
MANUAL PARA TUTORES EM POSTO DE 
TRABALHO – GUIA DE PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM

PORTUGUÊS



BY 

Published under the following license: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

The creative common license extends to the text material.  

Photos are excluded from editing and duplication.

Título do documento: Manual para Tutores em Posto de Trabalho

Versão do documento: 13 de outubro de 2017, v1.1 – versão portuguesa  

Desenvolvido por: ISQ, em colaboração com o Consórcio do projeto “Level up! Workplace Tutor goes 

Europe” Project ConsortiumProject 

Acrónimo: Level up!  

Número de projeto: 2015-1-DE02-KA202-002556 

Cover picture: skynesher / istockphoto.com 

Project Consortium: 

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.



Índice

1. Finalidade do Manual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2. Tutor Europeu em Posto de Trabalho .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Perfil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Atividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Requisitos da qualificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Breve introdução às orientações QEQ e QNQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.	 Perfil	de	Competências	do	Tutor	Europeu	em		Posto	de	Trabalho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. Recursos de apoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Análise das necessidades do formando e da organização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Planear e preparar medidas de formaçã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Materiais Pedagógicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Implementar medidas de formação e guiar processos de aprendizagem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Materiais Pedagógicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Avaliação e garantia de qualidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Materiais Pedagógicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Competências digitais.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Materiais Pedagógicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Competências transversais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Abordagens Pedagógicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Materiais Pedagógicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

5. Âmbito do projeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

6.	 Referências .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61



4 LEVEL UP! Manual para Tutores em Posto de Trabalho – Guia de Processos de Aprendizagem | Português

1. Finalidade do Manual

Este manual tem por objetivo, providenciar aos formadores e tutores intra-empresa mais experien-

tes diversos recursos para conduzir, implementar e avaliar o local de trabalho e o processo de apren-

dizagem em contexto de trabalho, a fim de responder às necessidades de formação individuais e 

organizacionais. Em contraste com muitos tutores e formadores, os tutores em posto de trabalho 

assumem frequentemente tarefas relacionadas com a formação e aprendizagem, além das suas ati-

vidades profissionais diárias, e são desenvolvidos programas de formação com vista à profissionali-

zação do trabalho que vai sendo desenvolvido.

Este manual pretende ser um apoio prático e acessível aos tutores em posto de trabalho no seu tra-

balho diário, proporcionando um bom equilíbrio entre as sugestões teóricas e práticas dos métodos 

e processos a serem aplicados durante o trabalho. Irá abranger ferramentas, métodos e abordagens 

emergentes de aprendizagem específicos e inovadores, como a aprendizagem baseada em proble-

mas (PBL) e o microlearning, oferecendo exemplos e recursos práticos que podem ser aplicados em 

diversos contextos de formação.

Tal como acontece em muitas outras funções e profissões relacionadas com educação e formação, 

a tutoria em posto de trabalho está a mudar, com um aumento significativo de pedidos para pro-

fissionalizar esta importante função. Em resposta a esta necessidade, e tendo por base os perfis já 

existentes como o de “Tutor em posto de trabalho”, deve ser dada uma especial atenção ao local de 

trabalho como espaço de aprendizagem, bem como ao facto de adultos e jovens terem diferentes 

formas de aprendizagem.

Este documento destina-se principalmente a formadores internos, tutores, gestores de formação e 

outros atores intra-empresa envolvidos em processos de formação formais e não formais, em orga-

nizações e/ou formadores experientes que procurem formação e atualização contínua.

A investigação feita nesta área demonstra que há muitos formadores, que apesar da qualificados 

como tal, estão continuamente à procura de novas abordagens, métodos e materiais. Este manual 

está direcionado para este grupo-alvo, formadores com alguma experiência formativa e qualifica-

ção, mas que gostariam de obter novos conhecimentos e métodos. 



LEVEL UP! Manual para Tutores em Posto de Trabalho – Guia de Processos de Aprendizagem | Português 5

2. Tutor Europeu em Posto de Trabalho

De acordo com um estudo recente realizado pela Cedefop TT network1, as responsabilidades dele-

gadas aos formadores estão a aumentar e encontram-se associadas a níveis de qualidade mais eleva-

dos. Novas responsabilidades incluem a análise de necessidades de formação, orientação e aconse-

lhamento, garantia de qualidade e trabalho em rede com um amplo espectro de instituições públicas 

e privadas. O tutor em posto de trabalho é alguém da organização que está na linha da frente das 

iniciativas que são levadas a cabo, com o objetivo de melhorar as aptidões da força de trabalho. En-

tre outras responsabilidades, este profissional forma, treina, supervisiona e avalia os colaboradores 

no posto de trabalho, baseando-se no seu próprio conhecimento técnico. Adicionalmente, analisa as 

necessidades e oportunidades de formação no ambiente de trabalho, organiza e desenvolve progra-

mas de formação e está autorizado a emitir certificados de formação que são reconhecidos dentro 

da empresa e/ou do setor em questão.

O perfil de competências do Tutor Europeu em Posto de Trabalho, inclui todas as competências ne-

cessárias para posições de formação elevadas nas organizações, nos diferentes países que partici-

pam no projeto (incluindo a análise das necessidades de qualificação individuais e organizacionais, o 

design, planeamento e implementação de medidas de formação, bem como, orientação do processo 

de aprendizagem e avaliação do desenvolvimento de competências e da formação ministrada). As 

principais características e competências para este profissional serão apresentadas abaixo.

Perfil
O Tutor Europeu em Posto de Trabalho tem uma biografia especializada e uma qualificação na sua 

área, com a responsabilidade de:

   Planear, implementar e avaliar, de forma independente, processos pedagógicos de forma-

ção inicial e contínua na empresa;

   Planear, implementar e avalia, de forma independente, processos pedagógicos de formação 

inicial e contínua na empresa;

   Orientar os processos de aprendizagem nas empresas.

Atividades
Como principais atividades, o Tutor Europeu em Posto de Trabalho deve:

   Planear, implementar e aumentar a qualidade da formação profissional inicial e contínua/

desenvolvimento pessoal dentro da sua empresa, em termos financeiros e de acordo com 

as necessidades;

   Avaliar as necessidades de qualificação tanto da empresa/instituição como dos trabalhadores e 

com base nisso desenvolver ofertas de qualificação adaptadas às necessidades do grupo-alvo;

1 O TTnet é um fórum pan-europeu para profissionais e decisores políticos, que lidam com a formação e o desenvolvimen-
to profissional de professores e formadores de EFP. 
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   Consultar a empresa/instituição no que diz respeito às necessidades de qualificação e mu-

danças organizacionais necessárias para a implementação das ofertas de qualificação;

   Apoiar o desenvolvimento de competências profissionais, sociais e metodológicas den-

tro da empresa/instituição; desenvolver e implementar projetos de desenvolvimento pes-

soal e de ser capaz de formular e iniciar os processos necessários de mudança dentro da 

empresa/instituição;

   Desenvolver ofertas específicas de qualificação para grupos-alvo que precisem de apoio 

psicológico, pedagógico e/ou cultural adicional;

   Gerir e coordenar as áreas acima mencionadas, incluindo a verificação do esforço estratégi-

co de grupos e a sinergia de conhecimentos de diversas áreas relevantes.

Requisitos	da	qualificação

Breve introdução às orientações QEQ e QNQ 

O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), implementado em 2008, é um sistema de referência eu-

ropeu comum, que liga os sistemas e quadros nacionais de qualificações (QNQ) dos diferentes paí-

ses. Na prática, funciona como um mecanismo de tradução, tornando as qualificações mais legíveis. 

Como instrumento para a promoção da aprendizagem ao longo da vida, o QEQ engloba o ensino e a 

formação profissional em educação geral e de adultos, bem como o ensino superior. Está estrutura-

do em oito níveis de qualificações, em que cada nível é definido por um conjunto de descritores que 

indicam os resultados de aprendizagem relevantes para as qualificações nesse nível em qualquer 

sistema de qualificações.

Os oito níveis abrangem todo o leque de qualificações, desde aquelas alcançadas no final da escola-

ridade obrigatória até as que são atribuídas ao mais alto nível de educação e formação académica e 

profissional ou vocacional e são descritas em termos de descritores de nível para os conhecimentos, 

aptidões e competências esperados. para cada nível de qualificação.

Como demonstrações do que um formando conhece, compreende e é capaz de fazer, os descritivos 

de resultados de aprendizagem para todos os níveis de qualificação são definidos em termos de co-

nhecimentos, habilidades e competências, relevantes para qualificações nesse nível em qualquer 

sistema de qualificações percebido conforme indicado na tabela a seguir:

Conhecimento Aptidão Atitude

No âmbito do QEQ, descrevem-se os 

conhecimentos com teóricos e/ou 

factuais

No âmbito do QEQ, descrevem-se as 

patidões como

cognitivas (incluindo a utilização 

de pensamento lógico, intuitivo e 

criativo), e

prácticas (implicando destreza 

manual e o recurso a métodos, mate-

riais, ferramentas e instrumentos).

No âmbito do QEQ, descreve-se a 

competência em termos de respon-

sabilidade e autonomia.
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Com base no perfil de competências e nos resultados de aprendizagem associados a esta qualifica-

ção, a complexidade, o alcance e o nível de aprendizagem esperado dos formandos, o perfil de com-

petências do Tutor Europeu em Posto de Trabalho visa o nível 52 do Quadro Europeu de Qualifica-

ções (QEQ), podendo, tendo em conta as necessidades de cada país, existir um desenvolvimento 

para um nível de qualificação mais elevado:

Níveis 

QEQ
Conhecimento Aptidão Atitude

5

Abrangente, especializado, fac-

tual e teórico numa determinada 

área de estudos ou de trabalho 

e consciência dos limites desses 

conhecimentos

Gama abrangente de aptidões 

cognitivas e práticas necessárias 

para conceber soluções criativas 

para problemas abstratos

Gerir e supervisionar em 

contextos de estudo ou de 

trabalho sujeitos a alterações 

imprevisíveis

Rever e desenvolver o deu 

desempenho e o de terceiros

 

O acordo do nível 5 do QEQ para o perfil de competências do Tutor Europeu em Posto de Trabalho, 

permite que os parceiros estabeleçam a corres pondência entre os Níveis Europeus de Qualificação 

e os respetivos Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ): 

Níveis QEQ DE QNQ PT QNQ ES QNQ FI QNQ HU QNQ IE QNQ

5 5 5 5 5 5 6

 

Ao fazer correspondência entre os QNQ dos países parceiros e o QEQ, os resultados obtidos tor-

nam-se mais legíveis em toda a Europa, permitindo a mobilidade dos fomandos dentro ou entre paí-

ses, facilitando os seus processos de aprendizagem ao longo da vida e contribuindo para um melhor 

reconhecimento dos resultados da formação.

Além do especificado acima, podem ser necessários requisitos adicionais de acesso, de acordo com a 

especificação de cada país:

Tutor 

Europeu em 

Posto de 

Trabalho

Requisitos de 

acesso

DE PT ES FI HU IE 

Para 

formadores 

totalmente 

qualificados: 

Profissional 

qualificado 

e teste de 

aptidão para 

formadores

Ter 3 anos de 

experiência 

profissional 

como 

formador 

ou funções 

relacionadas

-- -- -- --

2 O desenvolvimento de descritores para o nível 5 pode ser um desafio em muitos países, uma vez que é considerado 
como uma ponte entre a EFP e o ES.
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3. Perfil	de	Competências	do	Tutor	Europeu	em	
 Posto de Trabalho

Este perfil de qualificação foi desenvolvido no projeto EWT, o precursor do projeto Level-up e abran-

ge conteúdos de qualificação para formadores, e considera as necessidades de formação identifica-

das por empresas e organizações nos seguintes países: Finlândia, Holanda, Alemanha, Hungria, Ro-

ménia, Espanha e Portugal. 

Unidade1: Analisar as necessidades de aprendizagem do formando

Tarefa	1.1	Ser	capaz	de	recolher	e	analisar	informações	sobre	o	formando;	identificar	e	discutir	as	necessidades	de	

aprendizagem do formando e decidirem em conjunto sobre os objetivos de aprendizagem

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Compreender as necessidades es-

pecíficas do público-alvo

 � Avaliar as necessidades e poten-

cialidades individuais dos forman-

dos no contexto de trabalho e de 

formação profissional

 � Analisar o nível de entrada dos 

formandos, o estilo de apren-

dizagem e necessidades de 

desenvolvimento

 � Identificar necessidades de forma-

ção e potenciais indivíduos

 � Identificar possíveis dificuldades/

barreiras de aprendizagem nos 

formandos

 � Conhecimento avançado de di-

ferentes necessidades dos gru-

pos-alvo específicos (apoio pe-

dagógico, psicológico e cultural 

específico), os contextos socioe-

conómicos e o impacto sobre a 

aprendizagem

 � Conhecimento avançado de en-

trevistas e técnicas de interroga-

tórios para avaliar o formando/ne-

cessidades de aprendizagem

Tarefa	1.2	Ser	capaz	de	analisar	o	ambiente	de	formação

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Colaborar com outras instituições, 

quando aplicável (por exemplo, 

escola profissional, universidade, 

centro de formação, etc.)

 � Manter o equilíbrio entre os inte-

resses do formando, empresa e, 

se for o caso, centro de formação/

universidade

 � Considerar os objetivos, estraté-

gias, processos e metodologias de 

trabalho e as condições de enqua-

dramento da empresa ao aconse-

lhar os formandos

 � Conhecimento factual abrangente 

do sistema de Ensino e Formação 

Profissional (currículos, perfis ocu-

pacionais, aspetos legais)

 � Conhecimento avançado de requi-

sitos de competência de profis-

sões específicas, funções e tarefas 

na área

 � Conhecimento factual de direitos 

e obrigações da aprendizagem no 

local de trabalho (incluindo qua-

dros legais de estágios, etc.)

