
  

ACTIvE Job Coach 

Na Europa, a taxa de emprego 

de jovens adultos com 

perturbações do espetro do 

autismo (PEA) é inferior a 10%, 

sendo um sério fator de risco de 

exclusão social. Além disso, não 

existe um banco de dados 

global sobre o transtorno do 

espectro do autismo que possa 

ajudar a compreender quantas 

pessoas estão envolvidas e 

como podemos agir desde a 

idade escolar. 

 
 

Nos últimos meses, após o desenvolvimento do plano de 

formação ACTIvE, o consórcio do Projeto ACTIvE está a 

desenvolver o IO2, "The ACTIvE Social Learning Enviroment". 

A plataforma online está a desenvolver um espaço 

colaborativo e a testar todos os módulos do ACTIvE Training 

Plan. 

Em novembro o C1- Summer Camp-Train the Trainers, 

acontecerá em Policoro, tendo como anfitrião a ENFOR. O 

objetivo será testar os módulos e formar educadores para se 

tornarem Job Coaches, partilhando todos os conhecimentos 

e competências necessárias. Esta atividade permitirá a 

continuidade do desenvolvimento de uma relação forte e 

duradoura entre todos os atores na escola (por exemplo, 

famílias, professores, ONGs que trabalham com Autismo …), 

impulsionando a integração dos alunos com perturbações do 

espetro do autismo na Europa. 

#ACTIvE_Autism 
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Sabia que? O que está acontecer agora? 

Número do Projeto: 2019 1 PT01 KA201 

061366 

https://www.activeautism.eu/


 

Objetivo do consórcio 

ACTIvE 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo que reflecte apenas as 

opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui 

contidas. 

 

 

O consórcio projetou 2 produtos para atingir seu objetivo 

ACTIvE CURRICULUM 
 

Todos os objetivos do IO1 foram 
alcançados com sucesso! 
 

O curriculum ACTIvE é dirigido a 
educadores e psicólogos para 
alcançar um perfil educacional 
relacionado com o autismo. Inclui 
atividades diferentes, mas 
relacionadas: 
- A1 Enquadramento metodológico 
- A2 Curriculum de Job Coach 
- A3 Validação ativa 

Ambiente Social de 

Aprendizagem ACTIvE 
 
Uma plataforma online estará disponível 
para fornecer aos professores e 
educadores que lidam com alunos PEA, 
oportunidades de aprendizagem 

inovadoras. 

Vários módulos de formação e um 

espaço colaborativo também serão 

desenvolvidos nesta plataforma para 
permitir que os técnicos partilhem as 
suas experiências com os seus alunos. 

Segue a nossa atividade 

em: 
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O projeto ACTIvE-JOB COACH avalia 
o estado atual no que diz respeito à 
inclusão de alunos PEA em contextos 
de trabalho e tem como objetivo a 
promoção da inclusão social a partir 
da educação escolar através de uma 
abordagem holística: o objetivo 
principal é a integração social de 
jovens com perturbações do espetro 
do autismo e o desenvolvimento de 
práticas inovadoras para a inclusão 
em toda a Europa. 
 

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

