo de formação 

de ensino nas escolas de acordo com o pressuposto do desenvolvimento científico e técnico. É necessário 

para implementar a formação com dispositivos TIC no currículo. Convém notar que eles devem ser 

principalmente, juntamente com a Internet, o auxílio de um professor para a formação e a educação das 

crianças e dos jovens. Eles não se devem tornar os nossos "mestres" - talvez mesmo em detrimento da 

qualidade da formação.  

 

Também a integração profissional dos trabalhadores tem de evoluir com o tempo e maximizar a 

utilização e as vantagens dos dispositivos TIC. No trabalho com jovens que saíram do sistema de ensino 

as TIC são definitivamente grandes possibilidades para a sua ativação, como um dos entrevistados da 

pesquisa referiu: têm sim a função solidária. principalmente é necessário para conduzir um diálogo com 

os jovens, para resolver o modelo de situações, para influenciar a sua utilização do tempo livre e 

principalmente a influência da família.    
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CONCLUSÃO 

 

 

Para que os profissionais nas escolas e organizações tenham sucesso na missão da prevenção do 

abandono escolar precoce e a reintegração dos jovens e para estabelecer com os jovens um diálogo e 

tendo a vantagem das oportunidades oferecidas pelas TIC modernas, é necessário dispor de uma 

infraestrutura técnica adequada, possibilidades de implementação, conciliar o objetivo e o conteúdo do 

ensino/missão e alcançar um nível adequado de literacia digital. 

Como mostra este relatório de síntese, a maioria das ferramentas de utilização das TIC de carácter geral 

são: Internet, páginas web, correspondência por e-mail, rede social. Usando ferramentas específicas tais 

como websites concebidos para promover a educação e a formação dos produtos especiais de software. 

Menos utilizados são de plataforma e-learning, aplicações específicas para as TIC móveis ou blogs 

específicos. 

Na opinião do pessoal docente deve ser desenvolvido no domínio das TIC no apoio ao trabalho e a 

inclusão social dos jovens, e em especial a prevenção contra o abandono escolar e um programa para 

apoiar o trabalho e a inclusão social dos jovens e em especial, a prevenção do fenómeno do abandono 

escolar e a divulgação de boas práticas culturais, aos jovens, utilizando diferentes canais suportados 

pelas TICS. 

 

As competências mais importantes a serem desenvolvidas pelos profissionais para melhor gerir as TIC e 

para abordar a questão do abandono escolar precoce foram identificados como estando ligadas com 

as seguintes atividades: 

- Desenvolvimento de projetos apoiados nas TIC na área da prevenção do abandono escolar e de 

abordar as consequências desse abandono; 

- Trabalho com tecnologias móveis modernas e smartphones; 

- Trabalho com internet, sites e redes sociais; 

- Desenvolvimento de aplicativos simples TIC; 

- Desenvolvimento de produtos pedagógicos para desenvolver as competências TIC de 

profissionais.   
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Seria bom testar estas propostas e verificar a sua real contribuição para resolver os nossos 

problemas. 

Como recomendado no relatório da OCDE: "Os sistemas escolares devem encontrar soluções 

eficazes para a introdução de novas tecnologias na educação e formação e para disponibilizar  

uma educação justa num ambiente que permita o desenvolvimento da educação do século 21 

Uma aprendizagem com as competências do século XXI para munir as crianças com o que elas 

precisam para ter sucesso no mundo de amanhã. 
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ANEXO 

 

Questionário preenchido por profissionais no domínio da prevenção e da integração social e 

profissional 
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Questionário  

Este questionário é uma ferramenta do projeto internacional: "TICS nos serviços de apoio 

socioeducativos para prevenir o abandono escolar precoce" que é implementado no âmbito do 

programa Erasmus+.  

O projeto TICS concentra-se na criação de novas abordagens e métodos para os profissionais das áreas 

de prevenção contra o abandono escolar, bem como no tratamento das consequências de deixar o 

sistema educativo de ensino (como educação, assistência social, prevenção contra o abandono, 

consultoria e integração socioprofissional dos jovens afetados). 

 

O publico alvo deste questionário são os profissionais da área e o seu propósito é mapear a situação e 

recolher as informações sobre a utilização das TIC para fins de educação e formação fins sociais e 

culturais e nos processos e projetos que contemplem prevenção contra o abandono do sistema de 

educação ou o trabalho de apoio e inclusão social dos desistentes 

O questionário é composto pelos seguintes separadores: 

Secção 1 - Identificação da organização. 

Secção 2 - Utilização das TIC na educação e na educação. 

