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Project title: 

Reference number: 

Award category: 

National Agency: 

Upskilling for Upscaled European defies 

2017-1-PT01-KA101-035398 

VET 

PT 

 

Topic(s) addressed: 

 

 

Please briefly describe the main objectives of the project and the topics 

addressed.. 

O projeto foi concebido a partir da análise e diagnóstico de algumas 

necessidades da instituição a partir da reflexão resultante da revisão 

pela gestão do processo da Gestão da Qualidade da ISSO 9001, 

suportado pelos inquéritos da avaliação de desempenho de forma a 

progredir o cumprimento do seu Plano de Desenvolvimento Europeu, 

tendo sempre em consideração a consciência dos valores e identidade 

europeus, a interculturalidade e a promoção da igualdade de género e 

de oportunidades. As necessidades encontradas estão relacionadas e 

adequadas á comunidade da EPATV e são: 

- a falta de um nível de comunicação normal da língua inglesa entre os 

professores das áreas socioculturais e científicas, dificultando o 

progresso do plano de desenvolvimento europeu; 

- atualização de conhecimentos, novas habilidades em métodos e 

técnicas de motivação visando o sucesso dos alunos em línguas; 

- atualização de conhecimentos, novas habilidades em métodos e 

técnicas de motivação visando o sucesso dos alunos nas TIC; 

- fornecer aos docente e pessoal educativo ferramentas e métodos 

didático-pedagógicos para estimular a inovação, aumentar a 

motivação e a promoção da autoconfiança dos jovens, bem como para 

combater o abandono precoce; 

- fornecer aos professores de Ciências ferramentas, técnicas e 

metodologias dos campos pedagógico, didático e linguístico que 

possibilitem a motivação da sua participação em projetos 

internacionais; 

-fornecer aos professores ferramentas, técnicas e metodologias para 

gerenciar alunos / turmas problemáticos. 

Assim, das necessidades elencadas surgiram os objetivos gerais: 

- motivar o incremento de práticas inovadoras em sala de aula, 

sobretudo no ensino das línguas estrangeiras e introdução de app 

digitais como fatores motivadores da aprendizagem e aquisição do 

conhecimento; 

- melhorar o desempenho profissional por via da adoção de 

metodologias baseadas na aprendizagem cooperativa e 

aperfeiçoamento científico e pedagógico-didático dos docentes, 

principalmente nas áreas das novas tecnologias digitais e fluência 

linguística (principalmente do Ingles, quer de docentes, técnicos e não 

docentes envolvidos no relacionamento com os alunos/jovens); 
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- proporcionar aos docentes ferramentas e métodos de aprendizagem 

formal e não formal para estimular a motivação e a promoção da 

autoconfiança como alavancagem/empowerment dos alunos, 

diminuindo o abandono escolar precoce e evitando o aumento do 

grupo dos jovens NEET (nem trabalham, nem estudam, nem seguem 

uma formação); 

- melhorar as técnicas de gestão de conflitos e diagnóstico de bullying 

junto de pessoal educativo da EPATV que se relaciona com os alunos e 

encarregados de educação; 

- proporcionar um conhecimento de outras culturas, saberes e 

princípios que levem a uma maior consciência dom projeto  europeu 

em todas as suas vertentes e prioridades. 

Todas as atividades foram orientadas e cumpridas visando a 

consecução dos objetivos do projeto e com resultados de 

aprendizagem comprovados, com o propósito de atuar num target 

group direto que são os agentes potenciadores e orientadores do 

processo de ensino aprendizagem com sucesso e focado no “alunos 

como construtor do seu próprio projeto formativo, indo de encontro 

ao previsto no documento de referência nacional e europeu que define 

os princípios orientadores da conceção, operacionalização e avaliação 

das aprendizagens de modo a garantir que todos os alunos adquiram 

Conhecimento e desenvolvam as capacidades e atitudes de modo a 

alcançar as competências ai mencionadas, promovendo uma cidadania 

ativa, justa, inclusiva e resiliente. 

 

Target group(s)  

 

Please indicate the number and profile (nationality, age, 

background) of participants. 

Previstos em candidatura 14 participantes de diferentes áreas 

curriculares dos programas do ensino VET, assim como de pessoal 

educativo envolvido no processo de ensino aprendizagem  e foram 

realizadas 16 mobilidades com o mesmo orçamento aprovado no 

projeto. 

