
 

  

 
 

 

  

Os parceiros do Make Your Way pilotaram o IO2 nos seus países! 
Devido à pandemia por COVID-19, os parceiros realizaram os testes-piloto nas escolas em 
diferentes ocasiões, dependendo das regras nacionais de encerramento. Em Portugal, o piloto teve 
lugar na EPRAMI (escola de ensino e formação profissional); na República Checa, em Střední 
průmyslová průmyslová škola Karviná (escola técnica secundária), na Polónia numa escola de 
ensino e formação profissional em Kielce e em Espanha em 3 escolas diferentes - CIFP Easo 
Politeknikoa college, CIFP Miguel Altuna college, e CIFP Meka college. 
 
De um modo geral, o feedback foi muito positivo. Os professores consideraram os exercícios e o 
método fáceis de implementar e consideram adotar a 
metodologia durante o ano letivo. Os estudantes 
consideraram as atividades interessantes e significativas.     
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Últimas Notícias! 

IO3 – Roteiro do 
Make your Way e 
Guia para a Mentoria 
de Talento 
Este resultado pretende fornecer 
orientações sobre a aplicação futura dos 
materiais desenvolvidos (IO2) por 
instituições de ensino e formação 
profissional como uma das "pedras" chave 
dos LABs (atuais e futuros). 
 
Parte do resultado é um guia abrangente 
para mentores/formadores/facilitadores 
sobre mentoria pró-empreendedorismo 
(mentoria de talento). O Guia é dirigido 
principalmente a professores, formadores 
e pessoal/facilitadores do EFP, mas há 
também a intenção de preparar os alunos 
do EFP para atuarem como tutores de 
potenciais/jovens alunos do EFP 
(atividades de pares). Neste cenário, este 
Guia ajudará os "jovens mentores" a 
realizar atividades de pares com os seus 
colegas mais jovens (esta abordagem de 
partilha está muito presente no ambiente 
do LAB). 
 

Clique aqui para descarregar! 

http://makeyourway.eu/download-area/?lang=pt-pt

