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S e tem acompanhado o nosso projeto iGUIDE durante os últimos dois anos, saberá que 
representamos um projeto financiado pelo Erasmus+, que visa preencher a lacuna na provisão de 
orientação para adultos, especialmente na provisão de orientação para trabalhadores, trabalhadores 

pouco qualificados e trabalhadores em empregos vulneráveis. Nos últimos meses do projeto, temos trazido 
o nosso Kit de Recursos e Ferramentas da Gestão de Carreira e o nosso Portal Online para a comunidade, 
a fim de nos envolvermos diretamente com os jovens e os adultos aprendizes, e para partilhar os nossos 
recursos de aprendizagem com as pessoas para as quais os projetamos!  

BEM-VINDOS À QUINTA E ÚLTIMA 
NEWSLETTER DO PROJETO iGUIDE!

OFICINAS DE PLANEAMENTO DE CARREIRA!

Os últimos meses do projeto iGUIDE são o que chamamos de “meses de animação” - é aqui que gastamos 
muito tempo e esforço partilhando os nossos recursos com o maior número possível de pessoas, para que 
os resultados do nosso trabalho produzam resultados entre os alunos adultos que temos trabalhado para 
apoiar. Nesta seção, vamos dar uma rápida visão do que tem acontecido em todo o nosso consórcio! 



“O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas a opinião dos autores, e a 
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas”. Projeto número: 2019-1-PL01-KA204-065089

Podemos ver por estes três exemplos, que todos os parceiros adotaram uma abordagem diferente para 
envolver educadores adultos e alunos adultos no teste dos materiais do iGUIDE, e para assegurarem que 
os recursos do iGUIDE sejam promovidos entre estes dois grupos alvo chave no nosso projeto.

O QUE VEM A SEGUIR...

Lamentamos dizer que é tudo por parte da equipa do iGUIDE! O projeto foi concluído em dezembro de 
2021, mas a boa notícia é que os nossos recursos estarão disponíveis on-line através da nossa plataforma 
on-line por muitos anos! Se quiser ter acesso aos recursos que produzimos, por favor visite:  
https://iguideproject.eu/outputs/

Obrigado pelo seu apoio ao nosso projeto durante os últimos dois anos! 

NA POLÔNIA
a INNEO organizou dois eventos para promover os resultados do 
projeto iGUIDE. O primeiro foi realizado em junho de 2021, com 
28 pessoas; e o segundo evento chegou a 38 participantes e foi 
realizado em agosto de 2021. Ambos os eventos foram sediados em 
Rzeszow, onde a INNEO está sediada, e permitiram ao pessoal da 
INNEO a oportunidade de se envolver com educadores e assessores 
de carreira para testar os recursos que temos desenvolvido. 

NO CHIPRE
CARDET organizou um seminário on-line de planeamento de 
carreira em julho de 2021. Esse evento contou com a presença de 23 
educadores adultos e trabalhadores de apoio que beneficiarão muito 
com a possibilidade de partilhar o conjunto de ferramentas iGUIDE 
de recursos com alunos adultos nas suas redes.

NA IRLANDA
FIP atfrequentou uma escola de educação de segunda oportunidade 
onde puderam testar os recursos do kit de ferramentas de 
planeamento de carreira diretamente com jovens estudantes adultos 
que estão a completar os seus programas de educação e com o 
objetivo de reentrar no mercado de trabalho. 

https://iguideproject.eu/outputs/ 

