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Datas e horário de formação:

Carga horária total: 

Destinatários:

3 horas (2 sessões)

Plataforma online de alerta 
para a prevenção do abandono 
escolar precoce

SESSÃO DATA HORA

1 19/07/2021 (segunda-feira) 17h-18h30

2 22/07/2021 (quinta-feira) 17h-18h30

Professores; Diretores de escolas; técnicos com funções em escolas. 

Modalidade: 
Online

Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+
da União Europeia

2019-1-UK01-KA201-061942

Sessões de apresentação e validação

Organização:  Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social
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Acerca da Iniciativa Apple - Plataforma de alerta 
precoce para prevenir o Abandono Escolar

APPLE: eArly warning Platform to Prevent youth from dropping out of school 
Education” é uma iniciativa europeia, que visa combater o abandono escolar 
precoce, através do desenvolvimento de um guia inovador para educadores e 
de uma plataforma de alerta precoce, que permitirá aos educadores, escolas e 
autoridades identificar mais facilmente os jovens em risco de abandono. É dada 
especial atenção aos grupos mais propensos a serem expostos ao risco de abandono 
precoce, como crianças, jovens refugiados e migrantes, membros de comunidades 
ciganas ou minorias religiosas, étnicas e linguísticas, estudantes com necessidades 
especiais, estudantes de famílias pobres e zonas rurais desfavorecidas.

O projeto tem uma duração de dois anos e é financiado pelo Programa Erasmus+ 
da União Europeia. É implementado na Grécia, Reino Unido, Roménia, Macedónia 
do Norte, Espanha e Portugal pelas seguintes seis organizações:

• Canary Wharf Consulting (Reino Unido)

• Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social (Portugal)

• Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia (Roménia)

• Instalofi Levante (Espanha)

• KMOP – Centro de Ação Social e Inovação (Grécia)

• KMOP - filial em Skopje (Macedónia do Norte)

Dada a importância de apoiar os educadores e outros profissionais que intervêm 
na área escolar na identificação precoce dos jovens em risco de abandono escolar, 
o âmbito destas sessões é apresentar a plataforma online, bem como oferecer a 
oportunidade de aceder à plataforma e testar os conteúdos, de forma a refletir 
acerca da temática da prevenção do abandono escolar precoce. As duas sessões 

As sessões:
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irão possibilitar a troca de experiências e boas práticas entre profissionais, bem 
como expandir a sua rede de contactos. Estas sessões de apresentação e validação 
estão a ser desenvolvidas devolvidas não só em Portugal, mas também na Grécia, 
Roménia, Espanha, Macedónia do Norte e Reino Unido.

1. Apresentação da iniciativa Apple e da plataforma online de alerta para  
    a prevenção do abandono escolar precoce

2. Breve abordagem ao fenómeno do abandono escolar precoce em Portugal  
    e na Europa

3. Exploração da plataforma (trabalho autónomo)

4. Discussão, reflexão e avaliação da plataforma

Programa do Seminário:

Facilitadores desta Formação:

Anastasia Sirbu - é licenciada em Psicologia, tendo concluído o Mestrado 
em Psicologia Comunitária, Proteção de Crianças e Jovens em Risco em 
2017, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Colaborou no Programa 
TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) no ISCTE, estando 
envolvida em ações de formação com professores prevenção e redução do 
abandono escolar precoce e do absentismo. Desenvolveu a sua atividade 
profissional como técnica no Centro de Inclusão Digital do Projeto “Fazer 
a Ponte” E6G do Programa Escolhas, na área de intervenção com crianças 
e jovens do Vale de Alcântara. Na Aproximar desempenha funções nos 
sectores de Sistema de Justiça Criminal e de Educação, fomação e Capital 
Social. 

Teresa Sousa – Licenciada e Mestre em Criminologia pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto. Desde 2014 que tem abraçado 
projetos comprometidos com o empoderamento, capacitação, promoção 
de cidadania e do acesso à rede formal de cuidados junto de públicos 
particulamente vulneráveis como pessoas que fazem trabalho sexual, 
pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que utilizam drogas. 
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Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Contactos:

Teresa Sousa / teresa.sousa@aproximar.pt

Telemóvel: 918 340 070

_

Rua do Paraíso, loja nº 2, 2610-136, Amadora, Portugal

www.aproximar.pt

www.facebook.com/Aproximar


