
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter 3, janeiro de 2019 

Learn, Engage, 
Apply and Perform 

4ª reunião transnacional de parceria 
O ISQ, o parceiro português do projeto Erasmus+ LEAP, 
acolheu a 4ª Reunião Transnacional do Projeto, em Oeiras, 
nos dias 10 e 11 de outubro de 2019. Durante estes dois dias, 
o projeto LEAP foi avaliado e revisto relativamente à sua 
gestão e implementação. 

Nesta reunião, os parceiros britânicos, da Exponential, 
explicaram as mais recentes mudanças e atualizações feitas 
pelos parceiros gregos da Best Cybernetics à plataforma de 
portefólios eletrónicos LEAP. Os restantes parceiros também 
tiveram a oportunidade de colocar algumas questões e de dar 
sugestões para a melhoria da plataforma, que estará 
concluída no verão de 2020.  

 

Cursos irlandeses no LEAP 
Em novembro de 2019, Kristin Brogan e Valerie McGrath realizaram três 
sessões piloto da plataforma LEAP com alunos do Institute of Technology 
Tralee, na Irlanda. Os finalistas do curso de Educação (à esquerda) foram 
alguns dos que participaram nestas sessões. Os alunos são oriundos de 
vários países, nomeadamente Malásia, Canadá, Alemanha, França, Itália e 
Irlanda.  

Apesar de estes alunos já estarem familiarizados com os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem usados no Instituto, ficaram entusiasmados por 
interagirem com uma plataforma de portefólios eletrónicos que puderam 
usar para inserir os seus trabalhos. Os alunos realçaram que é muito fácil 
inserir ficheiros, o que é relevante quando se tem de inserir vários 
trabalhos durante o ano letivo.   

O planeamento de pilotos em 2020 prevê incluir os alunos de 
Processamento de Texto do Limerick Adult Education Centre, e os alunos 
do Programa de Aprendizagem de Inglês da Castel International.   

Projeto número 2017-1-UK01-KA202-036522. Projeto financiado com o apoio da Comissão 
Europeia. A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a 
Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.  
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 https://e-leap.eu 

Curso de Bar no LEAP 
A DEKAPLUS Business Services, o parceiro cipriota do projeto LEAP, gere um Centro de Educação e Formação 
Profissional – a Innovative Hospitality Education Academy –, que disponibiliza formação inicial e contínua para 
pessoal de restauração, com a possibilidade de certificação.   

Um dos cursos mais populares do Centro é o de Bar. Este curso tem 15 unidades e a duração aproximada de dois 
anos. 40% dos conteúdos são teóricos e 60% são práticos.   

Para supervisionar e registar o progresso dos formandos, o Centro está a implementar a plataforma de 
portefólios eletrónicos LEAP neste curso. A plataforma facilita a comunicação formador-formando: por exemplo, 
os formadores podem lá disponibilizar aos formandos o horário das diferentes aulas práticas, assim como os 
trabalhos a realizar. Para além disso, se os formadores precisarem de trocar ou cancelar qualquer uma das 
atividades agendadas, poderão comunicar com os formandos através das ferramentas de comunicação da 
plataforma. Os formadores também podem controlar a aprendizagem teórica e a prática dos formandos através 
da plataforma, sendo uma forma de registar o seu progresso. Ao longo da formação, os formandos receberão 
medalhas digitais pelos objetivos alcançados.  

  

Próximos passos do projeto LEAP: 
 Manual de Boas Práticas – com base nos pilotos, os 

parceiros irão identificar e partilhar exemplos de boas 
práticas relacionadas com a estrutura, envolvimento dos 
formandos, avaliação e uso da plataforma, que serão 
convertidas num guia; 

 Relatório de Políticas LEAP – realçará o papel das 
plataformas de portefólios eletrónicos enquanto modelo 
de processo pedagógico centrado nos formandos, nos 
cursos de ensino e formação profissional; 

 Eventos Multiplicadores – ocorrerão nos 6 países do 
consórcio durante o primeiro semestre de 2020, para 
disseminar os produtos do projeto; 

 5ª Reunião de Projeto – a última reunião será em Corby, 
Reino Unido, nos dias 14 e 15 de maio. 

 

Para mais informações, visite o nosso site! 