Quanto ao perfil dos envolvidos: 
 
 Prevenção do abandono escolar- Praga – Republica Checa – 12 a 21 

de Março 2018 

Glória Lago Sousa, Educação Física- sexo feminino, (F), 38 anos 

Magda Gomes, licenciada em  Físico-Química, F - 40 

Adelino Costa; Educação Tecnológica - sexo masculino (M) - 46 
Estes docentes têm estado envolvidos em projetos Erasmus+ (KA1 VET 
e parcerias KA2) e em projetos de índole social em parceria com a CPCJ, 
de natureza ambiental Eco-escolas, Epadança, desporto escolar e 
Clube combate ao abandono escolar. 
Adelino Costa, docente da Mecatrónica Automóvel, está a desenvolver 
um projeto de práticas extracurriculares para o desenvolvimento de 
soft skills de alunos em risco de abandono escolar 
 
Apps para uso em sala de aula – Florença- Itália – 12 a 18 de Maio 

2018 

Rafael Marinho, Técnico Superior de Informática e Tecnologias da 
Informação M, 33 
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Ana Nogueira- Docente de Multimédia e Design Gráfico, responsável 
da Gestão da Qualidade, F, 24 
Natércia Machado, Técnica do Gabinete de Comunicação F, 27 
Fátima Pimenta – Docente de Artes Gráficas, Multimédia e Design 
Gráfico, F, 45 
Estes docentes são da área das TIC e tecnologias digitais e pretendem 
incrementar o uso de Apps em sala de aula. 
 Rafael Marinho e Natércia Machado fazem parte do grupo da 
introdução das novas Apps nas salas de aula, sendo também os 
"produtores” dos conteúdos consequentes para as diferentes 
disciplinas; 
 
Novas metodologias no ensino de línguas – Florença – Itália – 12 a 

18 de Maio 2018 

Clara Sousa; Inglês, F, 40 - tem estado envolvida em diversos projetos 

Erasmus+ KA1 e de índole social (Eco Escolas, Teatro, Voluntariado) e 

de preparação linguística de alunos participantes em Erasmus+. 

 
Fluência e desenvolvimento da língua inglesa – 14 a 25 de Maio 2018 
Aurélia Barros, Economia e Contabilidade , F, 52 
Rui Silva, História, M, 40 
Maria Paula Fernandes; Economia e Contabilidade, F, 57 
P. Fernandes é a responsável pelo Serviço de Projetos, Coordenadora 
Erasmus+, A. Barros é Diretora Financeira, tem estado envolvida na 
Gestão Financeira de projetos e tem participado ativamente em 
parcerias deste tipo. 
 Rui Silva é coordenador de grupo disciplinar de Área de Integração e 
tem estado envolvido em projetos Erasmus+ KA2. 
 

Gestão de Conflitos, inteligência emocional e prevenção de bullying 

– 16 a 21 de Julho de 2018 – Barcelona- Espanha 

Andreia Gomes, Economia e Contabilidade, F, 30 
Susana Soares,Economia e Contabilidade, F, 42 - 
Prazeres Morais; Economia e Contabilidade, F, 42 
A Gomes integrou um grupo de trabalho com o Serviço Psicologia 
Orientação de promoção do combate ao bullying.  
Susana Soares e Prazeres Morais são membros da comissão do Projeto 
Giro que é um projeto em parceria com a CPCJ de integração da 
comunidade cigana na EPATV. 
 
Educação Não Formal- empower para motivação no processo de 

aprendizagem dos alunos/escola – 22 a 26 de Julho – Roma- Itália 

João Lançós, Biologia e Geologia, M, 46 - Coordenador de projetos 
Erasmus+ e professor participante em vários outros projetos (Eco 
Escolas, Oficinas das Ciências, entre outros). 
José Barros, Português, M, 52 - professor ativo no campo do Teatro e 
da Poesia e atividades sociais (voluntariado escolar), integra o grupo de 
um projeto Erasmus+, após este projeto. 
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Methodologies 

• Multidisciplinary 
approaches 

• Key competence 
development 
(knowledge, skills 
and attitudes) 

• Linking formal, non-
formal and informal 
learning 

• Inclusion, 
participation, 
cooperation 

• Innovative use of 
tools 

• Learners’ active role 
in the learning 
process 

In what ways are the teaching and learning approaches elaborated and 

implemented in the project innovative?  