 � Conhecimento avançado de opor-

tunidades de aprendizagem e 

oferta formativa dentro e fora da 

organização (ex: cooperações de 

formação, etc.)
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Tarefa	1.3	Ser	capaz	de	fornecer	orientação	e	aconselhamento	aos	formandos	(planeamento	de	carreira),	para	

perceber	os	comportamentos	individuais	de	aprendizagem,	barreiras	e	obstáculos

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Personalizar o processo de apren-

dizagem, tendo em consideração 

as possíveis dificuldades de apren-

dizagem, bem como os anteceden-

tes culturais e socias

 � Fornecer orientação e aconselha-

mento a indivíduos, tendo em con-

ta as oportunidades dentro e fora 

da empresa

 � Dominar competências comuni-

cacionais, sociais e interculturais 

para responder adequadamente 

ao formando

 � Identificar o próprio estilo de 

aprendizagem e estilos de aprendi-

zagem dos outros

 � Oferecer orientação e apoio ao 

grupo-alvo e aos formandos, 

individualmente

 � Elaborar e usar um Plano de De-

senvolvimento Pessoal

 � Conhecimento avançado de currí-

culos e programa de formação

 � Conhecimento avançado de dife-

rentes necessidades dos grupos-

-alvo específicos (apoio peda-

gógico, psicológico e cultural), 

contextos socioeconómicos e o seu 

impacto sobre a aprendizagem

 � Conhecimento avançado das com-

petências profissionais exigidas 

pelo mercado de trabalho na sua 

área de especialização

 � Conhecimento avançado de cursos 

de auto-estudo/reciclagem (apren-

dizagem ao longo da vida)

 � Conhecimento avançado de ma-

neiras diferentes para dete-

tar comportamentos individuais 

de aprendizagem, barreiras e 

obstáculos (testes, entrevistas, 

observações)

Unidade 2: Analisar as necessidades organizacionais e criação de oportunidades 
de formação

Tarefa	2.1	Ser	capaz	de	analisar	a	situação	profissional/situação	do	mercado	de	trabalho	no	seu	sector/profissão,	a	

situação	da	sua	empresa	em	termos	de	requisitos	de	competência

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Avaliar as possibilidades de educa-

ção/formação dentro da empresa

 � Analisar e modificar proces-

sos de trabalho e requisitos de 

competências

 � Avaliar a situação profissional na 

área (tendências, novidades, etc.)

 � Conhecimento abrangente das 

competências profissionais reque-

ridas pelas mudanças no mercado 

de trabalho

 � Conhecimento avançado da pró-

pria empresa e/ou departamento 

e suas necessidades em termos de 

competências/formação

 � Conhecimento avançado de requi-

sitos de profissões específicas, fun-

ções e tarefas na área
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Tarefa	2.2	Ser	capaz	de	percecionar	as	necessidades	de	qualificação	da	empresa/instituição	no	que	diz	respeito	às	

mudanças	organizacionais	necessárias	para	a	implementação	de	ofertas	de	qualificação	e	apoiar	a	formação	de	

competências	específicas	nos	domínios	sociais	e	metodológicos	dentro	da	empresa	em	cooperação	com	o	departa-

mento de recursos humanos

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Apoiar o desenvolvimento de 

competências profissionais, so-

ciais e metodológicas na empresa/

instituição

 � Desenvolver e implementar pro-

jetos de desenvolvimento pessoal 

e formular e iniciar os processos 

necessários de mudança dentro da 

empresa/instituição

 � Projetar e implementar proje-

tos adequados para o desenvol-

vimento pessoal, se necessário, 

trabalhando em conjunto com o 

departamento de RH da empresa 

(quando aplicável)

 � Aplicar técnicas de negociação 

aquando da negociação de meios e 

tempo necessários para implemen-

tar ofertas formativas

 � Atuar como agente de educação 

na sua empresa

 � Consultar a sua empresa/institui-

ção no que diz respeito às necessi-

dades de qualificação e mudanças 

organizacionais necessárias para 

a implementação de ofertas de 

qualificação

 � Desenvolver atividades de apren-

dizagem que correspondem aos 

objetivos de aprendizagem

 � Desenvolver ambientes de aprendi-

zagem apropriados no local de tra-

balho (ex. ilhas de aprendizagem)

 � Encontrar o equilíbrio entre as 

necessidades de formação e as 

oportunidades oferecidas pelas 

empresas

 � Calcular, adquirir e gerir o orça-

mento necessário para a ação de 

formação

 � Escrever propostas de financia-

mento com base em medidas de 

formação previstas, cooperando 

com os setores adequados

 � Conhecimento abrangente sobre 

possibilidades de obter financia-

mento ou outro tipo de apoio para 

ações de formação

 � Conhecimento teórico das carac-

terísticas e onjetivos de diferentes 

atividades de aprendizagem (ex. 

oportunidades de formação em re-

des, ilhas de aprendizagem)

 � Conhecimento factual de direi-

tos e obrigações para a aprendiza-

gem no local de trabalho (incluindo 

quadros legais de estágios etc.)

 � Conhecimento avançado de pro-

cedimentos organizacionais e de 

tomada de decisão da própria 

empresa

 � Conhecimento avançado da es-

trutura oficial e não-oficial da 

empresa

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de for-
mação contínua ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com 
as necessidades/condições de enquadramento da empresa e do formando

Tarefa	3.1	Ser	capaz	de	escolher	e	planear	as	atribuições	de	tarefas,	etapas	e	modalidades	de	aprendizagem	tendo	em	

conta	requisitos	(pré-determinados),	desenvolver	e	escolher	caminhos	e	acordos	de	aprendizagem	apropriados,	formar	

grupos	de	aprendizagem	adequados	e	planear	a	evolução	das	medidas	de	formação,	planos	de	intervenção	e	critérios

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Escolher, organizar e formular tare-

fas de aprendizagem e atribuí-las ao 

formando para o seu planeamento e 

implementação individual

 � Decidir os acordos de aprendiza-

gem e realização de conversas finais

 � Estar consciente da importância 

do desenvolvimento social/pes-

soal e como o incentivar (incluindo 

aspetos de educação democrática/

civis, pensamento crítico), especial-

mente quando se trata de jovens 

trabalhadores

 � Desenvolver um plano de formação 

com base nas necessidades de for-

mação identificadas

 � Personalizar os processos de apren-

dizagem de acordo com as necessi-

dades específicas do formando

 � Estabelecer objetivos de aprendiza-

gem claros e comunica-los de forma 

eficaz, tendo em conta os pontos de 

vista do formando

 � Planear atividades de aprendiza-

gem que corresponda, aos objetivos

 � Identificar quais os objetivos de 

aprendizagem que podem ser alcan-

çados e através de que meios (in-

cluindo o uso de e-learning)

 � Conhecimento factual do sistema 

de EFP (currículos, perfis ocupacio-

nais, aspetos legais)

 � Conhecimento avançado de requi-

sitos de ocupações específicas, fun-

ções e tarefas na área

 � Conhecimento avançado da estru-

tura da empresa e local de trabalho 

(incluindo os requisitos)

 � Conhecimento especializado de 

cálculo de custos das atividades/

modalidades de aprendizagem

 � Conhecimento teórico das caracte-

rísticas e objetivos de atividades de 

aprendizagem
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Tarefa	3.2	Ser	capaz	de	garantir	o	início	das	ações	de	formação,	proporcionando	espaço,	horários,	formadores	e	de	

material/equipamento necessários

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Compreender que tipo de possi-

bilidades e desafios se podem en-

contrar no trabalho enquanto am-

biente de aprendizagem

 � Coordenar as ações de formação 

com os colegas e departamentos 

adequados

 � Usar o local de trabalho como um 

ambiente de aprendizagem

 � Calcular os custos das ações de 

formação

 � Conhecimento avançado de fontes 

de materiais de formação e cursos 

de auto-estudo

 � Conhecimento especializado de 

cálculo de custos das atividades/

modalidades de aprendizagem

 � Conhecimento avançado da estru-

tura da empresa e competências 

relevantes

Unidade 4: Implementação de medidas de formação e orientação dos processos 
de aprendizagem

Tarefa	4.1	Ser	capaz	de	facilitar,	moderar	e	apoiar	os	processos	e	grupos	de	aprendizagem,	processos	de	desenvol-

vimento	de	aprendizagem	individual	e	coletiva,	observar	e	acompanhar	os	processos	de	trabalho	na	área	com	o	

objetivo	de	identificar	problemas	e	necessidade	de	apoio

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Estar consciente dos diferentes 

estilos de aprendizagem e origens 

culturais e sociais diversas

 � Interagir e orientar grupos hetero-

géneos, incentivando um diálogo 

justo e igualitário em grupo

 � Comunicar o progresso de apren-

dizagem para os locais adequados 

(empresa, escola profissional, cen-

tro de formação, etc.)

 � Desenvolver tarefas significati-

vas em situações reais de traba-

lho para alcançar os objetivos de 

aprendizagem

 � Fazer uso de ambientes de apren-

dizagem no local de trabalho

 � Documentar processos de apren-

dizagem de documentos de acordo 

com as exigências

 � Cumprir a legislação (documenta-

ção, orientação, horas de traba-

lho, etc.)

 � Preparar materiais didáticos, 

instruir os formandos na sua 

utilização

 � Colaborar com a instituição de en-

sino adequada (escola, universida-

de), se aplicável

 � Conhecimento abrangente/técni-

co na área de trabalho

 � Conhecimento avançado de teo-

rias de aprendizagem

 � Conhecimento factual de dife-

rentes métodos didáticos fac-

tuais e teóricos, suas vantagens e 

desvantagens

 � Conhecimento teórico e avançado 

dos princípios de aprendizagem e 

orientação

 � Conhecimentos teóricos e abran-

gentes de como o trabalho desen-

cadeia processos de aprendizagem

 � Conhecimento abrangente de es-

tratégias para a criação de expe-

riências positivas de aprendizagem

 � Conhecimento avançado de de-

senvolvimento de processos de 

aprendizagem em grupo e indivi-

duais, dinâmicas de grupo e a sua 

realização

 � Conhecimento abrangente da 

documentação necessária, se 

aplicável

 � Conhecimento factual avançado 

de legislação de estágios
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Tarefa	4.2	Ser	capaz	de	lidar	e	responder	a	conflitos	de	forma	adequada

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Identificar e dar resposta a proble-

mas/situações críticas

 � Aplicar competências sociais, co-

municacionais e interculturais, ao 

interagir com o formando a todos 

os níveis, motivar

 � Aplicar uma adequada gestão 

de conflitos e competências de 

mediação

 � Dar e receber feedback  � Conhecimento avançado de técni-

cas de moderação

Tarefa	4.3	Ser	capaz	de	observar	o	formando	(trabalho,	aprendizagem	e	comportamento	social)	e	familiarizar-se	

com	os	formandos	(motivações,	aptidões	e	competências),	bem	como	familiarizar	o	formando	com	o	local	de	

trabalho,	se	aplicável

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Colocar-se ao nível do formando

 � Atuar como um elo entre estagiá-

rios/aprendizes e funcionários/

gestores

 � Aplicar diferentes metodologias 

de ensino/formação/coaching, 

de acordo com as necessidades 

da situação e dos formandos e 

alterná-las

 � Cumprir a regulamentação (do-

cumentação, orientação, horas de 

trabalho, etc.)

 � Dar e receber feedback

 � Aconselhar os formandos, especi-

ficamente os trabalhadores tem-

porários, no que diz respeito à 

carreira/novas oportunidades de 

formação

 � Oferecer orientação e apoio no 

processo de trabalho

 � Conhecimento teórico avançado 

dos princípios de aprendizagem e 

orientação

 � Conhecimento abrangente de es-

tratégias para a criação de expe-

riências positivas de aprendizagem

 � Conhecimento avançado de dife-

rentes maneiras de detetar com-

portamentos individuais de apren-

dizagem, barreiras e obstáculos 

(testes, entrevistas, observações, 

etc.)
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Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos 
indivíduos

Tarefa	5.1	Ser	capaz	de	preparar	a	avaliação	organizacional	e	desenvolvimento	de	ferramentas	de	avaliação	

adequadas,	preparar	o	formando	para	a	sua	avaliação/exame	e,	em	seguida,	avaliar	o	progresso	de	aprendizagem	

dos	formandos,	utilizando	diferentes	métodos	e	indicadores	de	avaliação,	manter	as	situações	próximas	da	prática	

de trabalho

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Avaliar o progresso do formando, 

os resultados da aprendizagem e 

as necessidades de formação con-

tínua tendo em conta os objetivos 

de aprendizagem

 � Aplicar avaliação/metodologias 

de avaliação adequadas para ava-

liar know-how w competências 

profissionais

 � Elaborar instrumentos e técnicas 

de avaliação

 � Utilizar técnicas de observação

 � Dar e receber feedback apropria-

do em situações diversas

 � Identificar as necessidades de for-

mação e aconselhar o formando

 � Comunicar com colegas de tra-

balho sobre o progresso dos 

formandos

 � Criar/selecionar tarefas reais de 

avaliação (ex: ordens de trabalho) 

que abrangem uma amplitude de 

competências a ser avaliadas

 � Conhecimento avançado de méto-

dos e instrumentos de avaliação e 

suas vantagens e desvantagens

 � Conhecimento avançado dos 

critérios de avaliação (perfis 

profissionais/ocupacionais)

 � Conhecimento factual de normas 

de exame e avaliação no campo 

profissional

 � Conhecimento factual da legis-

lação aplicável e documenta-

ção necessária para as medidas 

formalizadas

Tarefa	5.2	Ser	capaz	de	conduzir	conversas	de	avaliação/entrevistas	de	avaliação	(intercalar	e	final);	apoiar	os	

formandos	a	refletir	e	avaliar	o	seu	progresso,	forças,	fraquezas	e	necessidades	de	aprendizagem,	incluindo	a	

documentação	de	progresso

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Refletir sobre as perceções e per-

mitir que os formandos reflitam 

sobre o seu progresso

 � Utilizar entrevistas e avaliações de 

progresso

 � Incentivar e orientar o formando 

na auto-avaliação

 � Conhecimento abrangente dos be-

nefícios da auto-avaliação

Tarefa	5.3	Ser	capaz	de	documentar	as	atividades	de	aprendizagem,	progresso	e	resultados

Competência Aptidão Conhecimento

 � Refletir sobre o processo de 

aprendizagem e os resultados

 � Documentar o processo de apren-

dizagem, orientar o formando na 

sua própria documentação

 � Conhecimento factual da legisla-

ção e documentação aplicável e 

documentação necessária para a 

formação
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Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de forma-
ção (intermédias e finais)

Tarefa	6.1	Ser	capaz	de	garantir	e	melhorar	a	qualidade	de	forma	contínua,	avaliar	as	propostas	de	formação,	

métodos,	atitudes,	monitorizar	as	mudanças	no	campo	e	atualizar	os	seus	conhecimentos	e	aptidões,	refletir	e	

receber	feedback	sobre	o	próprio	trabalho,	reconhecer	o	progresso	e	definir	novas	metas

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Refletir sobre a sua abordagem de 

ensino/tutoria/formação

 � Definir e perseguir objetivos de 

aprendizagem, incluindo a capaci-

dade de melhoria

 � Conseguir ter auto-reflexão e 

auto-avaliação

 � Estar consciente dos pontos for-

tes e fracos em processos de 

aprendizagem

 � Avaliar e, se for o caso, adaptar o 

seu próprio comportamento e ati-

tude, a fim de apoiar o formando

 � Desenvolver e melhorar o gru-

po de trabalho próprio usando a 

auto-iniciativa

 � Utilizar análises SWOT

 � Utilizar ferramentas e técnicas de 

avaliação

 � Interpretar e transferir os resulta-

dos da avaliação (identificar causas 

de sucesso/problemas)

 � Conhecimento teórico e abrangen-

te de métodos e ferramentas de 

avaliação (formativa e sumativa)

 � Conhecimento teórico e abrangen-

te de metodologias de avaliação 

dos processos de aqprendizagem

Tarefa	6.2	Ser	capaz	de	analisar	o	impacto	da	formação	tendo	em	conta	a	análise	de	necessidades	e	o	planeamento,	

adaptar	o	acordo	de	aprendizagem/rever	os	objetivos	de	aprendizagem	dos	formandos	e	empresa/instituição,	se	

necessário;	atualizar,	proteger	e	transmitir	o	conhecimento	que	é	de	interesse	geral,	desenvolver	as	competências	

profissionais,	sociais	e	metodológicas	na	empresa/instituição

Atitude Aptidão Conhecimento

 � Cooperar de forma eficaz com ou-

tros departamentos e colegas (ex: 

gestão, recursos humanos, sindica-

tos, etc.)

