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APPLE: A European initiative for preventing youth from dropping out of 

school 

 

“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. 

 

 

Apesar dos desenvolvimentos significativos no domínio da integração escolar de 

jovens com um background vulnerável, o Abandono Escolar Precoce continua a ser 

um desafio para muitos Estados-Membros da UE, uma vez que impede a 

produtividade e a competitividade e alimenta a pobreza e a exclusão social. Segundo 

o Eurostat, 10,6% dos jovens entre os 18 e os 24 anos na UE em 2017 não concluíram 

os seus estudos ao nível secundário e não seguiram qualquer outro caminho 

educativo. 

 

A APPLE irá desenvolver um guia para educadores, bem como uma plataforma de 

alerta online – composta por materiais científicos e ferramentas fundamentais –, o 

que lhes permitirá aplicar métodos pedagógicos inovadores e identificar mais 

facilmente os jovens em risco de abandono escolar. A identificação de crianças e 

jovens em risco de abandono servirá de alerta precoce, permitindo que os educadores 

tomem medidas e enfrentem o risco de abandono precoce.  
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Será dada especial atenção aos grupos mais propensos a serem expostos ao risco de 

abandono precoce, como crianças e jovens refugiados e migrantes, membros de 

comunidades ciganas ou minorias religiosas, étnicas e linguísticas, estudantes com 

necessidades especiais, e 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: KMOP – Centro de Ação 

Social e Inovação (Grécia), Canary Wharf Consulting (Reino Unido), Instalofi Levante 

(Espanha), Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia 

(Roménia), Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social (Portugal), Centro 

familiar e de acolhimento de crianças – filial em Skopje (Macedónia do Norte). 

 

 

Para mais informações, pode visitar o site do projeto: 

www.appleproject.eu 

 

Contacto: info@appleproject.eu 
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