As metodologias utilizadas quer na seleção dos participantes, quer na 

escolha dos  temas e conteúdos da formação, tiveram sempre em 

conta um objetivo não só curricular mas sobretudo uma abrangência 

transversal de forma a produzirem alterações positivas e sustentáveis 

no grupo global responsável pelo sucesso na transmissão de 

conhecimento ( alunos, professores, técnicos, não docentes, 

colaboradores e stakeholders internos e externos), mas também indo 

de encontro ao desenvolvimento pessoal, social e cultural de todos os 

envolvidos no projeto seja  direta e/ou indiretamente. 

O facto de se introduzirem ferramentas e processos de aprendizagem 

não formal ( apps digitais, gamificação, casos de vida real, a arte, as 

ciências ...) constituem um desafio e uma motivação para  que os 

jovens e sobretudo os mais desmotivados que por varias razões ( 

sociais, económicas, provenientes de famílias destruturadas, 

migrantes...) de uma forma lúdica consigam muitas vezes recuperar as 

aprendizagens necessárias para desenvolver skills que promovam o 

seu sucesso pessoal e profissional, já que se sentem parte integrante 

na construção do seu percurso formativo muito consistente com as 

suas apetências, sua vocação e sobretudo treino de soft skills que lhe 

vão criar a confiança e motivação o sentimento da possibilidade de 

sucesso e que as podem aplicar a outras situações da sua vida real. E é 

aqui que reside a inovação: os agentes de ensino de uma forma aberta 

e de acordo com as mudanças da sociedade, através de novas técnicas, 

novas ferramentas aplicadas em sala de aula, conseguirem 

proporcionar a todos as mesmas oportunidades de forma a que... 

ninguém fique para tras...e prepararem os jovens para uma cidadania 

de participação ativa, com responsabilidade ambiental e social. 

Environments 

• The whole school 
approach 

• Cross-sectoral 
cooperation 

• Digital/blended 
learning 

• Schools as enablers 
of innovation 

In what ways do learning environments in the project support 

innovative teaching and learning approaches? 

Hoje a Escola deve ser olhada como um Ecossistema, caraterizada pela 

volatilidade do conhecimento, pelo imperativo de antecipação das 

necessidades de um futuro incerto e competitivo, pela complexidade 

da multiculturalidade e pela ambiguidade, fruto de uma evolução 

tecnológica acelerada e de uma globalização crescente, no qual o papel 

da Educação é primordial, tendo como função ultima gerar e gerir as 

mudanças necessárias para produzir cidadãos com uma formação 

integral capazes de aprenderem toda a vida ( a tão referida 

Aprendizagem ao longo da Vida) e enfrentarem com perseverança e 

resiliência a mudança em todos os domínios da sociedade. 

Ciente desta realidade, a Direção da escola, os núcleos de reflexão que 

estão implementados na EPATV, através dos grupos disciplinares, do 

Conselho Pedagógico e da equipa do EQAVET e da Qualidade aliados a 

um Conselho Consultivo dinâmico e interativo representativo de toda 

a comunidade envolvente, do poder local, das empresas, associações 

e entidades da saúde, social e ambiental,  dando origem a uma visão 

estratégica virada para futuro, pretendeu, com este projeto de 

formação estruturada capacitar os seus recursos humanos, 
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principalmente os que estão mais envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem do ensino VET, de forma a melhorar a suas práticas 

pedagógicas, centradas na aprendizagem dos alunos, no 

desenvolvimento das autonomias dos alunos aprenderem, de 

pesquisarem, para, com responsabilidade e espirito crítico, 

enfrentarem os desafios e os problemas colocados pelo professor que 

tem mais num papel de facilitador, medidor, e não de um simples 

transmissor de conteúdos, aproveitando e concretizando as soluções 

criativas e inovadoras que os alunos vão apresentando.  

E esta opção de incentivar e dotar os professores de ferramentas que  

permita a EPATV ser a ...Escola de e com sucesso...tem os seus frutos à 

data de hoje, pois os conhecimentos adquiridos demonstraram a sua 

sustentabilidade e usabilidade consistente, na imprevista pandemia 

provocada pela Covid-19 que impos o recurso do ensino a distância, 

sem qualquer possibilidade de planificação e que as metodologias quer 

digitais quer de novas abordagens de carater não formal foram 

amplamente utilizadas na elaboração do P@D ( Plano de Ensino a 

Distância) e no desenvolvimento das aulas síncronas a emitir pelo 

ZOOM e TEAMs. 

Teachers 

• Techers’ agency as 
innovators 

• Teachers’ skills and 
competences 

• Teachers’ 
cooperation and 
peer learning 

In what ways do teachers/educators involved in the project influence 

the innovative teaching and learning processes?  

