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iGUIDE FORMAÇÃO VIRTUALATUALIZAÇÕES DO 
PROJETO iGUIDE

Com a pandemia promovemos 
o trabalho remoto, os parceiros 
do iGUIDE têm trabalhado 
principalmente a partir de 
casa, transformando as 
implementações do projeto 
presencial para online.

Nas últimas semanas, os 
parceiros do iGUIDE finalizaram 
a sua formação no LTTA!

O trabalho no iGUIDE Serviço 
de Formação em Gestão de 
Carreira e no nosso Portal 
Online está quase finalizado 
e os parceiros mal podem 
esperar para divulgar as 
notícias e partilhar os recursos 
de aprendizagem do iGUIDE!

Mas vejamos as atualizações 
passo a passo!    

O iGUIDE LTTA foi realizado on-line entre 15 e 17 de junho de 2021. A 
formação virtual de três dias deu aos participantes a possibilidade 
de serem apresentados ao projeto e as suas realizações e interagir 
com os recursos inovadores em contextos autodirigidos. 

No primeiro dia de formação, o instrutor apresentou o IO1 – Kit de 
Recursos em Gestão de Carreira. Cada participante se familiarizou 
com a forma e a estrutura dos recursos e depois se juntou a 
um exercício de grupo, onde escolheu um dos 36 tópicos da 
IO1 e tentou prosseguir com as folhas de dados e o exercício de 
autorreflexão com base no manual. Uma vez que os participantes 
se familiarizaram com o formato e os tópicos da IO1 e trabalharam 
juntos em um dos tópicos, a segunda tarefa foi selecionar 
individualmente três dos 35 tópicos restantes da IO1 e trabalhar 
através deles na forma de autoaprendizagem nos dias 2 e 3 da 
formação. Ao final do primeiro dia de formação, cada participante 
informou sobre os tópicos que escolheu e depois no final da 
formação enviou o exercício completo ao instrutor.

Em suma, a experiência de formação virtual foi proveitosa, com os 
participantes a serem apresentados ao Portal de e-learning iGUIDE 
e aos recursos que preenchem uma lacuna do contexto existente no 
que se refere ao planeamento e orientação da carreira conquistada.

BEM-VINDOS À QUARTA NEWSLETTER DO 
PROJETO iGUIDE!



PORTAL DE E-LEARNING iGUIDE 

O portal e-Learning iGUIDE está agora disponível 
em EN: (https://iguideproject.eu/outputs/).
É uma plataforma autodirigida que apoia 
os usuários/estudantes/visitantes adultos a 
administrarem a sua própria carreira! Os usuários/
estudantes/visitantes são convidados a dar 

uma olhada no próprio ritmo e tempo para os 
36 recursos que os ajudarão a fazer escolhas 
de carreira melhores, mais informadas e mais 
apropriadas, orientando a sua própria carreira. 
Estejam à vontade para visitar e explorar!

O QUE VEM A SEGUIR...

Nas próximas semanas, o trabalho no Portal de e-Learning iGUIDE (https://iguideproject.eu/outputs/) será 
finalizado com a tradução dos recursos para todas as línguas nacionais dos parceiros, enquanto as Oficinas 
de Planeamento de Carreira, onde educadores adultos e aprendizes estarão envolvidos para testar a 
interface e os recursos, serão organizadas em todos os países parceiros. Fique atento para saber mais!

SÓCIOS iGUIDE 

O projeto é desenvolvido por sete parceiros de sete países europeus:

1 INNEO 
Polônia

2 REINTEGREA 
República Checa

3 Future In Perspective 
Irlanda

4 CARDET 
Chipre

5 RightChallenge
Portugal

6 EMINA
Hungria

6 Asociatia de Dezvoltare 
Economico-Sociala 
Romênia

As organizações têm diferentes tamanhos, características e especializações, o que nos ajuda a desenvolver 
uma cooperação muito eficaz. As reuniões do projeto são programadas regularmente para permanecer 
constantemente envolvidas no projeto e focalizadas nos nossos objetivos.
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