 � Comunicar as informações recolhi-

das aos grupos-alvo

 � Atualizar as suas competências, 

mantendo-se informado, partici-

pando na formação de uma forma 

auto-dirigida

 � Preparar e desenvolver ferramen-

tas de avaliação que atendam às 

necessidades (questionários, estu-

dos de caso, etc.)

 � Pesquisar possibilidades de melho-

ria e atualização contínua dos seus 

conhecimentos/competências

 � Identificar os fatores e elementos 

propícios/obstrutivos para o su-

cesso da aprendizagem no local de 

trabalho

 � Interpretar e transferir os resulta-

dos da avaliação (identificar causas 

de problemas/sucesso)

 � Adaptar ofertas de acordo com os 

resultados da avaliação

 � Comunicar de forma eficaz os re-

sultados de formação, resultados 

alcançados e dificuldades aos inte-

ressados (ex: gestão, RH, sindica-

tos, etc.)

 � Elaborar relatórios de avaliação e 

divulga-los de forma adequada

 � Criar, melhorar e avaliar ambien-

tes de aprendizagem na empresa

 � Conhecimento teórico e abrangen-

te de métodos de avaliação e ferra-

mentas (formativa e sumativa)

 � Conhecimento abrangente de 

métodos de pesquisa e fontes de 

atualização de conhecimentos

 � Conhecimento abrangente de re-

cursos e processos de tomada de 

decisão para a implementação de 

mudanças

 � Conhecimento avançado de im-

pactos externos sobre a quali-

dade da formação (ex: cultura da 

empresa)

 � Conhecimento avançado de fato-

res favoráveis para a aprendiza-

gem no local de trabalho

 � Conhecimento abrangente da 

estrutura oficial e não-oficial da 

empresa
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4. Recursos de apoio

Neste capítulo, são apresentados diferentes métodos e exercícios inovadores, como recursos de 

apoio prontos a ser utilizados, quer por formadores em posto de trabalho, quer por formadores em 

geral.

“Da perspetiva do desenvolvimento organizacional, a familiaridade dos formadores com abordagens 

modernas de métodos e didáticas de aprendizagem, confere-lhes um possível papel de “agentes de mu-

dança” nos processos de inovação das empresas. Tudo aponta para a necessidade crucial de formação 

contínua, dando aos formadores as competências necessárias para solucionar os desafios e atender às 

demandas da organização, da indústria e dos mercados de trabalho locais. Atualmente, o formador tem 

cada vez mais um papel de tutoria pessoal, com funções de orientação, suporte e aconselhamento. Isso 

atribui grande importância às aptidões pedagógicas do formador. Como tal, parece bastante alarmante 

que apenas alguns formadores tenham conhecimentos pedagógicos para planear abordagens educa-

tivas alternativas e utilizar ferramentas pedagógicas para apoiar o aluno” (Volmari et al., 2009, p. 34).

Enquanto, no passado, os formadores desempenhavam na sua maioria papéis de instrutor e mentor, 

hoje em dia, os formadores podem assumir funções mais amplas e complexas quer relacionadas com 

a formação, quer com a identificação das necessidades de formação, desenho de planos de formação 

e estabelecimento de sinergias com vários atores. 

Os recursos apresentados foram selecionados de acordo com as unidades-chave (agrupadas) do 

Perfil de Competências do Tutor Europeu em Posto de Trabalho, destinando-se a apoiar tutores e 

formadores de EFP na aplicação prática dos conhecimentos, aptidões e atitudes desenhados para 

este perfil de qualificação. Também serão apresentados outros recursos, relacionados com compe-

tências digitais e transversais, uma vez que são relevantes neste campo profissional.
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Análise	das	necessidades	do	formando	e	da	organização

Abordagens Pedagógicas

1. Aprendizagem cooperativa

A aprendizagem cooperativa é a utilização pedagógica de pequenos grupos colocando os formandos a 

trabalhar em conjunto, maximizando assim as aprendizagens deles próprios e dos parceiros de grupo.

A aprendizagem cooperativa pode contrastar com aprendizagem competitiva e individualista. A di-

ferença chave entre estas abordagens pedagógicas é a forma como os objetivos de aprendizagem 

dos formandos estão estruturados. A estrutura dos objetivos especifica as formas como os forman-

dos irão interagir uns com os outros e com o formador durante a sessão. Nas situações cooperativas, 

os indivíduos procuram resultados que são benéficos para os próprios e para todos os membros do 

grupo. Na aprendizagem competitiva os formandos trabalham uns contra os outros para atingirem 

um objetivo “académico” como uma nota “20” que apenas um ou alguns podem alcançar. Finalmen-

te, numa aprendizagem individualista os formandos trabalham sozinhos para atingir os objetivos de 

aprendizagem não relacionados com os dos outros formandos. Na aprendizagem cooperativa e in-

dividualista, os esforços dos formandos são avaliados com uma base de critérios referenciados, en-

quanto a aprendizagem competitiva tem por base a norma referenciada da nota dos formadores.

DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos:	cooperativa, interdependência positiva.

Modalidade de Aprendizagem: em sala, ou o mais adequado para os diferentes pequenos grupos.

Recursos: depende do tema, caneta e papel, ferramentas criativas. 

Tempo: exige mais tempo na preparação na primeira vez
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2. Traga	o	próprio	dispositivo	(“Bring	your	own	device”	-	BYOD)

Traga o próprio dispositivo (BYOD) — também denominado traga a própria tecnologia (BYOT), tra-

ga o próprio telemóvel (BYOP), e traga o próprio computador pessoal (BYOPC) — refere-se à políti-

ca de permitir aos funcionários que tragam os seus dispositivos pessoais (portáteis, tablets, e smart 

phones) para o seu local de trabalho, e que os utilizem para aceder a informação privilegiada da em-

presa e aplicações. O fenómeno é comumente referido como o consumo de TI. O termo também é 

utilizado para descrever a mesma prática aplicada a formandos que utilizam os seus próprios dispo-

sitivos em contextos formativos para o uso de programas como o Mentimeter. BYOD torna possível 

aos formandos utilizarem os seus próprios dispositivos durante as sessões. Podem colocar questões 

e avaliar de forma anónima, se necessário. Pode também ser usado para orientar os formandos para 

os recursos relacionados com o tema de discussão. 

DIMENSÕES	DO	BYOD

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos: avaliativo, contribuição 

Recursos: telemóvel pessoal, tablet ou computador 

Tempo: 10 minutos ou menos para a preparação
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Materiais Pedagógicos

Nome O formando em pinturas

Tema O formando adulto

Objetivos Identificar as características dos formandos adultos

Método(s)	de	

Formação

Pensamento visual e artístico

Unidade
Unidade1: Analisar as necessidades de aprendizagem do formando

Unidade 2: Analisar as necessidades organizacionais e criação de oportunidades de formação

Duração 120 minutos

Dimensão do 

Grupo

7 Grupos de no máximo 4 participantes

Recursos Pinturas, papel e caneta, computador portátil e vídeo projetor

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

 � Os participantes formam grupos pela escolha de pinturas que mais gostam. 

 � Analisam as pinturas através das seguintes instruções:

1. Invente um título para a pintura que capte o seu aspeto mais importante. 

2. Responda a cada uma das seguintes questões numa frase. 

 � O que vê?

 � O que pensa acerca do que vê? 

 � O que acha ser desafiante ou confuso? 

3. Olhe para a pintura pelo menos por 10 segundos. Deixe os seus olhos maravilharem-se. 

Faça uma lista de dez palavras ou frases acerca de qualquer parte da pintura 

4. Escolha a pessoa na pintura e entre nesse ponto de vista. Considere:

 � O que pode a pessoa perceber e sentir? 

 � O que pode a pessoa pensar ou a preocupar? 

 � Improvise um monólogo. Fale na primeira pessoa acerca de quem é o que está a 

experienciar.

5. Se esta obra de arte é o início da história, o que pode acontecer a seguir?

 � Se esta obra de arte é o meio da historia, o que pode ter acontecido antes? O que poderá 

estar para acontecer? 

 � Se esta obra de arte é o final da história o que poderá ser a história? 

6. Brainstorming uma lista de pelo menos 12 questões acerca da pintura. Reveja a sua lista de 

brainstorm e comece pelas questões que lhe parecem mais interessantes. Em seguida uma 

das questões de partida e discuta-a. Pergunte esta questão a outros grupos. 

7. Faça uma afirmação acerca da pintura / tópico da pintura. 

 � Identifique apoio (o que vê, sente e/ou sabe) acerca da afirmação. 

 � Faça uma questão acerca da afirmação. 

 � Trabalhe a partir de:

 � Os participantes trabalham individualmente e partilham os seus resultados em pequeno 

grupo 

 � Os participantes trabalham em pequenos grupos e partilham os seus resultados com todo 

o grupo. 

Conteúdos

Pinturas utilizadas:

 � Betty Pieper: Susan B. Anthony Ensinando em Canajoharie

 � Christophe Legris: Buddha a Ensinar

 � Edgar Degas: Sessão de Dança 

 � Grant Romney Clawson: Pequeno Jesus no Templo

 � Nicolas Guibal: Sócrates a ensinar Péricles

 � Robert Harris: A reunião com os curadores da escola

 � Ted Gorka: Joseph a ensinar
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Nome De gestor a lutador de boxe profissional

Tema Arriscar uma carreira enquanto adulto

Objetivos Discutir as dificuldades e vantagens de arriscar uma carreira enquanto adulto

Método(s)	de	

Formação

Seis Chapéus pensantes

Unidade
Unidade1: Analisar as necessidades de aprendizagem do formando

Unidade 2: Analisar as necessidades organizacionais e criação de oportunidades de formação

Duração 60-90 minutos

Dimensão do 

Grupo

5 grupos de 2-4 participantes

Recursos Computador portátil, vídeo projetor, papel para flipchart, marcadores

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

1. Introdução ao tópico ao apresentar a imagem de Nicole Wesner – uma gestora que se tor-

nou uma lutadora de box profissional aos 32 anos

2. Breve apresentação da técnica “seis chapéus pensantes” – estes são seis chapéus metafóri-

cos e cada um define um determinado tipo de pensamento. Esta técnica cultiva o pensamen-

to criativo, ou seja, a capacidade de abordar um tema ou problema de um ponto de vista dife-

rente conduzindo a uma compreensão mais aprofundada e mais completa de uma situação. 

3. Os participantes são divididos em 5 grupos – cada um usando um dos chapéus metafóricos e 

discutindo o tópico desse ponto de vista. O formador fornece a cada grupo questões adicio-

nais, as quais os irão ajudar a adotar o ponto de vista correto. 

4. Cada grupo apresenta o seu resultado e discutir com os outros. 

Conteúdos

Seis	Chapéus	pensantes	

 � O	Chapéu	Azul: O chapéu azul é a visão geral ou processo de controlo. É destinado a organi-

zar e controlar o processo de pensamento de modo a que se torne mais produtivo. O chapéu 

azul é para pensar acerca do pensar. Em termos técnicos, o chapéu azul está preocupado com 

a meta cognição. (É usado pelo formador.)

 � O	Chapéu	Branco:	Apela a informação conhecida ou necessária – reunindo apenas os factos, 

figuras, dados e informação. Com frequência factos e figuras estão incluídos num argumento 

ou crença. Ao usar chapéu branco permite que apresente a informação de uma forma neutra 

e objetiva. 

 � O	Chapéu	Amarelo: Apela ao otimismo e aspetos positivos. O chapéu amarelo é para o oti-

mismo e visão positiva lógica das coisas. Usar o chapéu amarelo permite olhar para os benefí-

cios, viabilidade de como algo pode ser feito. 

 � O	Chapéu	Preto: Capacidade critica, precaução e avaliação. Usar o chapéu preto permite que 

considere todas as suas propostas de forma critica e logica. O chapéu preto é usado para re-

fletir porque uma sugestão não é adequada aos factos, experiência disponível ou sistema em 

utilização. 

 � O	Chapéu	Vermelho:	chapéu vermelho refere-se à intuição, sentimentos, palpites e emoções. 

Geralmente sentimentos e intuição podem ser introduzidas numa discussão se forem supor-

tados pela lógica. Com frequência os sentimentos são genuínos e a lógica é alterada. Ao usar 

o chapéu vermelho isso irá permitir que coloque à frente os seus sentimentos e intuição sem 

necessidade de justificação, explicação ou desculpa. 

 � O	Chapéu	Verde:	O Chapéu Verde está especialmente preocupado com a criação de novas 

ideias e novas formas de olhar para as coisas: pensamento criativo, alternativas adicionais, 

colocando à frente possibilidades e hipóteses, propostas interessantes, novas abordagens, 

provocações e mudanças. O chapéu verde encontra tempo e espaço disponíveis para se foca-

rem no pensamento criativo. Ainda que não surjam ideias criativas, o chapéu verde pede um 

esforço criativo. Com frequência o chapéu verde é difícil porque vai contra os nossos hábitos 

de identificação, julgamento e critica. 
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Nome Proposta de recursos para edição inovadora e cooperativa: usar o Etherpad

Tema Competências transversais

Objetivos

 � Promover a escrita colaborativa

 � Promover uma utilização responsável dos recursos e consciência das iniciativas sustentáveis

 � Adotar um pensamento criativo e empreendedor

 � Gerir o tempo

 � Promover competências de pensamento crítico e autorreflexão

Unidade
Unidade1: Analisar as necessidades de aprendizagem do formando

Unidade 2: Analisar as necessidades organizacionais e criação de oportunidades de formação

Duração 1 hora

Dimensão do 

Grupo

20-25 formandos

Recursos
Computador, Projetor / TV, ligação à internet e Smartphones / Tablets / Computadores 

portáteis. Etherpad.org

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

 � Editar as suas produções escritas em tempo-real

 � Dar feedback 

 � Pedir aos formandos que multipliquem a utilização de tal ferramenta

Conteúdos

EXEMPLO DE CRIAÇÃO etherpad 

Peça no grupo que escrevam a partir de um documento preparado:

 � “ um valor “ é como 

 � “uma cor”

 � “um animal”

 � O qual ...