Sendo o papel de professor hoje entendido como um medidor e 

facilitador do processo de ensino aprendizagem que ajuda os alunos a 

concretizar o seu percurso educativo e inserção na sociedade global, 

faz toda a pertinência a preocupação da direção da EPATV em dotar o 

seu quadro de agentes da educação VET de mecanismos que 

promovam as mudanças de forma sustentável e abordagens de 

sucesso   

Os certificados emitidos pelas entidades formadoras e de acreditação 

onde referem as competências técnicas adquiridas, mesmo as carater 

não formal ( tipo melhoria da fluência linguística, relacionamento 

intersocial, novas culturas e saberes...e para alguns a sua primeira 

saída internacional) revelam a qualidade e a inovação das mesmas com 

impacto na implementação da aprendizagem ao longo da vida, 

alinhados com as politicas europeias, nacionais e da Educação. 

Assim, o intuito foi criar grupos de incentivo e de alavancagem para a 

mudança através dos professores diretamente embora os beneficiários 

indiretos sejam efetivamente os alunos no sucesso do seu futuro 

pessoal e profissional.  

A estrutura de trabalho colaborativo e de política de comunicação 

interativa que a EPATV utiliza, depressa fez com que a partilha fosse 

assimilada e o desafio de experimentação de coisas novas fosse 

facilmente conseguida e mantida como prática a seguir, provocando a 

ânsia por ...novas propostas...que foram e são acompanhadas pelos 

técnicos de recursos informáticos e digitais na construção e adaptação 

ao projeto educativo da escola e á cultura própria que esta espelha na 

comunidade envolvente. 

Por outro lado, os pares e instituições, com que a EPATV tem projetos 

em parceria, tais como CFAC- Centro de Formação do Alto Cávado, o 

Centro de Saúde, Eco-Escola, CPCJ, Escola Segura, acabam por 

incorporar estas práticas pois acabam por ver comprovada a sua 

eficácia. 
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Impact 

• Quality of innovation 
processes  

• Spill-over effect  

What is the impact of the innovative teaching and learning processes 

implemented in the project? 

O maior dos impactos para além das mudanças imediatas com a  

inclusão de novas metodologias, novas ferramentas provocadas pela 

motivação imediata de utilizar as aprendizagens assimiladas em 

contexto formativo e de partilhar com os grupos disciplinares de cada 

área, assim como com os pares e junto das parcerias provenientes de 

vários projetos que a escola tem em curso, aconteceu ( e á data de hoje 

já se pode comprovar), nas alterações da programação da estrutura 

dos objetivos e resultados a incluir nas matérias curriculares, já que a 

autonomia curricular assim o permite. As matérias começaram a ser 

desenvolvidas de forma transversal, onde a Matemática introduziu 

novas apps associadas à aprendizagem formal e que são aplicadas em 

projetos de Robótica e de Arte sobretudo em projetos Erasmus em que 

várias turmas estão inseridas.  

Por indução e osmose, tal implicou também uma revisão e melhoria do 

Projeto Educativo (com a introdução destes novos processos de 

aprendizagem, a introdução da metodologia OLS do Erasmus no 

programa corrente de Ingles, a  criação da equipa EMAEI – Equipa    ), 

e o Observatório de Empregabilidade na sua monitorização informou 

que o abandono escolar na EPATV diminuiu cerca de 2% face aos 8,9% 

que à data se estimaram.  

Estes processos de ensino e aprendizagem aportaram inovação quer 

aos conteúdos quer á pedagogia, quer á visão estratégica que a direção 

muito assimilou desta partilha de experiências e processos que estes 

colaboradores trouxeram para a escola, que muito tem valorizado 

outros projeto sociais e ambientais e mesmo Erasmus tal como 

aconteceu na definição do IO do projeto KA202- Schools 4.0 em fase de 

terminus com um produto de alta qualidade educacional e científico. 

Por outro lado foi e é muito relevante o aumento que se verificou na 

apetência dos professores participarem em projetos Erasmus, assim 

como os alunos já se matriculam perguntando o que tem que fazer 

para fazer parte da rede de alunos Erasmus da EPATV. Tem sido um 

grande fator motivacional para os que apresentam alguma 

desmotivação pelas aulas da componente teórica e científica e/ou que 

por qualquer motivo querem abandonar a escola precocemente. 

