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MOTIVAÇÃO INERENTE AO PROJETO 
O Abandono Escolar é um fenómeno muito preocupante dentro e fora da UE: 
 
• Ao nível Europeu 12% (2013) 
• Itália 17% 
• Hungria 12% 
• Portugal 19% 
• Ìndia tem mais de 1 milhão de crianças não integradas nas escolas 
• No Senegal apenas 21% das crianças continua para o ensino secundário 
• Na Bolívia apenas 35% dos grupos etários elegíveis frequentam o ensino secundário 

 
Um dos objetivos da Estratégia UE2020 é reduzir a taxa de abandono escolar para 10% e 
alcançar a meta de ter pelo menos 40% de jovens graduados ou com qualificação 
equivalente.  



ABANDONO ESCOLAR 
A EU inclui na definição de abandono escolar as pessoas com idades 

entre 18-24 que possuem baixo nível de educação secundária ou 
menos e não se encontram integradas num sistema de educação ou 

formação (Recurso: website da Comissão Europeia) 
O Abandono Escolar pode assumir várias formas: 
• Jovens que abandonaram a escola antes do final do ensino 

obrigatório, 
• Jovens que completaram o ensino obrigatório, mas não obtiveram 

uma qualificação de ensino secundário (profissionalizante), 
• Jovens que seguiram cursos pré-vocacionais ou vocacionais que não 

conduziram a uma qualificação equivalente ao ensino secundário 
(profissionalizante). 



OBJETIVOS geral e específicos 
O.G : fomentar a cooperanção e partilha no domínio da Infância e 

Juventude, entre os Países do Programa e os Países Parceiros, 
envolvendo organizações que visam prevenir o Abandono Escolar; 

 
O.E.1. promover discussão e diálogo sobre dinâmicas sociais, políticas e 
económicas que levam as crianças e jovens a abandonar a escola e o 
mundo da educação; 
O.E.2. desenvolver competências profissionais no domínio da educação 
e aprendizagem não-formal;  
O.E.3. identificar e partilhar boas práticas em matéria de combate ao 
Abandono Escolar adequadas, passíveis de ser aplicadas nos Países do 
Programa e dos Países Parceiros. 

 



RESULTADOS 
• R.1. – o.e.1: maior partilha de práticas transnacionais e políticas de juventude para prevenir o 

Abandono Escolar; 
• R.2. – o.e.1: maior consciência acerca das relações entre educação formal e não-formal no combate 

ao Abandono Escolar, enfatizando a complementaridade de papéis destas diferentes metodologias 
educativas; 

• R.3. – o.e.1: maior conhecimento sobre dados qualitativos e quantitativos relacionados com o 
fenómeno de Abandono Escolar nos países parceiros do projeto; 

• R.4. – o.e.2: maior conhecimento e competências dos profissionais envolvidos no combate ao 
fenómeno de Abandono Escolar; 

• R.5. – o.e.2: mais oportunidades para discussão e partilha de boas práticas de intervenção entre 
profissionais; 

• R.6. – o.e.2: maior compreensão e conhecimento dos profissionais sobre aspetos sociais, culturais e 
linguísticos da sua origem/nacionalidade; 

• R.8. – o.e.3: ampliação do debate e discussão sobre o fenómeno de Abandono Escolar aos níveis 
local, nacional, europeu e internacional; 

• R.9. – o.e.3: maior confiança e atitude positiva das comunidades relativamente aos valores 
europeus e projetos que os promovem. 

 



VALOR ACRESCENTADO EUROPEU 
 

• valores e prioridades da União Europeia, conduzindo a uma 
sociedade Europeia coletiva baseada no respeito e compreensão 
mútua; 

 

• uma base comum para pesquisa, estudos, criação, 
experimentação e identificação de abordagens e boas práticas 
de combate ao Abandono Escolar aplicáveis a nível 
internacional. 

 



CARÁCTER INOVADOR 
 

1. Aproximar as diferentes conceções de “Abandono Escolar”; 

 

2. Prevenção do Abandono Escolar desde idades precoces; 

 

3. As consequências do Abandono Escolar serão consideradas 
não apenas como resultado do fenómeno, mas como razões 
para a saída da escola. 

 



ATIVIDADES 
O projeto é composto por ações (work-packages): 
A.1 Reunião de lançamento→ 8 – 9 Novembro 2016, Palermo 
A.2 Seminário para participantes→ 20 – 24 Fevereiro 2017, 
Palermo 
A.3-4-5-6-7-8 Mobilidade(s)→ 27 Fevereiro – 28 Março 2017, 
Itália, Portugal, Hungria, Bolívia, Índia, Senegal 
A.9 Seminário para participantes→ 31 March – 04 Abril 2017, 
Palermo 
A.10 Reunião Final (23 – 24 Maio 2017, Palermo) e conferências 
locais  
 



INDICADORES 
Indicadores das atividades (A1-A10): 
• 6 gestores de projeto e 6 assistentes administrativos participam na Reunião de Lançamento do 

Projeto (Kick-off  meeitng) e na Reunião Final. 
• 12 profissionais participam no projeto 
• 1 Reunião de Lançamento do Projeto (Kick-off meeting) 
• 4 reuniões preparatórias desenvolvidas para os participantes 
• 2 Seminários 
• 6 mobilidades de profissionais 
• Min. 18 staff e 120 beneficiários indiretos envolvidos nas atividades implícitas às mobilidades 
• 12 Europass CV+Skills Passport compilados pelos participantes 
• 1 Reunião Final de parceiros 
• 6 Conferências 
• Min. 30/50 stakeholders presentes na conferência 
• 1 Manual (produto final) 
 



PRODUTO FINAL 
Um manual sobre estudos de caso e boas práticas para combater o 
Abandono Escolar e promover a frequência da escola. 
Conteúdos do manual: 
- Resultados de pesquisas sobre Abandono Escolar; 
- Compilação de boas práticas e seus resultados; 
- Adaptação de boas práticas de acordo com os contextos locais. 
Capítulos: 
1. O que é o Abandono Escolar? Abandono Escolar nos países 

participantes. 
2. Apresentação das organizações participantes e profissionais 
3. Seleção das melhores práticas 

 



IMPACTO 
• Nível local→ comunidades locais mais sensíveis à importância de 

frequência da escola, conhecimentos ganhos a partir das 
metodologias educativas e enriquecidas pela qualidade do trabalho 
profissional; inovação das intervenções locais; 

• Níveis regional e nacional→ adaptação de novas e inovadoras 
práticas de combate ao Abandono Escolar, rede nacional de 
promoção do programa Europeu e aumento do número de propostas 
de projetos; 

• Nível internacional→ desenvolvimento da capacidade de 
intervenção dos participantes, não apenas ao nível local mas 
internacional, reforçando a dimensão internacional das organizações 
e expandindo a sua rede de parceiros. 

 



 
 

 

MUITO OBRIGADO! 