 � “um valor” é como

 � Adjetivo

 � “Um objeto”

Os papéis são desdobrados e lidos em voz alta e simultaneamente escrito no 

ETHERPAD as diferentes produções.

Pode-se ter uma visão dos diferentes poemas à medida que são escritos e destacados com 

cores diferentes.
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Planear	e	preparar	medidas	de	formação

Abordagens Pedagógicas

1. Aprendizagem	baseada	em	problemas	(PBL	Problem	Based	Learning)	

O PBL é um método de formação no qual os formandos ganham conhecimento e competências ao 

trabalharem por um longo período de tempo para investigar e dar resposta a um problema, questão 

ou desafio autêntico, atrativo e complexo. O PBL é uma forma de aprender efetiva e aprazível – e 

desenvolve competências de aprendizagens profundas exigidas para ter sucesso. 

O processo de PBL foi pioneiro em programas escolares médicos da Universidade McMaster, em 

Hamilton. O ensino tradicional de medicina começou a desencantar os formandos, que perceberam 

que o vasto material apresentado nos três primeiros anos da faculdade de medicina, tinha pouca re-

levância para a prática de medicina e clinica. O método PBL foi desenvolvido de modo a estimular 

a aprendizagem, ao permitir que formandos observassem a relevância e aplicação de soluções, em 

problemas concretos, futuros. Mantém-se assim um elevado nível de motivação para a aprendiza-

gem e mostra-se a importância de uma atitude profissional e responsável com valores de trabalho 

de equipa. A motivação para aprendizagem desperta interesse porque permite a seleção de proble-

mas que têm uma aplicação no mundo real.

A aprendizagem com base em problemas foi posteriormente adotada por outros programas de en-

sino de medicina e adaptado para o ensino e formação em níveis inferiores de aprendizagem. O uso 

do PBL foi expandido, da sua introdução inicial nos programas de ensino de medicina, para começar 

a ser utilizado em outras ciências, tais como, saúde, matemática, direito, educação e formação, eco-

nomia, gestão, estudos sociais e engenharia. 

O PBL inclui problemas que podem ser resolvidos de muitas diferentes formas, dependendo da iden-

tificação inicial do problema, podendo ter em vista mais do que uma solução: 

   PBL torna a aprendizagem mais atrativa. No PBL, os formandos estão ativos no centro do 

processo de aprendizagem; um projeto/problema proposto atrai os seus corações e men-

tes, e oferece uma relevância real para a aprendizagem

   PBL melhora a aprendizagem. Após completarem um projeto / problema, os formandos 

compreendem o conteúdo de forma mais aprofundada, relembram o que aprenderem e re-

têm por mais tempo a informação, do que através do método expositivo. Como tal, os for-

mandos que adquirem conhecimentos através do PBL estão melhor preparados para apli-

car o que sabem e o que podem fazer perante novas situações.

   PBL	constrói	competências	de	sucesso. Os formandos são capazes de tomar iniciativa e 

responsabilidade, ganharem confiança, resolver problemas, trabalhar em equipas, comuni-

car ideias e auto gerirem-se de forma mais eficaz.

   PBL	auxilia	no	alcance	de	objetivos. O PBL enfatiza a aplicação no mundo real do conheci-

mento, aptidões e atitudes. O PBL é uma forma eficaz de desenvolver o pensamento crítico, 

colaboração, comunicação através de uma variedade de meios e competências de oratória 

e apresentação.
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   PBL oferece oportunidades aos formandos de utilizar tecnologia. As ferramentas tecno-

lógicas são perfeitas para se cruzarem com o PBL. Com tecnologia, formadores e forman-

dos podem não só encontrar recursos e informação e criar produtos, mas também colabo-

rar de forma mais eficaz, e contactarem com especialistas, parceiros e audiências em todo o 

mundo.

   PBL	torna	a	formação	mais	agradável	e	gratificante. Esta abordagem permite aos forma-

dores trabalhar de modo mais próximo com formandos ativos e envolvidos a realizar traba-

lho de elevada qualidade e significativo e, em muitos casos, redescobrir o prazer da apren-

dizagem em conjunto com os seus formandos.

   PBL conecta os formandos e centros EFP com comunidades e o mundo real. Esta aborda-

gem oferece aos formandos oportunidades empoderadoras para fazer a diferença, pela re-

solução de problemas reais e abordam temas reais.

Uma das características da aprendizagem baseada nos problemas de elevada qualidade é a relação 

pedagógica entre a “Questão de partida” e a “Necessidade de Conhecer” que parte daí.

Em vez de começar na base da pirâmide – compreender e relembrar – focando a aprendizagem de 

conteúdo; o PBL considera inverter essa abordagem ao começar no topo e questionar os forman-

dos, por exemplo, a criar um produto autêntico, partindo da Questão de Partida. Ao fazer isto, po-

de-se ajudar o formador a promover uma aprendizagem profunda do conteúdo e competências que 

se encontram nos níveis mais baixos, à medida que os formandos identificam e buscam o que neces-

sitam de conhecer, relembrar e compreender para criar e ir ao encontro do desafio e do problema 

proposto. 

DIMENSÕES DA APLICAÇÃO DO PBL

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos: cognitivista, construtivista. 

Conteúdo: tópicos específicos ou leituras transversais.

Currículo: parte do contexto curricular, parte de módulos.

Implementação:	atividades localizadas ou integradas, adequadas para os níveis de conheci-

mentos (entrar ou estar num processo), etc.

Modalidade de aprendizagem: e-learning ou aprendizagem em sala.

Recursos: meios impressos, meios eletrónicos, multimédia, etc.

Tempo: esforço médio para elevado (depende do problema proposto).
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2. Microlearning

Os processos de Microlearning derivam com frequência de interações com micro-conteúdos, os 

quais têm lugar ou em contextos (meios) estruturados ou em estruturas de micro-conteúdo emer-

gentes como publicações em weblogs ou gestores das preferências sociais na World Wide Web (Mo-

sel 2005).

A Microlearning pode ser uma premissa acerca do tempo necessário para resolver uma tarefa de 

aprendizagem, por exemplo responder a uma questão, memorizar um item de informação, ou encon-

trar um recurso necessário (Masie 2006). Os processos de aprendizagem que foram denominados 

de “Microlearning” podem abranger um intervalo de alguns segundos (ex.: aprendizagem pelo tele-

móvel) até 15 minutos ou mais. Existe alguma relação com o termo microensino, que é uma prática 

estabelecida na formação de formadores.

O Microlearning também pode ser compreendido como um processo subsequente, “breves” ativida-

des de aprendizagem, i.e. aprender através da interação com objetos e micro-conteúdos em peque-

nos intervalos de tempo. Neste caso, o design, a seleção, o feedback e ritmo constante ou, por outro 

lado, tarefas de Microlearning encadeadas tornam-se visíveis.

De um modo mais lato, Microlearning é um termo que pode ser usado para descrever a forma como 

cada vez mais as pessoas estão a fazer a sua aprendizagem informal e ganham conhecimento em mi-

cro-conteúdo, micro-media ou ambiente multitasking (microcosmos), em especial os que se tornam 

cada vez mais baseados na Web 2.0 e nas tecnologias wireless. 

Neste sentido mais amplo, as fronteiras entre Microlearning e o conceito complementar de micro-

-conhecimento são difusas. 

DIMENSÕES DA APLICAÇÃO DA MICROLEARNING

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos: cognitivista, construtivista. 

Conteúdo: unidades pequenas ou muito pequenas, tópicos restritos, temas simples, etc.

Currículo: pequenas partes dos contextos curriculares, partes de módulos, elementos da 

aprendizagem informal, etc..

Implementação:	atividades focadas ou integradas, adequadas aos níveis de conhecimento (in-

troduzir ou estar no processo), etc.

Modalidade de aprendizagem: aprendizagem à distância (e-learning, e-learning), aprendiza-

gem em sala.

Recursos: meios impressos, meios eletrónicos, multimédia, etc.

Tempo: esforço relativamente curto
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Materiais Pedagógicos

Nome Análise de uma Experiência de Avaliação 

Tema Avaliação da Aprendizagem

Objetivos Identificar erros e as ferramentas de uma avaliação sumativa da aprendizagem 

Método(s)	de	

Formação

Análise do estudo de caso / trabalho de grupo

Unidade 

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação contínua 

ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/condições de 

enquadramento da empresa e do formando

Duração 1 hora

Dimensão do Grupo 3 a 6 elementos

Recursos Papel e caneta

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Oferecer ao grupo um guião e instruções para análise de estudo de caso 

Pedir a todos os grupos para conduzir a análise seguinte: 

 � Principais erros evidenciados nas suas atitudes; 

 � A escolha do instrumento para avaliar o trabalho dos grupos (pares); 

 � A escolha do instrumento para a avaliação final da aprendizagem (concorda? Porquê?)

 � Ferramentas para avaliação dos resultados de aprendizagem finais que o formador pode ter 

preparado.

No final, conduzir uma mesa-redonda em grande grupo focado nos pontos anteriormente 

abordados.
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Conteúdos

ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO

A formadora Sara é responsável pela realização de uma sessão de formação sobre as TIC para 

desenvolver com um grupo de seniores. Como a sessão deve ser desenvolvida em apenas 

8 horas será desenvolvida durante apenas o dia de hoje, continuando a ação de formação 

dos seniores com outros formadores, em outras temáticas. Quando chega à sala repara que 

apenas estão presentes na sala 10 elementos. Assim, antes de começar, decide escrever no 

quadro branco os objetivos para a sessão: 

 � Compreender a importância das TIC na sociedade atual; 

 � Conhecer as vantagens e desvantagens das TIC;

 � Conhecer regras básicas da utilização da internet; 

 � Explorar alguns sítios na internet adaptados ao público-alvo.

Após a exposição inicial, dando a conhecer alguns conteúdos e curiosidades sobre as TIC, a 

formadora Sara aplicou um trabalho de pares com a duração de 30 minutos, onde o objetivo 

seria a exploração de um poema na Internet, trabalhado a posteriori no Word para integrar um 

postal e respetiva impressão. Enquanto os pares desenvolviam a atividade, a Sara lembrou-se 

que não tinha preparado os instrumentos de avaliação. Então, começou a pensar aquilo que 

queria avaliar, como por exemplo, nos comportamentos a observar: 

 � Como pesquisar na Internet; 

 � Interesse pela pesquisa; 

 � Domínio das TIC; 

 � Criatividade do postal final; 

 � Envolvimento entre os formandos. 

Ela também decidiu criar uma grelha de diferenciação do grupo. Como não pensou na 

avaliação final das aprendizagens, ela decidiu rapidamente criar alguns tópicos para questões 

orais para os formandos. 

Instruções

Análise do desempenho do formador de acordo com os seguintes pontos: 

 � Principais erros que detetam nas suas atitudes; 

 � Instrumento que a formadora se refere para avaliar o trabalho de pares;

 � Escolha do instrumento de avaliação final das aprendizagens (concorda? justifique.)

 � Instrumentos de avaliação final das aprendizagens que a formadora poderia ter elaborado. 
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Nome Qual é o seu estilo de aprendizagem preferido?

Tema Estilos cognitivos e fatores cognitivos da aprendizagem; psicologia da aprendizagem 

Objetivos
Compreender que estilo de aprendizagem os formandos preferem ou têm maior probabilidade 

de preferir 

Método(s)	de	

formação

Questionário

Unidade

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação contínua 

ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/condições de 

enquadramento da empresa e do formando

Duração 15 a 20 minutos

Dimensão do 

grupo

Individual

Recursos
Caneta e questionário em papel

Vídeo: http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Apresentar ao grupo o questionário que visa descobrir os estilos de aprendizagem prefe-

renciais. Este questionário irá ajudar a descobrir as preferências de aprendizagem dos seus 

formandos de modo a que no futuro possa selecionar as experiências de aprendizagem que 

melhor se adequam ao seu estilo. De acordo com este modelo (revisto em 2002) existem quatro 

dimensões de estilos de aprendizagem. Pense nas dimensões como um continuum com uma 

preferência de aprendizagem no extremo direito e outra no extremo esquerdo. 

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
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Conteúdos

Questionário e folha de cotação: 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ILS.pdf

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ILS.pdf
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Nome Teste o seu espirito empreendedor e criativo 

Tema Criatividade pedagógica, Empreendedorismo

Objetivos Desenvolver refletir acerca das estratégias de empreendedorismo e promoção da criatividade

Método(s)	de	

formação
Trabalho de Grupo

Unidade

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação contínua 

ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/condições de 

enquadramento da empresa e do formando

Duração 45 Minutos

Dimensão do 

grupo

3 a 6 elementos

Recursos
Folhas coloridas, cartões, canetas coloridas, cola, algodão, garrafas de plástico… (outras opções 

podem estar à discrição do formador)

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

O grupo deve pensar numa estratégia para vender o curso de formação à sua escolha. 

Conteúdos

Deverá ter em consideração os pontos abaixo: 

 � Escolher o curso de formação a vender; 

 � Criar um folheto / brochura de apresentação; 

 � Pensar numa estratégia de venda e publicidade ao produto; 

 � Apresentar o produto /brochura (tempo estimado: 2 a 4 minutos por grupo). 

Os formandos devem manter a discussão com todo o grupo acerca de:

 � Produtos mais atrativos;

 � Produtos que demonstram uma melhor estratégia empreendedora; 

 � Sugestões para melhorar os vários produtos apresentados.
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Nome Desenvolver métodos e técnicas pedagógicas 

Tema Métodos e técnicas pedagógicas 

Objetivos
Identificar o conhecimento dos formandos acerca de métodos e técnicas pedagógicas. 

Preparar a sessão onde pelo menos dois métodos e técnicas pedagógicas são evidentes. 

Método(s)	de	

formação

Questionários e trabalhos de grupo

Unidade

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação contínua 

ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/condições de 

enquadramento da empresa e do formando

Duração 45 Minutos + 45 minutos

Dimensão do 

grupo

3 a 6 elementos

Recursos Teste, papel e canetas

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

1.º Passo: Distribuir o questionário. Para cada afirmação os formandos devem escolher o melhor 

método para fazer a correspondência. 

