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Projeto Número: 

2019 1 PT01 KA201 061366.   
 
O objetivo do ACTIvE Job 

coACh, é apoiar os estudantes 

com Perturbações do Espetro 

do Autismo (PEA) a adquirir 

autonomia para promover a sua 

inclusão social, partindo de 

uma abordagem holística da 
educação escolar! 

 
O principal objetivo é a 
integração social de jovens 

com perturbações do espetro 

do autismo e o desenvolvimento 

de práticas inovadoras para a 

inclusão a nível europeu. 

Dia 30 de Setembro de 2020, decorreu 2º Reunião 
Transnacional do consórcio do projeto ACTIvE, 

unindo todos os parceiros para discutir os 
avanços do projeto.  
A reunião, originalmente programada para 
decorrer na Grécia, foi assinalada em formato 
online devido à emergência sanitária provocada 
pela pandemia COVID-19.  

 
A discussão focou-se em dois pontos-chave:  

- A versão final do Currículo ACTIvE e da 

Estrutura de validação de competências, 

que serão lançadas brevemente.  
- A definição do Plano de formação ACTIvE, 

pavimentando o caminho para o 
desenvolvimento dos módulos de formação, 
vinculados ao Currículo e proporcionando 
todos os conhecimentos e habilidades para 
se tornar um Job Coach certificado.  

#ACTIvE_Autism 
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http://www.appdacoimbra.com/
http://www.dlearn.eu
https://enfor.it/
https://platon.edu.gr/
http://www.isjiasi.ro/
https://www.rcci.bg/
https://empregoapoiado.org/supported-employment/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

O Consórcio ACTIvE 

procura 

@ACTIvEJobCoachEU  

O consórcio desenhou 

dois Produtos Intelectuais 

para alcançar os 

objetivos 

 
ACTIvE CURRICULUM 

 
O objetivo deste primeiro output é 
desenvolver um curriculum completo 
com as competências-chave e as 

habilidades relacionadas com o job 

Coach que intervém com alunos com 
PEA. 
 

Este curriculum é dirigido a 
educadores e psicólogos para 
alcançar um perfil educacional 

relacionado com o autismo.  
 

ACTIvE SOCIAL LEARNING 

ENVIRONMENT 
 
Uma plataforma online estará 
disponível para fornecer 
oportunidades de aprendizagem 

inovadoras aos professores e 

educadores que lidam com alunos com 
PEA.  
Além disso, diversos módulos de 

formação e um espaço interativo 

serão desenvolvidos para permitir aos 
educadores a partilha de experiências 
com os seus alunos.  
 

▪ Fornecer aos educadores (ex: 
psicólogos/as), em contexto 
escolar, práticas inovadoras 

para melhorar as suas 
competências na intervenção 

com os estudantes com 
Perturbações do Espetro do 
Autismo (PEA). 

 
▪ Promover a inclusão social 

através do desenvolvimento de 
talentos. 

 
▪ Desenvolver um relacionamento 

forte e duradouro entre todos os 

atores (ex. famílias, professores, 
ONGs da área do autismo...) nas 
escolas, capazes de aumentar a 
integração dos estudantes com 

PEA na Europa. 

 
 

Segue a nossa atividade 

em: 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 
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https://www.activeautism.

eu/  

https://www.facebook.com/ACTIvEJobCoachEU/
https://www.activeautism.eu/
https://www.activeautism.eu/