Secção 3 - Utilização das TIC na prevenção contra o abandono do sistema de ensino. 

Secção 4 - Utilização das TIC na área de trabalho e de inclusão social. 

Secção 5 - desenvolvimento de competências dos profissionais na utilização das TIC. 

 

O questionário é composto por respostas de escolha múltipla e perguntas abertas. 

 

Obrigado pelo seu tempo e pelas informações disponibilizadas ao responder ao questionário.  
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1. Secção 1 - Identificação da organização 

1.1 Tipo de organização que representam (escolha um) 

 

a) Escola 

b) Administração escolar 

c) Município 

d)  Organização com o objetivo de prevenir o abandono escolar  

e) Agência de emprego 

f) Outra organização que aborde o trabalho ou a inclusão social  

g) Outros (por favor especifique) .................................................................................. 

 

1.2 Principal objetivo da sua organização (por favor descreva brevemente) 

 

 

 

1.3 Atividades que a sua organização executa para resolver questões de abandono do sistema 

de ensino (escolha todas as opções que se aplicam)  

 

a) Prevenção 

b) Consultoria 

c) Integração no trabalho 

d) Inclusão social 

e) Outros (por favor especifique) 

 

1.4 A sua função no trabalho (escolha um) 

 

a) Professor, educador, formador 

b) Consultor de orientação na educação 

c) Professional da educação de adultos  

d) Assistente social 

e) Profissional de inclusão social 
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f) Outros (por favor especifique) 

 

1.5 Descrição das suas principais responsabilidades no trabalho (por favor descreva 

brevemente) 

 

 

 

1.6 Atividades que executa que abordam o problema do abandono do sistema de ensino 

(escolha todas as opções que se aplicam) 

 

a) Prevenção 

b) Consulta 

c) Integração no trabalho 

d) Inclusão social 

e) Outros (por favor especifique) 

 

 

2. Secção 2 - Utilização das TIC na educação e na formação 

2.1 Relação entre educação e formação e as TIC 

Por favor identifique as ferramentas que são utilizados (que têm um objetivo geral e não 

apenas na educação e formação) no seu país ou região no processo de educação e formação 

(escolha todas as opções que se aplicam): 

 

a) Internet (pesquisa) 

b) Páginas da Web  

c) Redes sociais 

d) Blogs 

e) E-mail 

f) Outros (por favor especifique) 

 

2.2 Utilização de ferramentas especificas de TIC no processo de educação e formação 

Por favor identifique quais as ferramentas TIC que são projetados para apoiar o processo de 

educação e educação no seu país ou na sua região (escolha todas as opções que se aplicam): 
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a) Páginas da web dedicadas a apoiar a educação e a formação 

b) Aplicativo de software específico dedicado a apoiar a educação e a formação 

c) Aplicações específicas para dispositivos móveis (principalmente tablets e smartphones) 

d) Blogs específicos dedicados a apoiar a educação e a formação 

e) Plataformas de e-learning 

f) Quadro interativo 

g) Outros (por favor especifique) 

 

2.3 Situação geral na disponibilidade das TIC no processo de educação e formação 

Qual é a sua opinião sobre a disponibilidade das TIC para apoiar o processo de educação e 

formação no seu país ou na sua região? (escolha um) 

 

a) É insuficiente e apresenta um obstáculo para o desenvolvimento da educação e da 

formação. 

b) Apresenta uma lacuna, a situação é pior do que noutras áreas. 

c) É adequado, comparável à situação global no país ou região. 

d) É boa, melhor do que noutras áreas. 

e) É muito boa, não existem obstáculos há pleno proveito das TIC. 

 

2.4 Faça uma breve descrição de 1-2 exemplos de boas práticas na utilização das TIC no 

processo de educação e formação 

 

2.5 Relação entre a utilização das TIC na educação e formação e no abandono escolar. 

Como pode avaliar a utilização das TIC no processo de educação e formação e o seu efeito no 

abandono escolar precoce? (escolha um): 

 

a) A utilização das TIC torna o processo de educação e formação mais atraente e tem efeitos 

positivos na prevenção contra o abandono escolar precoce. 

b) A utilização das TIC não tem efeito sobre o abandono escolar precoce. 

c) A utilização das TIC suporta direta ou indiretamente as decisões dos jovens para 

permanecer ou abandonar o sistema escolar. 

3. Secção 3 - Utilização das TIC na prevenção contra o abandono escolar precoce 
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3.1 Descrever o modo como utiliza as TIC na prevenção contra o abandono escolar 

precoce. 

Descrever resumidamente as atividades, software e a tecnologia que utiliza. 