2.º Passo: Em pequenos grupos, prepare uma sessão de formação recorrendo aos quatro 

métodos de formação/técnicas: 

 � Método Expositivo

 � Método Interrogativo

 � Método Demonstrativo

 � Método Ativo

3.º Passo: Cada grupo deve identificar as vantagens e desvantagens de adotar estes métodos / 

técnicas.

Conteúdos

Questionário:

A)	 Um dos papéis do formador é passar informação e demonstrar como é feito na prática. 

B)	 Ideal para aumentar o feedback e reflexão.

C)	 O recetor tem uma atitude passiva. 

D)	 O formador geralmente promove a iniciativa. 

E)	 O formador apresenta os conteúdos sem pedir a opinião dos formandos.

F)	 Ideal para rever conteúdos.

G)	 Desenvolver um PowerPoint é o meu objetivo geral, que método devo escolher?

H)	 O formador promove situações de role-play para estimular comportamentos. 

I)	 Tenho um grande número de formandos e muita informação para gerir. Qual o método mais 

adequado?

J)	 Com este método, eu obtenho feedback imediato acerca da avaliação dos meus formandos.

 � Método Expositivo

 � Método Interrogativo

 � Método Demonstrativo

2º Passo: 

 � Escolher um tema livre; 

 � Prepare uma pequena sessão com base nesse tema, evidenciando estes quatro métodos/téc-

nicas pedagógicas; 

 � Apresente oralmente (5 a 10 minutos) o trabalho feito aos outros grupos. 

3.º Passo:

 � As opções de métodos/técnicas pedagógicas escolhidas: vantagens e desvantagens;

 � Sugestões de melhoria nas situações criadas;

 � Os aspetos mais positivos de cada grupo.
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Nome Análise de um módulo de formação 

Tema Módulos de formação; programas de formação 

Objetivos Identificar os componentes do Módulo de Formação. 

Métodos(s)	de	

formação

Análise de Estudo de Caso

Unidade

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação contínua 

ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/condições de 

enquadramento da empresa e do formando

Duração 60 Minutos

Dimensão do 

grupo

3 a 6 elementos

Recursos Papel e canetas

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Proporcionar ao grupo o guião para análise do estudo de caso e instruções. 

Pedir a todos os grupos que conduzam a seguinte análise tendo em consideração as ferramen-

tas UE (QEQ e ECVET): 

 � Tema do Módulo de Formação

 � Descrição geral da organização do módulo de formação 

 � Duração

 � Objetivos de competências 

 � Conteúdos do programa

 � Métodos e Técnicas pedagógicas 

 � Recursos pedagógicos 

 � Análise e avaliação 

Conteúdos

ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO

“Olá! Sou a Sara e fui selecionada para preparar uma ação de formação sobre Ensino a Distância. Hoje 
irei trabalhar o primeiro sub-módulo sobre a apresentação da temática. Acho que os formandos devem 
adquirir algumas competências sobre o ensino a Distância, e adquirir conhecimentos sobre a sua 
evolução, quais os conteúdos que o ajudaram a evoluir (p.e., o computador e a Internet) e, a perspetiva 
atual (e a legal também…) sobre o e-learning. 

Para além disto, penso que é importante ter em conta o que me foi exigido em termos de duração do 
módulo de formação (10 horas). Penso que será tempo suficiente para desenvolver estas temáticas 
e muitas outras - talvez em partes diferentes – como os fatores de aprendizagem e motivação dos 
formandos para formações desta índole. 

Já tive oportunidade de verificar que a formação será desenvolvida em horário pós-laboral (das 18h 
às 22h) e todos os formandos são trabalhadores a tempo inteiro. Tenho de começar de uma forma 
mais lúdica e pensar em estratégias que fomentem a sua constante participação, poderá passar por 
organizá-los em pequenos grupos para que discutam casos reais ou até desenvolver parte da ação 
levando os formandos a experienciar na prática uma formação a distância. 

É claro que para uma questão de sistematização de conceitos e de algumas ideias-chave, vou projetar 
alguns slides e entregar/recomendar alguma documentação de apoio. 

Não me posso esquecer de desenvolver algumas fichas de avaliação. Terei que pensar na melhor forma 
de avaliar este módulo de cariz mais introdutório. Talvez, para a avaliação das aprendizagens, uma 
prova de conhecimentos numa plataforma? Organização de pesquisas para contacto com a Web? 
Terei ainda que avaliar os formandos, criando uma ficha de avaliação do seu desempenho ao longo do 
módulo, à vontade com as tecnologias, … 

A empresa que me contratou já referiu que as fichas para avaliação da formação (incluindo do meu 
desempenho) já estão criadas e que com isso não terei que me preocupar.”
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Nome Iniciar uma Comunidade de Aprendizagem Colaborativa 

Tema Plataformas colaborativas; redes online e associações relacionadas com a FP 

Objetivos Identificar redes úteis, associações e comunidades relacionadas com a FP

Método(s)	de	

formação

Aprendizagem colaborativa 

Unidade

Unidade 3: Planeamento e preparação de ações de formação (programas de formação 

contínua ou medidas específicas) em termos financeiros e de acordo com as necessidades/

condições de enquadramento da empresa e do formando

Duração 60 Minutos

Dimensão do grupo Duração do curso de formação

Recursos Computador com acesso à internet

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Criar um fórum online e pedir aos formandos que se registem.

Pedir a todos os indivíduos para participarem neste fórum online: inicie uma comunidade 

virtual de formandos para ser continuada após o curso de formação.

Conteúdos

 � Pesquisar a partilhar as mais recentes ferramentas UE (QEQ E ECVET) 

 � Pesquisar e partilhar os conteúdos de formação, criar debates online, troca conhecimentos 

e soluções de aprendizagem criativa. 

 � Pesquisar e partilhar outras redes online, associações, comunidades relacionadas com a FP, 

nacionais ou internacionais: fazer uma lista, partilhar contatos e identificar oportunidades. 
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Implementar	medidas	de	formação	e	guiar	processos	de	
aprendizagem

Abordagens Pedagógicas

3. Aprendizagem-ação

Aprendizagem-ação é um processo através do qual os participantes aprendem uns com os outros à 

medida que trabalham com assuntos reais ou problemas práticos em condições reais. 

Este método foi desenvolvido pelo formador Reginal Revans nos anos 40. A trabalhar com um grupo 

de cientistas talentosos, ele reparou na importância para cada membro do grupo de descrever a sua 

ignorância, de partilharem as suas experiências e de refletirem no seu processo de aprendizagem. 

Ele expressou este processo de aprendizagem com a fórmula: A (aprendizagem) = P (aprendizagem 

programada) + C (capacidade de insight). Aprendizagem programada, é conhecimento codificado 

em fontes formais, como livros, revistas e especialistas. Capacidade de insight é a capacidade de 

analisar, fazer as questões certas, para criar um insight no qual as pessoas veem, ouvem ou sentem. 

O autor considerou até que, colocar a questão certa é mais importante do que dar a resposta certa. 

A dimensão da aprendizagem em equipa é crucial. Os elementos destes grupos de aprendizagem de-

nominados membros aprendizagem ação abordam um problema comum; oferecem ao outro, apoio, 

conselhos e critica. O processo promove competências de aprendizagem em equipa e uma cultura 

cooperativa, colaborativa. 

Do ponto de vista individual a Aprendizagem Ação:

   Melhora as competências de aprendizagem

   Desenvolve a capacidade de trabalhar em equipa

   Melhora as aptidões sociais e de comunicação

   Melhora a competência de aprendizagem com base no problema

Aprendizagem-ação envolve:

   A integração de trabalho e aprendizagem; 

   Aprendizagem experimental; 

   Aprendizagem em equipa; 

   Ação desenvolvida pelo grupo para resolver um problema real;

   Reflexão do grupo no problema e no processo de aprendizagem. 

O elemento chave da Aprendizagem-ação é o orientador fixo. O papel dele/dela envolve gerir o tem-

po e espaço, mantendo o equilíbrio entre a tarefa do projeto e a aprendizagem, promovendo o auto-

desenvolvimento dos membros do grupo, ajudando na resolução de tensões e conflitos. 
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A implementação da Aprendizagem-ação pode ser melhor alcançada quando: 

1. Os formandos estão divididos em pequenos grupos de 4-8 elementos.

2. É apresentado um tópico, tema ou problema baseado num contexto real. 

3. Todos os participantes se envolvem na resolução deste prolema. Quando partilham as suas 

experiências e facilitam o resultado, ao colocar questões, fazem suposições e partilham 

conhecimento. 

4. Os participantes dão atenção ao processo de aprendizagem. Reúnem o feedback, esboçam 

soluções e refletem acerca do processo de aprendizagem ao considerarem as barreiras que 

surgiram, os insights e o conhecimento que derivou do processo. 

5. A evolução do projeto da Aprendizagem-ação dirige-se a ambos, os resultados da tare-

fa (relatório ou apresentação) e o processo de aprendizagem (como os membros do grupo 

aprendem em conjunto).

4. Aprendizagem	experimental

Este método explicitamente conduz os formandos por um ciclo e ação-reflexão e observação/gene-

ralização/teorização-aplicação, para permitir que não só compreendam os aspetos teóricos e práti-

cos dos objetivos planeados, mas também os experienciem na prática. A Aprendizagem Experimen-

tal baseia-se no trabalho de David Kolb como Aprendizagem Experimental: Experiência como Fonte 

de Aprendizagem e Desenvolvimento (1984) o qual se baseia nos trabalhos de Dewey, Piaget, Ro-

gers e Jung. 

Áreas	de	aplicação

na Aprendizagem Experimental, pode-se entrar no ciclo em qualquer fase. Por exemplo, a sessão de 

formação pode começar com uma experiência (real ou simulada), a partir da qual o formador colo-

ca questões construídas para conduzir os formandos pelo ciclo - da observação/reflexão, da gene-

ralização à aplicação e agir com base na experiência. Similarmente, o ciclo pode começar num ponto 

teórico, onde os participantes estudam a teoria de algo, pensam acerca de como o podem aplicar a 

uma situação real, em seguida têm a oportunidade de o testar, e posteriormente refletir acerca da 

experiência. 

Competências	abordadas

   pensamento Analítico

   Competência de ter iniciativa

   Imersão

   Participação ativa

   Pensamento crítico e reflexivo (o processo de analisar e fazer julgamentos acerca do que 

está a acontecer)

   Resolução de problemas
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Resultados

Intencionalidade Aprendizagem Experimental, algumas experiências específicas são causadas 

(ou encorajadas) para acontecer como meios deliberados para atingir objetivos particulares de 

aprendizagem.

Envolvimento A aprendizagem experimental é ativa, não passiva. Isso significa realmente aprender 

uma teoria, método ou procedimento e não apenas aprender acerca disso. Isso significa testar o co-

nhecimento, não apenas retê-lo na memória. Uma extensão crítica, especialmente para Ryerson, é a 

noção de que AE deve frequentemente levar os formandos a irem além das fronteiras da sua disci-

plina académica, permitindo-lhes explorar as formas como a disciplina se envolve e age com o mun-

do externo.

Reiteração A Aprendizagem experimental é mais eficaz quando existem oportunidades para apli-

car o que foi aprendido. Muitos tipos de aprendizagem experimental atingem o seu valor potencial 

de forma mais eficaz no contexto de um conjunto de series de oportunidades relacionadas, ou pelo 

menos, num período razoavelmente sustentado de envolvimento.

A aprendizagem experimental pode existir sem um formador e relaciona-se apenas com o significa-

do de fazer o processo da experiência direta do individuo. Contudo, ganhar conhecimento é um pro-

cesso inerente que ocorre naturalmente, para que uma experiência genuína de aprendizagem possa 

ocorrer, deverão existir determinados elementos. De acordo com David A. Kolb, o conhecimento é 

continuamente ganho através das experiências pessoais e ambientais. 

Integração uma única experiência pode acrescentar um fantástico valor e variedade à educação dos 

formandos. Mas o princípio da AE prende-se com o facto do seu potencial ser desperdiçado em vá-

rios graus se estas experiências ocorrerem em total isolamento uns dos outros ou do contexto aca-

démico mais amplo. Para ser totalmente eficaz a Aprendizagem Experimental tem que ser integrada 

na educação dos formandos, não apenas complemento ocasional. 

Reflexão uma das mais populares, mas insatisfatórias definições da AE é “aprender a fazer.” Fazer 

tem que certamente ser acompanhado pelo pensamento se for para contribuir para uma compreen-

são mais profunda e informar a ação subsequente. Acresce ainda que a componente do pensar tem 

que ser integrada na experiência de aprendizagem.
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Materiais Pedagógicos

Nome “Nunca irei esquecer esta apresentação”

Tema Como fazer uma boa apresentação

Objetivos
Partilhar e interpretar experiencias acerca das apresentações utilizando o método Storytelling. 

Método(s)	de	

formação

Promover criatividade e pensamentos “fora da caixa”

Usar uma variedade de artes e da narrativa para que surjam soluções criativas

Unidade
Unidade 4: Implementação de medidas de formação e orientação dos processos de 

aprendizagem

Duração 90 Minutos

Dimensão do 

grupo

Grupo de 3-4 participantes

Recursos Computador portátil, vídeo projetor, caneta e papel, flipchart, imagens

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

1. Os participantes são divididos em grupos de 3 – 4 pessoas. 

2. Os membros de cada grupo discutem as suas experiências relativas às apresentações.

3. Os participantes olham para as imagens na sua mesa e escolhem pelo menos 15 a 20 ima-

gens para incluírem na sua história. 

4. Cada história deve finalizar com uma frase: “Nunca irei esquecer esta apresentação”. 

5. Cada grupo apresenta a sua história a todo o grupo.

6. Os participantes votam na melhor história.

Final de discussão: Experiências resultantes desta atividade. 

Conteúdos

Imagens que mostram:

 � Pessoas aborrecidas

 � Um vídeo projetor

 � Um quadro branco 

 � Mãos a bater palmas

 � Mãos suadas

 � Um copo de água 

 � Tirar notas

 � Chuva

 � Uma sala vazia 

 � Uma camisola

 � Chocolate

 � Um bebé a sorrir 

 � Um palco 

 � Um clip

 � Um botão de enter

 � Um frasco de perfume 

 � Um bouquet de flores

 � Um dicionário

 � Um calendário 

 � Um relógio



36 LEVEL UP! Manual para Tutores em Posto de Trabalho – Guia de Processos de Aprendizagem | Português

Nome Ensinar no Séc. XXI

Tema Familiarizar-se com o uso de tecnologia na em sala 

Objetivos

Saber qual o meio mais adequado para cada alvo.