Mais do que os processos per si, o impacto sentido na “open minde” e 

tornando estas práticas uma atitude e não um recurso faz com que os 

agentes de ensino da EPATV, hoje apliquem de forma instintiva e 

consciente estes processos na transição digital como uma forte 

componente de sucesso na partilha do conhecimento, assim como 

ajudou a que o ensino a distância imposto pela pandemia fosse 

implementado com mais tranquilidade e orientado para o sucesso, e 

de forma inclusiva e com especial atenção para os mais desfavorecidos. 

Project information: Regarding the activities aiming to attain the above referred objectives, 

this project applies for some structured training events titled: 
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No que diz respeito às atividades que visam atingir os objetivos acima 

referidos, este projeto aplica-se a alguns eventos de formação 

estruturados intitulados: 

Fluência e desenvolvimento de inglês para professores, educação não 

formal na escola. Métodos e ferramentas para capacitar a 

aprendizagem dos alunos. Prevenir o abandono escolar precoce - um 

desafio para todos os professores. Incremente suas ideias de ensino - 

Metodologia de ensino de idiomas na prática hoje. Gestão de conflitos, 

inteligência emocional e prevenção do bullying. Existe um aplicativo 

para isso! Explorando os Melhores Aplicativos de Ensino e 

Aprendizagem dos Alunos, para inovar o currículo em competências 

digitais e língua inglesa. 

De referir que todas as formações foram acreditadas pelo CCPFC – 

Centro Científico-Pedagógico de Formação Contínua de Braga, 

entidade de reconhecimento nacional da acreditação da Formação 

Continua em Portugal, o que de certa forma afere a qualidade e 

pertinência da formação selecionada quer a nível de conteúdos quer a 

nível do seu impacto nas metodologias de aprendizagem no ensino e 

formação profissional da atualidade. 

De salientar que se não fosse a possibilidade destas ações serem 

comparticipadas por fundos públicos da EU, seria muito difícil, hoje 

sermos uma escola profissional com reconhecimento dos alunos e 

encarregados de educação que nos procuram, dos pares, parceiros 

institucionais e setoriais, assim como das entidades competentes da 

educação( DGEST, ANQEP) entre outros.     

• Project website www.epatv.pt 

• Project 
implementation 
period 

 

30-9-2017 a 29-11-2018 

• Project partners -ENJOY ITALY DI GARIANO ALESSANDRO- Itália  - PIC 949531934 

-EUROPASS TEACHER ACADEMY– Itália/Espanha-PIC 947318394 

-INTERNATIONAL HOUSE LONDON- UK- PIC 945380916 

-EURO TEACH EGITIM PROJE VE DANISMANLIK- Turquia-PIC 911576513  

• Project contact -Paula Fernandes – Assessora de Direção e Coordenadora de Projetos    

- paula.fernandes@epatv.pt    - +35 915 655 581 

- João Pedro Lançós – Técnico de projetos Erasmus da EPATV  - 

jplancos@epatv.pt  - +351 253322016 

Participants to the Award 

Ceremony 

Please provide a bio note of teachers, pupils, school heads and other 

participants who will attend the award ceremony and their contacts (e-

mail address, phone number) – their participation will be confirmed at 

a later stage depending on the award ceremony format. 

- João Luis de Matos Nogueira – Diretor Geral (desde 2007) 

dir@epatv.pt 

+351 917 162 698 

mailto:paula.fernandes@epatv.pt
mailto:jplancos@epatv.pt
mailto:dir@epatv.pt
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- Paula Fernandes – Assessora Direção- coordenadora de projetos 

internacionais desde 2007- participante numa ação de formação do 

projeto 

paula.fernandes@epatv.pt 

+351 915 655 581 

- João Pedro Lançós- técnico acompanhante do projeto KA101 e 

participante numa ação de formação 

pedro.lancos@docente.epatv.pt 

+351 917 802 530 

- Aurelia Maria Barros – Diretora Financeira da EPATV- participante no 

projeto 

aurelia.barros@epatv.pt 

+351 962 022 869 

- Maria de Fátima Pimenta – docente EPATV- participante no projeto 

fatima.pimenta@docente.epatv.pt 

+351 914 017 333 

Supporting material 

 

 

Please join to your description any kind of supporting material from 

the project indicating the date, subject, (first) names of participants, 

names of media involved, along with the copyrights declarations.   

