
 

  

 

TICS 

TIC nos serviços de apoio socioeducativas para 

combater o abandono escolar precoce  

 Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A 

informação contida nesta publicação (comunicação) vincula 

exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável 

pela utilização que dela possa ser feita.  

Partnership 

Institut Corse de Formation et Re-

cherche en Travail Social (França) 

 

Civiform societa cooperativa socia-

le (Itália) -www.civiform.it 

 

Le Centre d'Information et d'Educa-

tion Populaire  (Bélgica) - 

www.ciep.be 

 

Instituto De Soldadura E Qualidade 

(Portugal) - www.isq.pt 

 

Agentúra RRI (Eslováquia) - 

www.2ri.sk 

 

ITG CONSEIL (França ) - 

www.itg.fr 

 

Quarter Mediation (Holanda)-

 www.quartermediation.eu  

 

Resultados  

A utilização das TIC no apoio socioeducativo será 

objeto de experiência no âmbito deste projeto. 

Serão desenvolvidos no projeto: 

 

- Perceções e práticas de jovens digitais natos 

- Caixa de ferramentas nativos digitais: ferramentas 

para educar os jovens sobre os riscos de vícios 

digitais 

- A utilização das TIC em atividades 

socioeducativas 

- Caixa de ferramentas "Utilizar o digital para 

suporte, é possível": ferramentas de sensibilização e 

propostas para uma maior consideração as TIC no 

apoio a jovens desistentes ou em risco de abandono 

escolar 

- Website do projeto e comunidade on-line para 

comunicação e ação 

- Materiais de formação: TIC em atividades de 

apoio socioeducativos para combater o abandono 

escolar precoce 

 

Para mais informações contacte: 

 

Cristina Almeida 

ISQ 

e-mail:tcalmeida@isq.pt 

www.isq.pt 

 

        

 

 

 

   www.ticsproject.com 

www.facebook.com/ticsproject 

http://www.civiform.it/
ciep.be
http://www.cjd-bbw-frechen.de/
http://www.2ri.sk
itg.fr
http://www.quartermediation.eu


   

Contexto                                                                   

O abandono escolar, a falta de motivação, a 
exclusão escolar e os problemas de 
comportamento são grandes temas Europeus. 
 
Na Europa, a taxa de abandono escolar precoce 
(ESL - abandono escolar precoce) é de cerca de 
13,5%, mas a UE pretende reduzir essa 
percentagem até 10% em 2020. Ainda que o 
fenómeno de abandono escolar precoce seja 
internacional, cada país tem a sua própria 
abordagem e projetos-piloto. 
 
Os intercâmbios entre os Estados-Membros sobre 
os progressos realizados numa direção comum têm 
sido sempre incentivados, de modo a avaliar em 
conjunto a eficácia das medidas tomadas tanto no 
ensino geral como na formação profissional. 
 
O projeto TICS partilha os objetivos europeus em 
matéria de emprego, inovação, educação e 
inclusão social, na medida em que visa o 
desenvolvimento de  
métodos operacionais dirigidos a profissionais da 
educação e formação profissional, assistentes 
sociais, especialistas em integração e todos os 
interessados com questões sociais, incluindo a o 
abandono escolar e a exclusão social.  
  
 
 
 

Partindo da questão do combate do absentismo e o 

abandono abandono escolar precoce, o projeto 

TICS dirige-se a formadores e conselheiros 

profissionais que atuem ao nível da integração 

profissional/social ou promoção da mobilidade nos 

domínios do emprego, acesso aos direitos 

humanos, saúde, cidadania ou num curso de 

formação profissional. 

Parte da premissa de que os dois campos separados 

anteriormente, o domínio da educação e formação 

ao longo da vida e a área social, estão a convergir 

nos dias de hoje. 

Os técnicos 

especialistas em 

integração social e 

profissional, 

assistentes sociais, 

bem como os 

formadores oferecem serviços de apoio a jovens 

vulneráveis, apoiando desta forma profissionais de 

educação e formação e famílias. Ao lidar com os 

jovens, é necessário ter um interesse e 

compreensão das suas práticas.  

O projeto TICS oferece aos profissionais a 

possibilidade de integrar uma nova abordagem 

para lidar e ouvir estes jovens que são menos 

numerosos na rua e cada vez mais presentes na 

web. No contexto da intervenção educativa e 

social, trata-se de incentivar e capacitar os 

profissionais na utilização das TIC e práticas 

tecnológicas que possam promover o diálogo com 

estes jovens.  

O projeto TICS atua em duas componentes 

inovadoras: 

Em primeiro lugar, ajudar os jovens a descobrir que é 

possível a utilização de TIC e redes on-line de uma 

forma diferente, encontrando online profissionais 

dispostos a ouvir e a acompanhá-los. Os jovens serão 

incentivados a encontrar um melhor equilíbrio entre a 

sua vida virtual e a vida quotidiana.  

Um dos grades objetivos do projeto é aumentar a 

consciência sobre as consequências graves do vício 

cibernético. Por exemplo, porque estar online a 

qualquer hora  - resultado do nosso estilo de vida 

moderno - aumenta o risco de depressão e abandono 

escolar. 

Por outro lado, incentivar e encorajar os profissionais 

a trabalhar com jovens num ambiente diferente "da 

rua". Embora alguns jovens sejam tradicionalmente 

acompanhados por profissionais que atuam 

diretamente na rua ou nos seus pontos de 

atendimento, a maioria dos profissionais verifica uma 

deserção de jovens nos espaços públicos. É necessário 

discutir com esses profissionais a sua visão atual 

sobre as TIC e o seu impacto sobre o mundo e sobre 

os jovens que acompanham, a fim de lidar com o 

hiato digital.  

Objetivos do Projeto  Projeto TICS  

 