Aprender que não é o próprio meio que é adequado ou não mas a forma como é utilizado. 

Aprender acerca da variedade de meios de aprendizagem e experienciar que alguns deles são 

muito divertidos. 

Aprender que os meios de aprendizagem estão facilmente à disposição ou até gratuitos. 

Adquirir as competências para utilizar diferentes meios dependendo do alvo de aprendizagem e 

dos seus estilos de aprendizagem. 

Método(s)	de	

formação
Trabalho de grupo ou workshops numa cooperativa

Unidade
Unidade 4: Implementação de medidas de formação e orientação dos processos de 

aprendizagem

Duração 60 Minutos

Dimensão do 

grupo

10 Participantes

Recursos Computador portátil, vídeo projetor, papel e caneta

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Os participantes são divididos em dois grupos de 5 

Mostrar-lhes um vídeo acerca do futuro das salas sessão

No final os dois grupos irão discutir as suas impressões e pensamentos acerca do vídeo e 

partilhar as suas experiências acerca da tecnologia e a sua utilização no dia-a-dia 

Após verem os websites abaixo os participantes discutem enquanto grupo se encontraram algo 

útil para o seu futuro trabalho, e podem também partilhar os seus favoritos 

Conteúdos

www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus

www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk

IDEAIS E WEBSITES A PARTILHAR NO FINAL

https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/

uncommon-creativity-work-smarter-not-harder

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos

https://education.microsoft.com/Story/Course?token=D514AA08

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/

teachers-tips-on-skype-in-the-classroom

https://www.khanacademy.org/coach/dashboard

https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/27045418/Finding%20OERs

https://www.schoology.com/https://www.schoology.com/resources

https://www.teachingchannel.org/videos?default=1

https://www.education.microsoft.com

https://www.weforum.org/

http://www.bbc.com/

http://www.bbc.co.uk/makeitdigital

https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/

content

http://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus
http://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk
https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/uncommon-creativity-work-smarter-not-harder
https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/uncommon-creativity-work-smarter-not-harder
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=D514AA08
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/teachers-tips-on-skype-in-the-classroom
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/teachers-tips-on-skype-in-the-classroom
https://www.khanacademy.org/coach/dashboard
https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/27045418/Finding%20OERs
https://www.schoology.com/https://www.schoology.com/resources
https://www.teachingchannel.org/videos?default=1
https://www.education.microsoft.com
https://www.weforum.org/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.co.uk/makeitdigital
https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/content
https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/content
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Avaliação	e	garantia	de	qualidade

Abordagens Pedagógicas

1. Aprender	através	de	simulações

Há décadas que as simulações e jogos têm sido usados na educação e formação profissional, mas têm 

sido particularmente populares nas áreas: empresarial e económica. Aprendizagem simulada está 

relacionada com o role-play e aprendizagem prática, ao aproximar-se dos princípios chave os quais 

orientam a aprendizagem ativa. 

Tem sido discutido que as simulações criadas de forma cuidada podem ajudar na tomada de decisão, 

pensamento crítico, competências interpessoais e de comunicação entre os formandos. As simula-

ções podem ainda providenciar de forma semelhante aos formandos e formadores as oportunidades 

de mudar de um ambiente de em sala convencional para um contexto de aprendizagem mais intera-

tivo e comunicativo (Brozik e Zapalska, 2002). 

Num ambiente de em sala mais contemporâneo, a metodologia de ensino que prevalece dirige-se às 

necessidades individuais dos formandos, analisa os papeis dos grupos e a dinâmica de grupo enalte-

cendo a tomada de decisão colaborativa e um autentico role-play. O objetivo é assegurar que os for-

mandos estão sistematicamente a ter oportunidades de colocar em prática o que tem sido ensina-

do na em sala; por outras palavras, através das simulações os formandos replicam situações da vida 

real e realizam experiências com as mesmas. No trabalho de Brozik e Zapalska (2003), as simulações 

destacam a necessidade de uma forte relação entre o realismo percebido e o contributo percebido 

das simulações para a aprendizagem. Thompson e Dass (2000) argumentam que as simulações po-

tenciam a autoeficácia e aumentam as competências de comunicação escrita. 

Através da aprendizagem simulada, os formandos assumem um papel ativo, eles ganham insight 

através da natureza do processo que está a ser simulado, tornam-se mais competentes na formula-

ção de novos conceitos e são guiados para a aprender como resolver temas e crises num ambiente 

de aprendizagem, realista mais ainda assim controlado.

A aprendizagem simulada é “aprender de forma mais profunda” na medida em que aprofunda mais 

do que a superfície exigida para o pensamento critico e do que para a memorização. Os formandos 

neste contexto aprendem a importância da construção do modelo e como usar o modelo para pre-

ver os resultados, transferir conhecimento para novos problemas e situações, compreender refinar 

o seu próprio processo de pensamento e ver em ação os processos e interações sociais.
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DIMENSÕES DO ENSINO ATRAVÉS DAS SIMULAÇÕES

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos: aprendizagem ativa, aprendizagem 

experimental

Conteúdo: os tópicos e unidades dependem das necessidades dos formandos e áreas   

(os exemplos são apresentados abaixo)

Currículo: os tópicos e unidades dependem das necessidades dos formandos e áreas  

(os exemplos são apresentados abaixo) 

Formato: role-plays, diálogos com determinada finalidade

Implementação: duas ou mais pessoas encenam um cenário o qual pode derivar de uma situa-

ção familiar para uma desconhecida ou para uma situação mais difícil.

Modalidade de ensino: aprendizagem em sala, aprendizagem síncrona, à distância, através de 

teleconferência.

Recursos: guião, impresso ou meios eletrónicos, multimédia

Tempo: varia entre um período maior ou menor dependendo das necessidades e circunstân-

cias – uma parte da sessão relativamente curta.

Tecnologia e Aprendizagem simulada

A tecnologia pode contribuir de forma significativa para a eficácia do ensino e aprendizagem simula-

da. O ambiente de em sala equipado com a estrutura tecnológica necessária e desenhada arquiteto-

nicamente para permitir a comunicação sincronizada e sem interrupções e a colaboração, promove 

a aprendizagem ativa individual e de grupo. 

Exemplos	de	aprendizagem	simulada

   São atribuídos papéis aos formandos de vendedores e compradores de alguns bens e é-lhes 

pedido que repliquem uma transação comercial, aprendendo acerca do comportamento do 

mercado ao simularem um mercado.

   Os formandos assumem papéis de delegados do partido de uma convenção política, apren-

dendo acerca do processo eleitoral ao simularem um evento politico.

   Os formandos desenham um circuito elétrico com um software especial, aprendendo acer-

ca das teorias da física ao simularem um ambiente físico atual.

2. Aprendizagem	ativa	através	da	tecnologia

A aprendizagem ativa requer que os formandos desenvolvam a compreensão do conteúdo através 

da construção ativa e implementação da resolução de um problema. A aprendizagem ativa baseia-se 

na pesquisa de académicos famosos mundialmente como Dewey, Wenger e muitos outros. Bonwell 

& Eison (1991) definem a aprendizagem ativa como “algo que envolve os formandos a fazerem coi-

sas e a pensarem no que estão a fazer.” (p. 2). Mais tarde Further, Felder & Brent (2009) categoriza-

ram a aprendizagem ativa como “algo relacionado com o curso em que os formandos na sessão de 

sessão são chamados a fazer algo mais do simplesmente assistir, ouvir e tomar notas” (p. 2).
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As estratégias de instrução que promovem a aprendizagem ativa incluem projeto de escrita, role-

-play, jogos, simulações, observação e discussão. A amplitude da aprendizagem ativa instrucional 

pode variar de alguns minutos para sessões inteiras, e podem ser uma componente integral de uma 

sessão ou de um seminário e workshop. 

Pode ser discutido que a aprendizagem ativa encoraja os formandos a participar na sua própria 

aprendizagem, independentemente da atividade especifica envolvida. Aprendizagem ativa é trazer 

à superfície o pensar, com enfâse na evidência da análise, síntese e avaliação da decisão. A aprendi-

zagem ativa pressupõe que os formandos já não são só recipientes passivos de conhecimentos pré-

-fabricado, mas em vez disso eles podem criar o seu próprio conhecimento. 

A investigação sugere que o intervalo de atenção das audiências nas sessãos diminui de forma signi-

ficativa após 10-20 minutos. Introduzir estratégias de aprendizagem ativa uma ou duas vezes numa 

sessão de 50 minutos irá motivar e manter o interesse e envolvimento do formando. Num contexto 

de aprendizagem tão interativo, os formandos podem compreender conceitos complicados através 

da exposição sistemática a feedback construtivo que acomoda diferentes estilos de aprendizagem. 

É dada oportunidade aos formandos de pensaram, falarem acerca disso e processarem o novo con-

teúdo, e praticarem competências importantes e aumentarem a sua motivação para aprenderem. A 

aprendizagem ativa fortalece a autoestima e desenvolve nos formandos um sentido de comunida-

de e pertença. 

A tecnologia tem o potencial de realçar, intensificar e fortalecer a aprendizagem ativa. Por exemplo 

software de fonte aberto, web apps, e ferramenta Web 2.0 podem ser usadas para empoderar e en-

volver os formandos à medida que estruturam, constroem e disseminam conhecimento o que repre-

senta e reforça a sua aprendizagem. Esta tecnologia, especialmente em E-learning ou em ambientes 

virtuais oferece oportunidades para simulação, experimentação, pesquisa ou autoexpressão. Ferra-

mentas Web 2.0 como blogs, wikis, jornais aumentam a interatividade e colaboração e facilitam o 

acesso a informação, a perspetivas alternativas, e para muitas audiências estabelece comunidades 

ativas de práticas.

DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM ATIVA

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos: projeto de escrita, role-play, jogos, simula-

ção, observação, discussão

Conteúdo: os tópicos e unidades dependem das necessidades dos formandos e da área

Currículo: parte integral dos módulos ou sessões

Formato: role-plays, diálogos com diferentes propósitos, jogos, textos escritos 

Implementação: duas ou mais pessoas encenam um cenário que pode variar de uma situação 

 familiar ou desconhecida ou mais fácil.

Modalidade de ensino: aprendizagem em sala, aprendizagem à distância sincronizada ou 

não sincronizada, cursos online, aprendizagem com computador, aprendizagem hibrida à 

distância.

Recursos: meios impressos ou eletrónicos, multimédia.

Tempo: varia de uma parte para toda a sessão de formação dependendo da modalidade de 

aprendizagem.
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Materiais Pedagógicos

Nome Recolher dados do programa de avaliação

Tema Programa de avaliação / monitorização 

Objetivo

Recolher dados dos formandos e avaliar a eficácia do programa de formação.

É esperado que os participantes: 

1. Aprendam a planear e organizar o processo de recolha de dados 

2. Aprendam a selecionar e incluir todas as partes interessadas 

3. Aprendam a incorporar as necessidades das partes interessadas 

4. Aprendam a selecionar as ferramentas e instrumentos adequados 

Aprenda a implementar e sistematizar o processo de recolha de dados

Método(s)	de	

formação

Discussão em grupo / trabalho a pares

Unidade

Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos indivíduos

Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de formação (intermédias 

e finais)

Duração 5 Horas (250 minutos)

Dimensão do 

grupo

Média: 12

Recursos Aceder a material disponível na internet

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Fazer uma lista das ferramentas / instrumentos para avaliação do programa.

Anunciar as ferramentas / instrumentos ao grupo e justificar a sua escolha: 

 � Questionário; 

 � Entrevistas; 

 � Grupo de discussãos.

No final, e após a análise dos resultados, apresente ao público. 

Conteúdo

Ferramentas/	instrumentos	para	a	avaliação	do	programa	de	formação	

O formador é responsável para transmitir uma sessão de avaliação para um grupo de adultos. O 

formador necessita de recolher informação / dados dos formandos relacionada com a eficácia 

do programa. Para este fim, irão utilizar os instrumentos acima (questionário, entrevistas e 

grupo de discussão). Nesta sessão, o formador discute as ferramentas com o grupo e justifica a 

sua escolha. O formador deve assegurar que todos os requisitos éticos e de boas práticas são 

cumpridos. 
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Nome Estruturar um questionário

Tema Instrumento para o programa de avaliação 

Objetivos

Mostrar a importância do questionário como um instrumento, para avaliar um programa de 

formação, e para discutir os diferentes fatores que devem ser tidos em consideração enquanto 

estrutura um questionário. 

É esperado que os participantes:

1. Aprendam a estruturar e contruir um questionário para alcançar as partes interessadas 

específicas 

2. Aprender como assegurar que a administração do questionário segue os procedimentos 

adequados e as melhores estratégias práticas 

3. Aprender a analisar e interpretar os resultados de um questionário 

Aprender a apresentar e publicar os resultados de um questionário

Método(s)	de	

formação

Discussão de grupo / trabalho a pares

Unidade

Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos indivíduos

Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de formação (intermédias 

e finais)

Duração 8 Horas (400 minutos)

Dimensão do 

grupo

Média: 12

Recursos
Aceder a material online disponível na internet (por exemplo software online para 

questionários) 

Atividade e 

vonclusão de 

procedimentos

Estruturar um questionário com uma orientação primeiramente quantitativa para recolher 

informação do seu grupo. Discutir as secções do questionário, os tipos de questões a serem 

feitas, os tipos de escolhas de resposta que são mais adequadas para cada secção ou grupo de 

questões. 

Conteúdo

Questionário

O questionário é um instrumento que oferece aos investigadores dados para uma análise quan-

titativa. Enquanto estrutura um questionário, o formador necessita de agrupar as questões em 

secções ligas tematicamente. Alguns exemplos de secções podem ser: 

 � Material pedagógica (folhetos / notas / Apresentações PowerPoint / material online, etc.)

 � Formador (conhecimento / mestria / transmissão / cordialidade)

 � Local (equipamento tecnológico, acesso) 

Tópicos / módulos do programa (quão relevantes são e como correspondem às necessidades 

dos formandos) 
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Nome Estruturar e conduzir uma entrevista

Tema Instrumento para o programa de avaliação 

Objetivos

Mostrar a importância da entrevista enquanto instrumento, para avaliar o programa de 

formação, e discutir os diferentes fatores que podem ser tidos em consideração enquanto 

estrutura uma entrevista.

