
Formação de amas para a 
inclusão a nível Europeu 

www.childin.eu
childinproject@gmail.com

As parcerias do projeto ChildIN
O coordenador do projeto, IPERIA de França, trabalha em 
proximidade com outros parceiros, incluindo: Le Conseil 
départemental de la Nièvre de França, Academia Comenius e a 
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo de Coimbra (APPDA-Coimbra ) de Portugal, Techpal Sp.      
z o.o. da Polónia, e Autism-Europe da Bélgica.

COFINANCIADO PELO PROGRAMA ERASMUS + DA UNIÃO EUROPEIA
O apoio da Comissão Europeia à produção deste folheto não constitui um 
endosso do conteúdo que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nele contidas.
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Projeto ChildIN

Principais resultados 

O Projeto ChildIN providencia uma formação específica 
sobre o autismo para amas. Contribuirá para o aumento 
do bem-estar de toda a sociedade através de práticas 
inclusivas, da qualidade da formação e dos cuidados, da 
melhoria da profissionalização e da empregabilidade.

O ChildIN propõe o fornecimento de aprendizagens na área dos 
cuidadores da infância, a fim de apoiar a aquisição das                         
competências relacionadas ao cuidado de crianças no espetro do 
autismo. Tal requer a parceria entre diferentes organizações, tais 
como provedores da Educação e da Formação Profissional (EFP),              
associações de pais e peritos, administrações públicas, todos eles 
incluídos num consórcio. Os parceiros irão desenvolver módulos de 
aprendizagem e materiais ajustados às reais necessidades dos      
beneficiários finais.

Também contribuirá para a profissionalização e a empregabilidade 
das amas ao propor novos percursos profissionais. Portanto, o      
ChildIN contribui de forma direta para a Educação e a Formação 
Profissional através da atualização dos percursos da aprendizagem 
ao longo da vida para uma profissão cujo impacto é amplamente 
subestimado. 

O ChildIN decorre nos vários países, de acordo com os padrões 
Europeus e em conformidade com a abordagem dos resultados de 
aprendizagem. Contribuirá para um maior reconhecimento da    
profissão, que é certificada em alguns países mas ainda não noutros.

O Projeto ChildIN está em conformidade com a Convenção dos       
Direitos da Criança e a Convenção das Nações Unidas sobre os        
Direitos das Pessoas com Deficiência, ao promover competências 
nas amas para a prestação de cuidados a crianças com autismo.

- Uma grelha de competências para amas que 
  trabalham com crianças com autismo; 
- Uma estrutura de aprendizagem, que junta os resultados de  
  aprendizagem e os instrumentos de avaliação, para adquirir as     
  competências descritas na grelha de competências; 
- Uma base de dados para aprender sobre as necessidades das 
  crianças com autismo; 
- Um conjunto de materiais de formação testados e validados para a 
  implementação da estrutura de aprendizagem; 
- Guias sobre a utilização de ferramentas e materiais do projeto, 
  de forma a apoiar a sua utilização por outros profissionais da    
  Educação e Formação Profissional na Europa; 
- Uma política de utilização- baseada na experiência em contexto 
  real do projeto- irá providenciar informações úteis para o                  
  planeamento de políticas, promover uma melhor oferta formativa 
  para amas, e assim melhorar a qualidade dos 
  cuidados prestados.
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