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Na Europa, a taxa de emprego de 

jovens adultos com Perturbação do 

espetro do autismo (PEA) é inferior a 

10% e é um sério fator de risco para a 

exclusão social. Além disso, não existe 

um banco de dados global sobre a 

Perturbação do Espetro do Autismo 

para ajudar a ver quantas pessoas 

estão envolvidas e como podemos 

agir desde a idade escolar. 

 
 

Após o C1- Summer Camp-Train the Trainers, todos os formandos se 
tornaram Job Coaches, para estarem prontos para a próxima atividade 
de formação: a C2-Blended Mobility of ASD Students! 
A Câmara de Comércio e Indústria Ruse / РТИК organizou estes incríveis 
cinco dias, de 23 a 27 de maio. Os Job Coaches finalmente puderam 
conhecer alunos com autismo de todos os países parceiros, colocar em 
prática as habilidades que aprenderam e 
 
Todos os módulos para obter as habilidades necessárias para se tornar 
um Job Coach estão na Social Learning Platform e também há um video 
tutorial a explicar como se pode inscrever. 
 
No dia 6 de julho, o parceiro da APEA, acolherá a última reunião do 
Projeto, em Lisboa, onde o Consórcio analisará todos os resultados 
alcançados. Além disso, no dia 7 de julho, a APEA promoverá um Evento 
Multiplicador (das 9h30 às 12h30) para disponibilizar todo o material 
produzido aos envolvidos nos processos de inclusão e aos profissionais 
que trabalham com pessoas no espectro do autismo. 

#ACTIvE_Autism 
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Sabia que? O que está a acontecer agora? 

Número do projeto: 2019 1 PT01 KA201 061366 

https://www.activeautism.eu/sle/
https://www.youtube.com/watch?v=mK6SrI1kltQ
https://www.youtube.com/watch?v=mK6SrI1kltQ
https://www.activeautism.eu/


 

Objetivo do consórcio ACTIVE 

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. 
 

 

 

O consórcio elaborou duas outputs para atingir seu objetivo: 

ACTIvE CURRICULUM 
 
Todos os objetivos do IO1 foram alcançados 
com sucesso! 
 
O Currículo ACTIvE é dirigido a educadores e 
psicólogos para melhorar um perfil educacional 
em relação ao autismo. Inclui atividades 
diferentes, mas vinculadas: 
- A1 Estrutura Metodológica 
- A2 Job Coach Curriculum 
- A3 Validação ativa 

ACTIvE AMBIENTE SOCIAL DE 
APRENDIZAGEM 

 
Uma plataforma online estará disponível para 
fornecer aos professores e educadores que 
lidam com alunos com PEA oportunidades de 
aprendizagem inovadoras. 
Vários módulos de formação e um espaço 
colaborativo também serão desenvolvidos 
nesta plataforma para permitir que os 
educadores partilhem as suas experiências com 
os seus alunos. 

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