É esperado que os participantes: 

1. Aprendam a estruturar e conduzir uma entrevista para alcançar as partes interessadas e 

como uma forma de follow up do questionário

2. Aprenda, a assegurar que a administração da entrevista segue os procedimentos adequados 

e as melhoras estratégias práticas 

3. Aprender a analisar e interpretar os resultados das entrevistas e acrescentar aos resultados 

obtidos no questionário 

Aprender como apresentar e publicar os resultados de uma entrevista 

Método(s)	de	

formação

Discussão de grupo / role-play entre os participantes 

Unidade

Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos indivíduos

Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de formação (intermédias 

e finais)

Duração 4 Horas (200 minutos)

Dimensão do 

grupo

Média: 12

Recursos Aceder ao material disponível online na internet

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Organizar e implementar uma sessão de entrevista com os membros selecionados de dois 

grupos alvo. Assinale as características diferentes de cada grupo alvo. Descreva os passos à 

priori, durante e após a sessão de entrevista. 

Conteúdos

A entrevista é um instrumento que revela dados qualitativos. O entrevistador pode colocar 

questões que não podem ser respondidas num questionário e permitir a triangulação dos dados 

recolhidos. 
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Nome Planear e gerir um grupo de discussão

Tema Instrumento para o programa de avaliação 

Objetivos

Mostrar a importância do grupo de discussão enquanto instrumento para avaliar o programa 

de formação, e discutir os diferentes fatores que devem ser tidos em consideração enquanto 

estrutura a entrevista.

É esperado que os participantes:

1. Aprendam a estruturar e conduzir um grupo de discussão para alcançar uma parte interessa-

da especifica e como follow up to do questionário e da entrevista 

2. Aprendam a assegurar que a administração do grupo de discussão segue os procedimentos 

adequados e as melhores estratégias práticas 

3. Aprendam a analisar e interpretar os resultados de um grupo de discussão e acrescentar os 

resultados aos do questionário e entrevista 

Aprender a apresentar e publicar os resultados do grupo de discussão

Método(s)	de	

formação

Discussão de Grupo / role-play entre participantes 

Unidade

Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos indivíduos

Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de formação (intermédias 

e finais)

Duração 4 Horas (200 minutos)

Dimensão do 

grupo

Média: 12

Recursos Aceder ao material online disponível na internet 

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Estruturar, organizar e gerir grupo de discussãos constituídos por 8 membros de um grupo alvo. 

Registe ao detalhe os procedimentos envolvidos na estrutura e gestão do grupo de discussão. 

Assegure uma interação tranquila, compreensão e coerência entre todos os membros do grupo 

de discussão. 

Conteúdo
O grupo de discussão é uma ferramenta de investigação qualitativa. É dirigida pelo formador e 

os formandos são convidados a discutir as suas perceções e opiniões do programa de formação. 
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Nome Analisar e apresentar os resultados da avaliação ao público

Tema Análise e avaliação dos resultados 

Objetivos

Analisar e avaliar os resultados das várias formas de investigação e em seguida apresentá-las ao 

público. 

É esperado que os participantes: 

1. Aprendam a preparar uma apresentação dos resultados de investigação de diferentes gru-

pos de partes interessadas 

2. Aprendam a assegurar que a apresentação segue os procedimentos adequados e as melho-

res estratégicas práticas antes da apresentação a uma audiência 

3. Aprender a utilizar a infraestrutura adequada para assegurar a eficácia da sua apresentação 

Aprender como publicar os resultados de uma investigação seguindo as regras éticas e assegu-

rando o conhecimento cruzado

Método(s)	de	

formação

Atividade individual combinada com a apresentação antes de uma audiência

Unidade

Unidade 5: Avaliação e documentação dos processos de aprendizagem dos indivíduos

Unidade 6: A garantia de qualidade e melhoria – Avaliação das ações de formação (intermédias 

e finais)

Duração 4 Horas (200 minutos)

Dimensão do 

grupo

Média: 12

Recursos Aceder a material disponível online na internet 

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Selecionar os resultados de um questionário, de uma sessão de entrevista, ou grupo de discus-

são e apresente-os publicamente. Assegure que o seu discurso é apropriado para a audiência. 

Conteúdo

As atividades referidas anteriormente baseiam-se no estudo e análise dos seguintes instrumen-

tos de trabalho: 

A)	 Conduzir uma entrevista: Teoria e Prática 

B)	 Como estruturar um questionário: Dicas e Sugestões

C)	 Organizar e Conduzir um Grupo de discussão: Como fazer 

D)	 Refletir no tipo de resposta da escala de Likert: uma sugestão passo a passo 

Sugestão de ensino: Este material será apresentado, analisado e distribuído durante a sessão de 

simulação que será levada a cabo em Janeiro de 2017 em Portugal.
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Competências	digitais

Abordagens Pedagógicas

1. Gamificação	(ludificação)	da	formação

A gamificação do ensino e formação profissional é uma abordagem pedagógica para motivar os for-

mandos a aprender pelo uso de elementos de jogo nos ambientes de formação. A gamificação em 

formação, ou gamificação pedagógica é muitas vezes descrita utilizando outros termos: pensamento 

lúdico, princípios lúdicos jogos para a formação, design de motivação, design atrativo, etc.

O objetivo é maximizar o divertimento e a captação do interesse dos formandos, inspirando-os a 

continuar a aprender. A gamificação, amplamente definida, é o processo de definir os elementos que 

comprometem os jogos e os tornam divertidos e motivam os jogadores a continuar a jogar, e utilizam 

os mesmos elementos num contexto sem jogo para influenciar o comportamento. Nos contextos 

formativos, exemplos de comportamentos desejados nos formandos, nos quais a gamificação pode 

potencialmente influenciar incluindo nas turmas, focando no significado das tarefas de aprendiza-

gem, e tomada de iniciativa. 

Distinto da aprendizagem com base no jogo, gamificação da aprendizagem não envolve os forman-

dos no design e criação dos seus próprios jogos, ou no jogo de jogos de vídeo produzidos comercial-

mente. Alguns autores contrastam a aprendizagem por gamificação com a aprendizagem com base 

em jogos, alegando que a gamificação ocorre apenas quando a aprendizagem ocorre num contexto 

sem jogo, como a em sala, e quando uma serie de elementos de jogo é introduzido num sistema ou 

“camada de jogo” o qual opera em coordenação com a aprendizagem na em sala habitual. Outros in-

cluem jogos que são criados para introduzir aprendizagem, ou indicar resultados de aprendizagem.

Alguns elementos de jogo que podem ser usados para motivar formandos e promover a aprendiza-

gem incluem:

   Mecânica de progresso (pontos/crachás/tabela de pontuação, ou PBL’s)

   Narrativa

   Painel de controlo

   Feedback imediato

   Oportunidades para a resolução de problemas de forma colaborativa

   Aprendizagem em escalada com aumento de desafios

   Oportunidades para mestria e aumentar o nível

   Interação social

   Divertimento

   Desafios

   Música
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Quando uma em sala integra o uso de alguns destes elementos, em que o ambiente pode ser consi-

derado ““gamificado””. Não existe uma distinção de quantos elementos necessitam de ser incluídos 

para oficialmente constituir gamificação, mas um princípio orientador é que a gamificação tem em 

consideração o sistema complexo de razões que a pessoa escolhe para agir, não apenas um simples 

fator. 

DIMENSÕES DA GAMIFICATION APLICADAS À APRENDIZAGEM

Estratégias	de	ensino/modelos	teóricos:	cognitivista, construtivista

Conteúdo: competências específicas

Currículo: pequena parte do currículo: partes dos módulos gamificadas, avaliação de ativida-

des específicas, etc.

Formato: estruturar uma atividade de aprendizagem se o formato for de jogo…etc.

Implementação:	atividades integradas de um currículo, aprendizagem informal, CPD…etc.

Modalidade de ensino: presencial ou aprendizagem à distância (e-learning, m-learning)

Recursos: depende do jogo a ser desenhado implementado

Tempo: depende da opção que pode variar de relativamente fácil para um nível mais difícil.

Três formas chave nas quais uma em sala, curso, ou unidade pode ser “gamificado” são através da 

mudança da linguagem, adaptar o processo de classificação, e modificar a estrutura do ambiente de 

aprendizagem:

   Em relação à LINGUAGEM, em vez de se referir às exigências académicas com termos típi-

cos associados, podem ser utilizados nomes de jogos. Por exemplo, efetuar uma apresenta-

ção no curso pode ser referida como “embarcar para uma jornada”, fazer um exame pode-

rá ser “combater monstros”, e criar um protótipo pode ser classificado como “concluir uma 

missão”.

    Ao nível da CLASSIFICAÇÃO, o esquema de classificação para um curso pode ser adaptado 

para se utilizar os pontos de experiência (PE) em oposição à classificação por níveis. Cada 

formando pode começar num nível com zero pontos; e à medida que progridem no curso, 

completam missões e demonstram aprendizagem, eles ganham PE. Pode ser feito um grá-

fico para ilustrar quantos PE são necessários para atingir um determinado nível. Por exem-

plo ganhar 1500 PE pode-se traduzir num Bom, enquanto 2000 ganharia um Muito Bom, e 

2500 um Excelente. Alguns formadores utilizam PE, como ponto de saúde (PS) e conheci-

mentos (PC) para motivar os formandos na em sala, mas não relacionam estes pontos como 

os níveis que os formandos têm na caderneta. Em vez, eles pontos estão relacionados com o 

ganho de prémios virtuais como crachás ou troféus.

   A ESTRUTURA DO CURSO ou unidade pode ser adaptado em diferentes formas para in-

corporar elementos de gamificação; estas adaptações podem afetar o papel do formando, o 

papel do formador e o papel do ambiente de aprendizagem: 
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   O papel do formando num ambiente “gamificado” pode ser para adotar um avatar e um 

nome de jogo no qual eles navegam nas suas tarefas de aprendizagem. Os formandos po-

dem organizar-se em equipas ou parcerias, e podem ser convidados a embarcar em mis-

sões com os membros das suas corporações. Os formandos têm tendência a expressarem-

-se como um dos tipos de jogador; jogador (motivado pelos prémios extrínsecos), sociável 

(motivado pela relação), espirito livre (motivado pela autonomia), vencedor (motivado pela 

mestria) e filantropista (motivado pelo propósito).

   O papel do formador é de estruturar uma aplicação lúdica, que incorpore as dinâmicas de 

jogo e a mecânica que apelam ao grupo alvo (i.e. formandos) e oferece um tipo de recom-

pensa que são atrativas para a motivação da maioria. Assim, é importante que os forma-

dores conheçam bem os seus formandos. O formador também necessita de uma forma 

responsável acompanhar os resultados dos formandos, definem os parâmetros do “jogo”, 

dando ao último objetivo do jogo um nome, definindo as tarefas de aprendizagem especi-

ficando as recompensas ao completarem as tarefas e encorajar e orientar os formandos à 

medida que navegam num ambiente “gamificado”.

   O papel do ambiente de aprendizagem “gamificado” pode ser estruturado para oferecer 

uma narrativa abrangente que funciona como um contexto para todas as atividades de 

aprendizagem.

2. Sessões	em	Direto	Online	ou	Eventos	de	Aprendizagem	Sincronizados

Sessões em direto online ou eventos de aprendizagem sincronizados referem-se a um grupo de for-

mandos que estão envolvidos na aprendizagem ao mesmo tempo. Antes da tecnologia de aprendiza-

gem permitir ambientes de aprendizagem sincronizada, a maioria da educação online ocorreu atra-

vés dos métodos de aprendizagem não sincronizada. Desde que as ferramentas de sincronização 

ficaram disponíveis, muitas pessoas estão a utilizá-las como forma de as ajudar a diminuir os desafios 

associados à distância transacional que ocorre na educação online. Vários estudos de caso concluí-

ram que os formandos são capazes de desenvolver um sentido de comunidade através das platafor-

mas de comunicação sincronizada.

Enquanto muitos programas formativos online começam como e com a chegada das ferramentas 

web para conferências, as pessoas podem também aprender ao mesmo tempo em locais diferentes. 

Por exemplo, o uso de mensagens instantâneas ou live chat e videoconferência permite aos forman-

dos e formadores a colaborar e aprender em tempo real. 

Uma sessão é um exemplo de aprendizagem sincronizada num ambiente de cara-a-cara, porque os 

formandos e formadores estão todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Outro exemplo de um even-

to de aprendizagem sincronizada envolve o visionamento dos formandos de uma sessão em live web 

stream, enquanto simultaneamente participam numa discussão. A aprendizagem sincronizada pode 

ser promovida ao ter formandos e formadores a participar numa sessão através de ferramentas de 

conferência como Blackboard Collaborate, Adobe Connect, WebEx, ou Skype. Estas experiências 

sincronizadas podem ser desenhadas para desenvolver e reforçar as relações formador-formando 

e formando-formando, o que pode ser um desafio nos programas de aprendizagem à distância. 
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DIMENSÕES DA APLICAÇÃO DAS SESSÕES EM DIRETO ONLINE OU EVENTOS DE 
APRENDIZAGEM SINCRONIZADA

Estratégias	de	aprendizagem/modelos	teóricos:	cognitivista, construtivista. 

Conteúdo: tópicos específicos, todos os tipos de sessões.

Currículo: qualquer tipo de contexto cuticular, partes dos módulos, elementos de aprendiza-

gem formal, etc.

Formato: sessão online, sessão em live web stream…etc.

Implementação: atividades integradas de um currículo, aprendizagem informal, CPD…etc.

Modalidade de ensino: aprendizagem à distância (e-learning, m-learning).

Recursos: ferramentas web para conferências como Blackboard Collaborate, Adobe Connect, 

WebEx, Skype …etc.

Tempo: relativamente curto

Dicas	da	elearningindustry.com	para	formadores	implementarem	uma	sala	de	formação	virtual3

1. Determinar metas e objetivos previamente. O primeiro passo é determinar os objectivos 

do ensino. Isso irá ajudar a no design e desenvolvimento da sua estratégia de formação para 

a em sala virtual, à medida que é capaz de selecionar materiais, ferramentas e métodos irão 

servir estas metas e objetivos.

2. Escolher o material ideal para a transmissão. De modo a reunir todas as ferramentas ne-

cessárias para produzir a sala de formação virtual, primeiro deverá decidir como irá trans-

mitir o conteúdo. Considerar como os formandos irão aceder à sala de formação virtual. 

Serão eles capazes de aprender em movimento ou durante as horas de trabalho? Será o 

conteúdo transmitido num ambiente de físico (em sala) como parte de uma estratégia de 

ensino mista? Isto irá permitir que selecione as atividades de ensino ideal que deverão inte-

grar a sala de formação virtual.

3. Emparelhar	material	visual	com	explicações	que	promovam	a	discussão	entre	forman-

dos. Emparelhar material visual com explicações detalhadas que provocam o pensamento 

é sempre uma boa ideia, especialmente se quer aumentar o envolvimento dos formandos. 

