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NEWSLETTER 2 

BEM-VINDO À SEGUNDA 
NEWSLETTER 
DO PROJECTO "APPHOP"! 
 
Vamos falar sobre: 

 O progresso do trabalho dos 

parceiros em relação ao Projecto 

APPHOP 

 A segunda Reunião Transnacional 

de Parceiros  

 Os resultados do Projeto 
 

O QUE FOI FEITO? 
 
A primeira parte do trabalho no Projecto APPHOP é 
a criação de conteúdo educacional para os recursos 
do IO1 e IO2. 
O primeiro Resultado Intelectual contém de 15 
recursos de aprendizagem Digital Breakout que 
abordam 3 áreas de competência identificadas no 
EntreComp Framework. 
 
O segundo Resultado Intelectual é um programa de 
formação em serviço que permitirá e apoiará os 
tutores de EFP a desenvolverem os seus próprios 
recursos digitais. 
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O QUE VEM A SEGUIR? 
Durante os próximos meses, os parceiros 

planeiam: 

 continuar o trabalho de 

desenvolvimento dos Resultados 

Intelectuais do Projecto 

 criar um ambiente dinâmico de 

aprendizagem on-line que 

proporcionará um acesso instantâneo a 

todos os recursos produzidos.  

 reunir-se novamente no dia 10 de 

Agosto em Atenas, Grécia, para discutir 

as próximas etapas do projecto. 
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2ª REUNIÃO 
TRANSNACIONAL DE 
PROJETOS 

EM 
ESPANHA 

ONDE NOS 
PODE 

ENCONTRAR? 

REUNIÃO EM MADRID, 
ESPANHA 

Os parceiros do Projecto APPHOP reuniram-se para a 

Segunda Reunião de Parceiros no dia 20 de Fevereiro 

de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O PARCEIRO DE 
ACOLHIMENTO 

A Segunda Reunião Transnacional do Projecto APPHOP foi 

organizada pelo parceiro espanhol - JAITEK. 

A JAITEK - é uma empresa sediada em Madrid (Espanha). A 

empresa fornece consultoria, e implementa e valida 

ambientes de eLearning. Também está envolvida no 

desenvolvimento de programas e materiais de formação, 

desenho de páginas web, e-learning, soluções de e-

business, utilizando a mais inovadora gestão de bases de 

dados educativos e utilização de quadros interactivos. 

A principal missão da organização não é apenas a 

tecnologia, mas especialmente a metodologia a ser 

utilizada para tornar a tecnologia realmente eficaz nos 

processos educativos. 

 

A segunda reunião do projecto começou 

com uma breve revisão do mesmo - 

resultados intelectuais, objectivos, 

cronograma e desenvolvimento geral.  

A reunião foi repleta de discussões 

sobre os recursos desenvolvidos pela 

parceria APPHOP nos meses anteriores.  

Em primeiro lugar, os parceiros 

apresentaram um esboço da estrutura 

para o desenvolvimento dos Recursos 

de Empreendedorismo que 

compreende o IO1 do projecto. Em 

seguida, a parceria analisou e discutiu 

um Programa de Formação em Serviço. 

Em seguida, os parceiros discutiram e 

acordaram a funcionalidade da 

plataforma de e-learning.  

Além disso, o consórcio discutiu 

questões administrativas, técnicas e de 

gestão do projecto.  

A reunião foi concluída com uma clara 

divisão de tarefas entre os parceiros e o 

estabelecimento de prazos para os 

próximos meses.   

Visite o nosso site: 
www. apphopp.eu 

e junte-se à nossa página do 
Facebook: 

https://www.facebook.com/

AppHopProject/ 


