
O Abandono Escolar Precoce continua a ser um desafio para 
muitos Estados-Membros da UE, apesar dos desenvolvimentos 
significativos que têm sido feitos no que diz respeito à integração 
escolar de jovens com um background vulnerável. A necessidade 
de implementar o projeto APPLE surgiu dos elevados níveis de 
abandono escolar precoce nos Estados-Membros da UE e noutros 
países associados. De acordo com os dados divulgados pelo 
Eurostat, 10,6% dos jovens (18-24) na UE em 2017 não concluíram 
os seus estudos ao nível secundário por diversas razões sociais, 
económicas e familiares.

Algumas palavras acerca do APPLE
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O APPLE  tem como objetivo abordar o problema desenvolvendo 
um guia inovador e uma Plataforma de Alerta precoce do 
Abandono Precoce, que permitirá aos educadores e escolas 
identificar atempadamente os jovens em risco de abandonar a 

educação e tomar medidas preventivas.

Permitir que os educadores 
apliquem métodos ped-
agógicos inovadores e que 
identifiquem mais facil-
mente os jovens em risco 
de abandono.

Identificar formas de im-
pedir a saída precoce do 
ensino, bem como as refor-
mas necessárias a nível 
político e institucional.

Sensibilizar a comunidade 
educativa para a importân-
cia de travar a saída precoce 
da escola.

Apple visa:

https://www.appleproject.eu/
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De que forma o APPLE vai ter sucesso?

 

 

Ao conceber e organizar seminários de capacitação adaptados às 
necessidades dos educadores.

Ao organizar grupos focais com jovens em risco de saída precoce, bem 
como entrevistas com educadores.

Ao desenvolver um guia para educadores sobre os perfis dos jovens 
em risco de saída precoce da escola. 

Ao desenvolver uma Plataforma de Alerta Precoce online, que 
será constituída por material científico e pedagógico chave, bem como 
guias, Cursos Online Abertos Maciços (MOOCs) e relatórios.

Ao organizar workshops e reunindo decisores políticos, 
representantes de think-tanks e ONG’s, ativistas e investigadores, a fim 
de trocar concepções e ideias e potencialmente elaborar um plano de 
ação para travar a saída precoce da educação.

https://www.appleproject.eu/
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Se você é um educador, por favor sinta-se livre para nos contactar 
para assistir às nossas formações e aceder à Plataforma de Alerta 
Precoce.

Como aderir ao APPLE

Se trabalha no Setor Público na área da Educação, fique atento 
aos nossos workshops.

Se é estudante do ensino secundário e gostaria de partilhar 
connosco as suas histórias pessoais, incluindo desafios/obstáculos 
que poderá enfrentar e aspirações para o futuro, sinta-se livre 
para entrar em contato connosco.

https://www.appleproject.eu/
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www.appleproject.eu
info@appleproject.eu

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Contacte-nos:

Parceiros do Projeto APPLE: 

https://www.appleproject.eu/
https://www.kmop.gr/
https://www.canarywharf-consulting.com/
http://www.fygconsultores.com/
https://cpip.ro/
http://www.aproximar.pt/
https://www.kmop.mk/index.php/en/
https://www.appleproject.eu/
mailto:info%40appleproject.eu?subject=
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