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Os eventos LEAP estão a
decorrer em toda a Europa
Os parceiros do LEAP têm realizado eventos de
disseminação nos seus países para apresentar os
resultados do projeto a públicos-alvo relevantes. Alguns
dos eventos têm decorrido presencialmente e outros
online, visto que os países europeus estão atualmente
sujeitos a diferentes restrições quanto a ajuntamentos
devido à COVID-19.
Em Portugal, foram realizados dois eventos de
disseminação, nas instalações da ISQ Academy.
Evento de disseminação em Portugal

Relatório de Políticas LEAP
Durante o ano passado, o mundo viu a COVID-19 chegar a
pandemia. Os Governos de todo o mundo implementaram
restrições de viagens, confinamentos e limites a
ajuntamentos na via pública. Tudo isto afetou diferentes
aspetos da vida quotidiana, incluindo o trabalho e o ensino.
Assim sendo, também a forma como as instituições de
Ensino e Formação Profissional (EFP) estão a ministrar
cursos mudou. Deu-se a aceleração da introdução de
tecnologias de ensino e o incremento da aprendizagem e da
avaliação à distância. Embora o projeto LEAP já abordasse os
desafios digitais enfrentados pelo setor do EFP, a pandemia
COVID-19 tornou o LEAP ainda mais relevante e importante.
O Relatório de Políticas LEAP - um dos resultados do projeto
- defende um uso mais amplo e uma maior importância dos
portefólios digitais no EFP. O Relatório baseia-se na
experiência dos parceiros do projeto LEAP, bem como na
investigação atual sobre o tema e nas melhores práticas.
Número do projeto 2017-1-UK01-KA202-036522. Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia.
Este documento reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso
que possa ser feito das informações aqui contidas.

Visite o site do LEAP em https://e-leap.eu
No site LEAP pode encontrar informação detalhada sobre o nosso projeto, incluindo os principais resultados do mesmo:
o Manual de Boas Práticas e o Relatório de Políticas. Nele pode também consultar os detalhes e contactos dos parceiros
do projeto. Além disso, as newsletters e os artigos que lançámos durante os três anos do projeto estão também
disponíveis online, para que possa ver o nosso progresso.

Conheça a Aplicação LEAP em http://app.e-leap.eu
A estrela do nosso projeto - a Aplicação LEAP - chegou à sua versão final após ser aprimorada considerando o feedback
recolhido durante as sessões de teste da mesma. Esta plataforma de portefólios digitais permite que coordenadores
de formação (moderadores) a utilizem para organizar e gerir as suas formações, que os estudantes carreguem nela os
seus trabalhos e que os formadores os avaliem online. Isto pode ser feito a partir de qualquer computador, tablet ou
smartphone, a qualquer hora e em qualquer lugar. Comece a usar a nossa aplicação e aproveite todas as vantagens de
reunir num único local todas as partes envolvidas numa formação.

Obrigado por nos ter acompanhado!

