
TRY – PRESENTATION 
Projeto “TRY: abordagens não formais de 
aprendizagem e práticas de autogestão” 

 
 

- é uma parceria estratégica (KA2) - apoiada pelo Erasmus +  
- promovida pelo Aventura Marão Clube (AMC, Portugal) 

 - envolvendo 9 parceiros de 3 países da UE (Portugal, Romênia e Polônia)  
- de outubro de 2017 a julho de 2020 - 293 participantes diretos ( 141 com menos 

oportunidades)  
- 3 atividades de aprendizagem / ensino / treino  

- 3 reuniões internacionais de projeto – 
 5 Ouputs intelectuais (estudo, documentário, sites, métodos e jogos)  

- 3 eventos de vários níveis 



TRY – Principais Objetivos 
O projeto TRY pretende:  

- criar sinergias e vínculos entre diferentes setores da educação, formação e juventude 
para facilitar a transferência de boas práticas e criar novas soluções inovadoras;  
- visa facilitar a educação e a formação inclusivas (aumentando a qualidade e a 

relevância do EFP) através da introdução de métodos de educação não formal (ENF) na 
metodologia de ensino do EFP  

- visa introduzir princípios escolares autossuficientes, a fim de diminuir a dependência 
do financiamento estatal e simultaneamente oferecer aos alunos a experiência prática 

no desenvolvimento de suas habilidades práticas, técnicas e empresariais alinhadas com 
o mercado de trabalho  

- oferecer uma oportunidade única de observar exemplos de boas práticas e aprender 
sobre diferentes métodos, bem como políticas sobre educação, treino e juventude em 

escala internacional 



C1 –BJETIVOS ESPECÍFICOS  
Eventos de treino conjunto de pessoal de curto prazo: o objetivo é educar e 

treinar professores e funcionários administrativos sobre a aplicação de 
métodos de educação não formal na metodologia de ensino.  

O evento de treino envolve organização de visitas de estudo e exemplo de 
observação de boas práticas, além de intenso treinamento prático, trabalho em 

grupo e trabalho individual.  
Após este evento, os participantes organizarão um evento multiplicador na sua 

própria escola, onde os profissionais instruídos compartilharão o conhecimento 
adquirido e as habilidades obtidas. Após o evento multiplicador local, o 

conhecimento adquirido será colocado em prática, métodos de ENF aplicados e 
testados em organizações parceiras de EFP. 


