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Conjunto de Ferramentas        
Europeias para as Escolas 

Promover uma educação inclusiva e combater o abandono escolar precoce

 
 

A «School Education Gateway» é uma iniciativa da União Europeia financiada ao abrigo do Programa Erasmus+, 
o programa europeu de educação, formação, juventude e desporto. Nem as instituições e organismos da União 
Europeia nem qualquer pessoa agindo em seu nome podem ser considerados responsáveis pela utilização que 
possa ser feita das informações contidas no presente relatório.

• Pretende melhorar a assiduidade ou reduzir 
o abandono?

• Procura formas de melhorar a participação 
dos pais na sua escola?

• Está a ponderar introduzir abordagens mais 
colaborativas ao ensino e à aprendizagem?

Então pode tirar partido da utilização doConjunto de 
Ferramentas Europeias para as Escolas. O conjunto de 

ferramentas promove uma abordagem escolar global 

a fim de melhorar a sua natureza inclusiva e prevenir 
o abandono escolar precoce. Pode ajudar os diretores 

escolares, os professores e outros a identificar as 

necessidades no contexto da prevenção do abandono 

escolar precoce e a encontrar soluções adequadas. 

O conjunto de ferramentas recolhe testemunhos, 

documentos e boas práticas relativas a abordagens 

colaborativas que poderão ser levadas à prática nas 

escolas e em torno delas, em diferentes contextos 

escolares. 

O conjunto de ferramentas está dividido em 5 domínios

1. Governação 
escolar

2. Professores 3. Apoio aos 
alunos

4. Participação 
dos pais

5. Envolvimento 
dos intervenientes

Cada um dos domínios descreve os desafios a vencer epropõe medidas a introduzir ao nível da escola. Esta 

abordagem assenta em resultados da investigação e é seguida por documentos e exemplos retirados da prática. 

Entre estes exemplos contam-se descrições circunstanciadas de processos de mudança e de materiais como 

manuais, vídeos ou sítios Web. Ferramentas de pesquisa e de filtragem permitem encontrar exemplos específicos.

Um questionário em linha permite aos utilizadores precisar os seus pontos de interesse para depois receberem 

um relatório seletivo com recursos mais pertinentes (documentos e práticas). Os utilizadores são convidados a 

apresentar novos recursos, utilizando para esse efeito o formulário em linha; são especialmente bem-vindas boas 

práticas de estabelecimentos de ensino que introduzem iniciativas bem-sucedidas. Um conselho de redação apoia 

a seleção e a atualização dos recursos do conjunto de ferramentas. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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