
 
 
  

    

 
 

 

O LADO LÚDICO DA 

AVALIAÇÃO  

Já alguma vez ouviu falar do Monomito? É o 

arquétipo de Joseph Campbell, usado por 

autores e escritores de todo o mundo para 

explicar a jornada da personagem principal, 

herói que parte numa aventura, supera uma 

situação difícil e volta para casa transformado. 

Assim como você quando decidiu juntar-se a 

nós na jornada VALITS 2.0. Lembra-se dos 

pontos que acumulou ao ler a nossa última 

Newsletter? Com eles passa de nível e pode 

começar a sua transformação pessoal ao 

identificar e ganhar novas competências... 

está pronto/a? 

Jogos que transformam a realidade 

Quantas vezes pensou em mudar-se para o 

campo? Tem a certeza de que tem todas as 

competências necessárias para dar esse 

passo?

 

Pode testá-las explorando “O agricultor”, um 

dos jogos desenvolvidos pela nossa equipa 

para verificar as suas competências informais.  

Se não for o suficiente e estiver pronto/a para 

enfrentar outro desafio, pode encontrá-lo na 

cozinha de um restaurante, no mundo “O 

cozinheiro”. 
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Já desenvolvemos 6 jogos que irão ajudá-lo/a a 

definir as suas competências e mais ainda está 

por vir! Siga-nos nas redes sociais ou consulte 

a nossa PLATAFORMA para saber mais! 

SOBRE (RE)ADAPTAÇÃO:  

WORKSHOPS NA ERA 

COVID   

Acha que iremos voltar aos eventos 

presenciais em breve? Pois bem, nós temos 

algumas dúvidas, o que nos motivou a 

repensar a forma de realizar os nossos 

Workshops Nacionais previstos para junho de 

2021. Estamos a trabalhar numa nova 

metodologia para tornar esta experiência o 

mais produtiva e participativa possível, tendo 

em consideração opções realistas. Se tiver 

alguma sugestão CONTACTE-NOS. 

Queremos saber a SUA opinião! 

  

O ENCONTRO NA 

DINAMARCA MANTÉM-SE? 

POSITIVISMO É UMA 

OPÇÃO 

 
É por isso que nós ainda acreditamos que os 

parceiros VALITS 2.0 se irão reunir na 

Dinamarca entre 27 e 28 de maio de 2021. 

Munidos de uma dose de otimismo (e stock de 

álcool gel), nós desafiamo-nos 

constantemente, arriscamos e testamos a 

nossa capacidade de enfrentar problemas e 

adversidades sem ficarmos frustrados ou 

ansiosos. A capacidade de ser paciente pode 

ser considerada uma das novas competências 

transversais do futuro, concorda? 

 

DE VIF (IN) PARA VIF (OUT) 

-DESCUBRA O NOVO 

JOGADOR! 

 
Após quase 15 meses da implementação do 

projeto, despedimo-nos do nosso parceiro 

VIFIN e damos as boas vindas ao LudusXR  ! O 

LudusXR é especialista no desenvolvimento de 

jogos de computador e ferramentas digitais de 

aprendizagem, educação e formação, 

nomeadamente em projetos ERASMUS + / UE. 

Enquanto parceiro do VALITS 2.0, o LudusXR 

irá garantir que nunca se vai cansar de explorar 

as nossas ferramentas de avaliação! 

 

 

https://www.ludusxr.com/


 

    

“O apoio que a Comissão Europeia concede à produção desta publicação não implica a aceitação dos 

seus conteúdos, que são da responsabilidade exclusiva dos seus autores. A Comissão não poderá ser 

responsabilizada pelo uso dado à informação difundida nesta publicação.” 

 MAIS INFORMAÇÕES: 

 
Contacte-nos por email: info@valits.eu 
 
 Visite o nosso site para mais informações 
sobre o projeto VALITS 2.0. 
 

www.valits.eu 

Junte-se a nós no Facebook, LinkedIn e 
Twitter. 
 

/VALITSPROJECT 

/groups/8593565 

@ProjectValits  

@Valits2_eu           

 

PARCEIROS DO PROJETO: 

 
 

 

 

  

 

 

RESUMO DO PROJETO 

 

 

 

 

No competitivo mercado de trabalho europeu, as 

Competências Informais Transversais são cada vez 

mais importantes. Sobretudo no caso de pessoas 

em situação de vulnerabilidade social e com baixas 

qualificações, estas Competências Transversais 

podem ser a chave de acesso a um emprego.  

O objetivo do projeto Valits 2.0 é aceder às 

Competências Transversais das pessoas 

participantes, usando para isso uma ferramenta 

que permita validar s suas competências com um 

Certificado no qual os empregadores possam 

confiar, bem como melhorar as suas competências 

com a ajuda de um Guia Formativo. Será 

igualmente disponibilizado um manual formativo a 

profissionais de empregabilidade, de forma a 

promover um acompanhamento mais efetivo 

destas pessoas. 
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