 

 

3.2 Está ciente de quaisquer planos para novas formas/projetos de utilização das TIC na 

área da prevenção contra o abandono escolar precoce?  

Selecione um:            

a) Sim         

b) Não 

 

Se você respondeu sim, descreva resumidamente o projeto ou atividade: 

 

3.3 Por favor sugira o que seria um projeto/atividade eficaz a ser implementado na área 

de prevenção contra o abandono escolar na sua realidade (país/região) no 

futuro (escolha todas as opções que se aplicam): 

 

a) Páginas da Web focadas especificamente sobre as razões do abandono escolar precoce 

sua prevenção 

b) Permitir o acesso móvel às páginas da web (já existentes e novas) com o acesso às páginas 

de prevenção contra o abandono escolar 

c) Tornar o tema do abandono escolar num componente de diálogo entre os profissionais 

no campo e os jovens no âmbito da educação formal ou de atividades extracurriculares e 

atividades apoiadas pela TIC 

d) Utilização de redes sociais para reforçar a mensagem de prevenção contra o abandono 

escolar precoce 

e) Desenvolver um programa de prevenção e divulgá-lo aos jovens usando diferentes canais 

suportados pelas TIC 

f) Outros (por favor especifique) 

 

 

4. Secção 4 - Utilização das TIC na área de trabalho e inclusão social. 

4.1 Por favor descrever o modo como utiliza as TIC na área do apoio ao trabalho e a 

inclusão social dos jovens ou na área da inclusão dos desistentes. 
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Descreva sucintamente as atividades, software e a tecnologia que pode utilizar. 

 

 

 

4.2 Está ciente de quaisquer planos para novas formas/projetos de utilização das TIC na 

área de trabalho e na inclusão social dos jovens?  

Selecione um:            

a) Sim       

b) Não   

 

 

Se você respondeu sim, favor descrever resumidamente o projeto ou atividade: 

4.3 Na sua opinião o  que seria um projeto/atividade eficaz a ser implementada na área 

de apoio para o trabalho e a inclusão social dos jovens e, em especial, a prevenção 

contra o abandono escolar na sua realidades (país/região) no futuro (escolha todas 

as opções que se aplicam): 

 

a) Páginas da Web focadas especificamente sobre as razões e de prevenção contra o 

abandono escolar precoce 

b) Permitir o acesso móvel às páginas da web (já existentes e novas) com o acesso às páginas 

de prevenção contra o abandono escolar precoce 

c) Tornar o tema do abandono escolar precoce num componente de diálogo entre os 

profissionais no campo e os jovens no âmbito da educação formal ou de atividades 

extracurriculares e atividades e apoiada pela TIC 

d) Utilização de redes sociais para reforçar a mensagem de prevenção contra o abandono 

escolar precoce 

e) Desenvolver um programa de prevenção e divulgá-lo aos jovens usando diferentes canais 

suportados pelas TIC 

f) Outros (por favor especifique) 

 

 

5. Secção 5 - desenvolvimento de competências dos profissionais na utilização das TIC 

5.1 História do desenvolvimento das suas competências na utilização das TIC 

Quais foram os métodos que desenvolveram as suas competências na utilização das TIC até 
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ao tempo presente? (Escolha todas as opções que se aplicam) 

a) Autoaprendizagem 

b) A aprendizagem através da utilização de TIC 

c) Cursos de e-learning relevantes 

d) Cursos educacionais 

e) Consultoria pessoal por um profissional ou um colega 

f) Outros (por favor especifique) 

5.2 Quais as competências profissionais que precisa desenvolver para lidar melhor com 

a implementação das TIC no processo da abordagem das questões de abandono 

escolar? Por Favor avalie a importância da necessidade de cada competência numa 

escala de 1 a 5 (em que 1 representa importância baixa e 5 representa importância 

alta). Por favor sinta-se à vontade para adicionar outra competência e avaliá-los de 

forma semelhante.   

Descrição de competência (aptidão, capacidade) 1 2 3 4 5 

Trabalhar com um PC e com pacotes de software padrão      

Trabalhar com tecnologias móveis e smartphones modernos      

Competência no trabalho com Internet, sites e redes sociais      

O nível de proficiência  do utilizador em ferramentas específicas de 

ensino das TIC 

     

O nível de proficiência do utilizador em TIC aplicativos móveis      

Desenvolvimento de competências de aplicação simples em TIC      

Competências no desenvolvimento de projetos apoiados nas TIC na 

área da prevenção contra o abandono escolar e de abordar as 

consequências deste abandono. 

     

Adicionar suas competências (insira o número de linhas que considere 

necessários) 

     

 


