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Datas e horário de formação:

Abandono Escolar Precoce - Identificar os jovens 
em risco e tomar medidas preventivas 

Carga horária total: 

Destinatários:

8 horas (2 sessões de 4 Horas)

Seminário de Capacitação 
para Educadores

SESSÃO DATA HORA

1 23/01/2021 (sábado) 9h00 – 13h00

2 30/01/2021 (sábado) 9h00 – 13h00

Profissionais que lidam com jovens em risco de abandono escolar precoce 
(Professores, Educadores, Membros de Direção e funcionários das escolas, Técnicos 
com funções em associações que lidam com jovens ou crianças em idade escolar, 
estudantes universitários na área da educação).

Modalidade: 

Online

Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+
da União Europeia

2019-1-UK01-KA201-061942
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Organização:  Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social

Sobre a 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. 

A iniciativa 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:

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

• KMOP - filial em Skopje (Macedónia do Norte)

• Canary Wharf Consulting (Reino Unido)

• Instalofi Levante (Espanha)

• Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia (Roménia)

• Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social (Portugal)  

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 seminário de capacitação:
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o âmbito desta ação é desenvolver e implementar seminários de capacitação,  
de forma a discutir esta temática. O seminário, dividido em duas sessões, irá 
possibilitar a troca de experiências e boas práticas entre profissionais, bem 
como expandir a sua rede de contactos. Este seminário de capacitação está  
a ser devolvido não só em Portugal, mas também na Grécia, Roménia, Espanha, 
Macedónia do Norte e Reino Unido.

I. Introdução à Iniciativa APPLE 

II. Abandono escolar precoce em Portugal e na Europa

III. Perfil dos jovens em risco de abandono escolar precoce definido no âmbito  
      do projeto Apple

IV. Identificação dos fatores de risco do abandono escolar precoce

V. Princípios de comunicação com jovens em risco de abandono escolar  
      e com as suas famílias 

VI. Métodos de ensino com foco na Aprendizagem cooperativa

VII. Apoio externo e cooperação 

VIII. Discussão de casos práticos de abandono escolar 

IX. Exercícios práticos: Boas práticas na prevenção do abandono escolar precoce

Programa do Seminário:

Facilitadores desta Formação:

Rita Lourenço - concluiu, em 2010, o curso de Criminologia pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto e é Mestre em Gestão do Potencial 
Humano (Instituto Superior de Gestão). Integrou a equipa da Aproximar, 
primeiro enquanto voluntária, em 2013. Desde então, desempenhou função 
de Especialista de Inovação Social, tendo estado envolvida em diferentes 
iniciativas que vão desde a concepção à implementação e avaliação de 
projetos de investigação-ação com âmbito (trans)nacional. Atualmente 
na Aproximar é responsável pelo Departamento de Projetos e Programas 
de Inovação Social para a Inclusão Social, fazendo também parte da bolsa 
de consultores e formadores da Organização, sendo Adjunta da Direção e 
Coordenadora do Departamento para o Sistema de Justiça Criminal. 
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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. 

Bruno Manso - licenciou-se em Jornalismo pela Escola Superior de 
Comunicação Social no Instituto Politécnico de Lisboa. A partir de 2005 
começou a trabalhar em Consultoria de Recursos Humanos e desde 
2007 que é também formador na área Comercial e Apoio ao Cliente. Nos 
últimos anos desenvolveu atividade como Consultor Pedagógico em mais 
de 200 escolas do 1º Ciclo nos concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, 
Loures, Mafra e Lourinhã. Em 2020 tornou-se pós-graduado em Gestão 
e Desenvolvimento de Organizações de Economia Social pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e desde 
então que se dedica a esta área. Atualmente na Aproximar é Consultor, 
dando apoio aos diversos projetos existentes.
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Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Contactos:

Rita Lourenço / rita.alves@aproximar.pt

Telemóvel: 911939224

_

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

www.aproximar.pt

www.facebook.com/Aproximar