Project deliverables:NA 

Photos (min. 5 per projects): colocar links com as publicações e mais 

em www.epatv.pt 

Videos: if possible- NA 

Participants' testimonies:  
 
Apresentam-se alguns relatórios dos participantes que traduzem o 
impacto na sua formação, á data (2018), em links para consulta, assim 
como algumas partilhas orais em reuniões de Conselho Pedagógico, de 
reuniões da Rede de Escolas 4.0 com outras escolas VET e instituições 
transversais da comunidade envolvente:  
 
- "A pouca segurança sentida no desenvolvimento da minha função 
enquanto coordenadora de projeto Erasmus por não ter um domínio 
da fluência do  inglês foi largamente ultrapassado depois desta 
experiencia na Internacional House de Londres, uma vez que as 
metodologias usadas no diagnóstico, baseadas no TBL – Task Based 
Learning, em que após determinação do nível a integração no grupo foi 
de acordo com as funções que se pretendiam melhorar....resultaram 
numa maior fluência do EN, e sobretudo numa maior  motivação para 
a necessidade de melhoria...pelo que, só é pena não ser de forma 
consistente para consolidar e incrementar o aumento das 
competências...e o facto de “viver” em sociedade em território de 
língua inglesa provoca uma alavancagem com impacto muito positivo. 
Os conhecimentos adquiridos ...vieram consolidar o envolvimento em 
projetos de âmbito internacional...fomentar o espírito europeu...troca 
de experiências e boas práticas com pares dos países do programa 
Erasmus+, permitindo...a passagem a colegas menos versados em 
inglês".- Paula Fernandes-Fluência e desenvolvimento da língua inglesa 
 
 

mailto:paula.fernandes@epatv.pt
mailto:pedro.lancos@docente.epatv.pt
mailto:aurelia.barros@epatv.pt
mailto:fatima.pimenta@docente.epatv.pt
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“Esta foi uma experiência que considero deveras enriquecedora, uma 
vez que me proporcionou o acesso a material teórico e científico sobre 
o tema, assim como o acesso a espaços de debate e partilha de práticas 
docentes. Penso que o facto de poder discutir e comparar práticas de 
ensino com colegas que lecionam noutros contextos diferentes do da 
realidade portuguesa me dá outras perspetivas e me permitiu até ter 
algum insight sobre a minha própria prática. Acredito, assim, que esta 
experiência acrescentou mais-valias às minhas competências 
enquanto professora de língua estrangeira e que me ajudará a 
criar/proporcionar ambientes de aprendizagem mais diversificados. 
Representará também um reforço das minhas funções na Escola e 
servirá para criar novos materiais de apoio à atividade docente, que 
oportunamente partilharei com o restante corpo docente do grupo 
disciplinar de Inglês da EPATV".” – Clara Sousa – Novas metodologias 
no ensino de línguas 
 
“There is an App for that!" - "O balanço que faço é totalmente positivo. 
Tomei conhecimento de uma série de aplicações, aprendi a utilizá-las, 
coloquei-as em prática e de futuro poderão ser utilizadas com os 
alunos de forma a motivá-los, contribuindo assim para os motivar e 
melhorar o seu processo de aprendizagem."- Fátima Pimenta –Apps 
para uso em sala de aula  
 
"Preventing Early SchoolDropout " - "...ao longo desta formação foram 
fornecidos materiais e ferramentas...para conceber, elaborar e aplicar, 
com qualidade pedagógica. que nos auxiliará em relação à 
problemática do abandono precoce", "Foi possível ...partilhar...o que 
de melhor se faz...utilizando a aprendizagem não formal na melhoria 
do processo de trasição do conhecimento no ensino VET...”- Magda 
Gomes – Prevenção do abandono escolar 
 
"Non Formal Education..." - pensando nos aspetos positivos que 
emanam desta formação, pode-se dizer que os instrumentos de 
planeamento de aulas e ferramentas digitais referidas... serem 
utilizados na prática docente dos participantes da EPATV. A observação 
de vídeos com diversos casos de práticas escolares alternativas serve 
de inspiração e, certamente, de study case para a instituição de envio 
poder alavancar o seu trajeto para o futuro...A referência, ainda que 
breve e algo superficial, a metodologias como “The Jigsaw Classroom”, 
“The flipped classroom”, “Storytelling”, “Blended Learning” 
enriqueceu substancialmente os horizontes para partilhar e formar um 
corpo docente mais preparado e sensibilizado para a inovação...”- 
Pedro Lançós - Educação Não Formal 
 
Other: NA 

 

 

 