Isto deve-se ao facto que pode despoletar uma discussão, à medida que os formandos serão 

encorajados a interagir com o tema e os seus colegas remotamente ou de outro modo. Para 

desencadear a discussão, poderá querer integrar uma forma de colaboração online, como o 

Google Chat.

3 Adaptado de: https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training

https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training
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4. Criar	atividade	de	aprendizagem	interativa	que	encoraje	uma	participação	ativa. A parti-

cipação ativa dos formandos é a chave para uma experiência de formação virtual. A forma 

mais eficaz de conseguir isso é criar atividades de aprendizagem que envolvam o formando 

e os impulsione a pensar acerca da forma como o tema se relaciona com as suas vidas e ex-

periências. Assim, considere criar atividades que os cativem, como cenários, jogos ou apre-

sentações de ensino ricas. Com frequência é melhor manter as salas de formação virtuais 

com a duração de uma hora, e que encoraje a interação, em qualquer formato, mais ou me-

nos a cada cinco minutos. Isto irá impedir o tédio e despertar interesse ao longo da duração 

da formação virtual. Poderá ainda dividir a turma em pequenos grupos. Isto pode ser reali-

zado virtualmente ao pedir-lhes que usem a aplicações Google como Google Hangouts ou 

plataformas de gestão de projetos e que realizem trabalhos de grupo.

5. Faça	um	teste.	Mesmo que pense que todos os aspetos estão perfeitos e afinados na sua 

sala de formação virtual, deverá fazer pelo menos um teste num ambiente realista para ga-

rantir que tudo irá correr sem percalços após o lançamento. Realize grupo de discussões ou 

peça a um facilitador que conduza uma sessão simulada, onde pode limar quaisquer aspe-

tos e assegure que não existem quaisquer obstáculos que podem prejudicar o sucesso ge-

ral da sala de formação virtual. Assegure que todos são capazes de aceder à plataforma, e 

que todo o conteúdo está corretamente apresentado, de modo a que não hajam surpresas 

quando inicia a primeira sessão de formação.

Estas dicas para as salas de sessão virtuais podem oferecer à sua audiência com a melhor experiên-

cia de formação virtual, de modo a que aperfeiçoem as suas competências, expandam a base do co-

nhecimento profissional, e aumentem o seu desempenho profissional.
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Materiais Pedagógicos

Nome Gamificação da aprendizagem com quizup

Tema Competências Digitais

Objetivos

Alguns autores como Piaget (1945), Vygotsky (1966), Erickson (1950), ou Freud (1908) falaram 

nas suas teorias e em diferentes abordagens acerca da importância de brincar para o desen-

volvimento da aprendizagem. Assim, o jogo foi estabelecido em diferentes metodologias e 

estratégias durante a aprendizagem e desenvolvimento tanto na escola como na educação para 

adultos ou formação dentro das empresas. O termo gamificação foi marcado por Nick Pelling 

em 2002, que definiu que a aplicação das metáforas de jogo para as tarefas do dia-a-dia podem 

influenciar o comportamento e melhorar a motivação e compromisso com as pessoas.

Com esta atividade de quizup pretende-se que os formandos se envolvam de uma forma 

divertida enquanto trabalham o conhecimento e o conteúdo dentro do programa. Por exemplo 

com o quizup pode-se mudar a perspetiva do tema e estabelecer uma ligação mais próxima 

e divertida, motivar os formandos, pode-se recompensar e avaliar com o desenvolvimento 

positivo de jogos ao utilizar o quizup, promover a participação e comunicação social com outras 

pessoas do resto do mundo. 

Com QuizUp pode-se desenvolver áreas diferentes, por exemplo pode colocar o foco na área 

do “cálculo mental” que é na generalidade uma área complicada que necessita de exercícios 

e reforço. QuizUp está organizado como qualquer outro jogo trivial/ quiz. Ao contrário da 

maioria dos jogos limitados, QuizUp tem categorias ilimitadas desde a matemática básica aos 

programas de televisão preferidos. A pontuação tem por base a precisão e rapidez. Os forman-

dos podem jogar e responder a diferentes questões, podem jogar sozinhos ou com um colega de 

turma ou até com outras pessoas de todo o mundo. Podem responder a várias questões e subir 

para diferentes níveis. 

Método(s)	de	

formação

Aplicar de forma criativa os recursos multimédia para aprendizagem 

Introduzir o uso de redes sociais nas salas de sessão para os propósitos de aprendizagem 

Duração 1 Hora 

Dimensão do 

grupo

20-25 Formandos

Recursos Computador e internet, telemóveis

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Com a aplicação do QuizUp nos telemóveis ou no computador pode desenvolver uma atividade 

muito divertida e envolvente: 

 � - Explicar aos formandos acerca do que é o QuizUp 

 � - Eles têm que criar um perfil 

 � - Os formandos devem informar o formador do nome de utilizador que cada um está 

registado

 � - Explicar quais as regras do jogo que estão em causa neste caso: jogar “cálculo mental” quiz 

durante meia hora e alcançar a maior pontuação possível e conquistas. 

O formador pode seguir e comparar os resultados ao visitar o histórico de jogo de cada for-

mando e a sua progressão. O objetivo é que os formandos possam obter uma pontuação extra 

para a pontuação total do tema dependendo tema, dependendo das diferentes pontuações e 

assim motivá-los a manterem-se interessados 

Conteúdo Exemplo: jogar QuizUp e mostrar como funciona.



LEVEL UP! Manual para Tutores em Posto de Trabalho – Guia de Processos de Aprendizagem | Português 51

Nome Criar informação com o twitter

Tema Competências Digitais

Objetivos

Introduzir novas formas de comunicação social como as redes sociais podem ser um apoio 

muito uteis com vários recursos de ensino porque pode oferecer múltiplas possibilidades 

formativos para propósitos formativos. 

Por exemplo, utilizar o twitter na em sala. Hoje é um dos principais recursos de notícias para os 

jovens. Com esta plataforma pode encorajar a interação dos formandos, pesquisa de conteúdos e 

informação, promover comunicação, participação, motivação para colocar questões online, etc..

Utilizar o twitter na em sala pode ser muito interessante quando se está a lidar com tópicos 

muito complexos ou específicos, como temas políticos, personagens ou cenários históricos. Um 

dos exercícios foram criados com o twitter é: 

1. Enquanto frequenta uma turma experiente (como o mesmo formador ou profissional) de 

qualquer conteúdo ou tópico especifico dentro do programa, os formandos são encorajados 

a gravar a sessão e partilhá-la no twitter com o hashtag (previamente definido). Os forman-

dos devem retweet com comentários ou informação relacionada de modo a criar diferentes 

visões e criar uma discussão. 

2. Eles também podem colocar questões ou duvidas diretamente ao formador via twitter. O for-

mador quando a sessão termina, pode rever e responder utilizando o hastag. Desta forma, os 

formandos não interrompem os oradores enquanto eles estão a falar e, o que é mais importan-

te, as comunidades sociais de formandos que não estão presentes na sessão ficam envolvidos. 

3. Em seguida, cada formando tem que estruturar um momento (storify) no seu perfil de twitter 

recolhendo a informação mais interessante que tem sido retweet e pode adicionar conteúdo 

relacionado com o tópico. 

4. No final, o formador pode servir como meio para fazer uma breve avaliação, conduzindo um 

teste utilizando o twitter com uma ou mais questões, onde cada formando tem que respon-

der e recebe uma pontuação. 

Esta atividade proposta inclui 4 pequenas tarefas que podem ser usadas individualmente para 

cada tema. 

Método(s)	de	

formação

Desenvolver princípios de cooperação online para aprendizagem  

Introduzir a utilização de redes sociais na turma para propósitos de aprendizagem

Duração 1 hora

Dimensão do grupo 20-25 Formandos

Recursos Computador. Projetor. Ligação à Internet e wi-fi. Telemóveis

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

O formador irá necessitar de: 

 � Oferecer aos formandos com a explicação de um conteúdo específico dentro do programa do 

curso 

 � Pedir aos formandos que tweetem e respondam acerca do que estão a aprender, dificuldades 

que estão a enfrentar, dicas, recursos, questões… utilizem o twitter como um logbook online 

durante a sessão

 � A explicação na turma deve ser levada a cabo entre 30 a 40 minutos. O restante tempo será 

usado para responder às questões colocadas pelos formandos via twitter. 

 �  Finalmente, por volta dos 5 minutos finais da sessão, o formador irá explicar aos formandos a 

atividade a ser desenvolvida (a estrutura do momentos nos seus perfis) e o curto teste que o 

formador irá implementar através do twitter e que todos irão responder. 

Conteúdos

Exemplo	

Este vídeo explica alguns dos benefícios de utilizar o twitter na turma. Explica o exemplo da 

utilização do twitter para promover as discussões acerca de um tópico em particular.  

https://www.youtube.com/watch?v=6WPVWDkF7U8

Dra. Rankin, formador de História na UT Dallas, quis saber como alcançar mais formandos 

e envolver mais pessoas nas discussões da turma dentro e fora da turma. Ela ouviu falar do 

Twitter…. Colaborou com a formando licenciada em Comunicações e Media Emergente (EMAC) 

Kim Smith, e pediu à faculdade EMAC aconselhamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=6WPVWDkF7U8
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Nome Proposta para recursos inovadores de avaliação online: usar o kahoot Competências Digitais

Tema Competências digitais

Objetivos
Avaliar o conhecimento adquirido ao jogar

Promover competências digitais

Duração 1 hora

Dimensão do 

grupo

20-25 Formandos

Recursos

Computador, Projetor / TV, ligação à Internet smartphones / Tablets / computadores portáteis/ 

Computadores para formandos. Jogo criado para avaliação formativa online ao usar a plata-

forma gratuita Kahoot (https://kahoot.it/).

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

 � Criar um jogo kahoot para ser utilizado como instrumentos de avaliação. As questões terão por 

base os indicadores de avaliação escolhidos pelo formador 

 � Oferecer aos formandos um pin de jogo e as instruções para aceder à sala de jogo 

 � Jogar o jogo percorrendo todas as questões preparadas e dar feedback nas respostas erradas

 � Pedir aos formandos que cotem a ferramenta de avaliação para dar ideias de melhoria do 

método. 

No final, conduzir uma mesa redonda com a turma no total acerca dos temas abordados 

anteriormente.

Conteúdos

Exemplos	da	criação	e	jogo	de	kahoot

“A formadora Carmen é responsável pela transmissão de uma sessão de formação acerca 

do aconselhamento de emprego para um grupo de jovens adultos. A sessão deverá decorrer 

durante um dia (6 horas).

Ela necessita de uma ferramenta para implementar a avaliação formativa dado que se preocupa 

que os conteúdos da sessão possam não estar completamente relacionadas com perfil dos for-

mandos, assim a ferramenta de avaliação deve ser divertida e envolvente de modo a aumentar 

o impacto pedagógico da sessão de formação. Assim, a Carmen decide usar o Kahoot para criar 

um jogo com base nas questões de escolha múltipla onde pode adicionar vídeos, imagens e 

diagramas. Este jogo/questionário pode ser jogado em contexto de grupo, como uma turma, e 

os jogadores respondem através dos seus dispositivos (com ligação à internet) enquanto o jogo/

questionário é apresentado num ecrã comum. Esta ferramenta parece ser a mais adequada 

à medida que permite criar um jogo com base na ferramenta de avaliação em minutos e não 

necessita de definir tempo, não necessita de conta de jogador. 

Instruções	

 � A formadora Carmen utiliza o seguinte link para aprender o básico acerca desta ferramenta 

para avaliação da formação: https://www.youtube.com/watch?v=PYfoRRtLXys

 � Carmen escolhe os indicadores de avaliação com base nos seus planos de sessão e traduz o 

tema num quiz

 � Para criar a sua ferramenta kahoot, ela observa o vídeo seguinte e seleciona o meio para inte-

grar as questões tornando o quis mais atrativo 

 � https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ

 � Quando termina a sessão, fornece aos formandos o pin de jogo e as instruções para acede-

rem à sala de jogo 

 � No final do quizz, a nossa formadora pergunta aos formandos que avaliem a ferramenta de 

avaliação formativa

 � Finalmente, ela faz o download dos resultados do questionário ao clicar no link do ficheiro de 

Excel e utiliza as pontuações para encontrar os pontos mais fracos da sessão de formação que 

decorreu ou diretamente através das pontuações dos formandos.

https://kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=PYfoRRtLXys
https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ
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Nome Descobrir recursos formativos abertos (REA) para usar em sessões de formação

Tema Competências digitais 

Objetivos

Fomentar conhecimento de modo a promover a compreensão e utilização dos REA

Introduzir os principais repositórios REAs e iniciativas online 

Promover a pesquisa de REAs ao dar instruções e dicas acerca de como encontrar REAs 

relacionados com a área de educação e formação 

Método(s)	de	

formação

Observar e supervisionar as tecnologias mais comuns disponíveis para aprendizagem

Aplicar de forma criativa os recursos multimédia para aprendizagem incluindo o uso responsá-

vel da internet e respeito pelos direitos de autor 

Duração 1 Hora 

Dimensão do 

grupo

20-25 Formandos

Recursos Computador / Smartphone / Tablet / Computador portátil e ligação à internet.

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

 � Aprender as bases dos REA a partir do Guia disponível online

 � Fornecer uma lista de serviços e instalações disponíveis online relacionadas, organizadas por 

categorias de REA

 � Usar um motor de busca REA

Conteúdo

Exemplo	da	descoberta	e	pesquisa	de	reas	

“A formadora Anna está a planear a sua próxima sessão e não é capaz de descobrir conteúdos 

atuais e inovadores gratuitos para implementar com os seus formandos. Ela ouviu a definição 

de REAs (recursos formativos estruturados para os objetivos de ensino e aprendizagem como 

mapeamento de programas, matérias de curso, livros de textos, manuais, linhas orientadoras, 

aplicações multimédia, vídeos, áudios, etc. que estão livremente disponíveis para serem usados 

por educadores e formandos, sem royalties ou licenças a serem pagos) e como pode ser visto no 

breve video acerca de REAs mas definitivamente necessita de mais informação acerca da REAs 

antes de decidir a sua utilização e/ou adaptação para a próxima sessão de formação. 

Instruções	

Formadora Anna irá fazer o download do Guia Básico para os Recursos Formativos Abertos 

(REA) preparados pela Comunidade para Aprendizagem & UNESCO e irá ler a primeira secção 

(da página 5 à 20) de modo a receber uma introdução aos REAs e alguns temas chave e pensar 

acerca de quando explorar e como usar os REA de forma mais eficaz

Depois disso, a Anna irá ler o Apêndice Seis dos REAs mencionados no Guia Básico (da página 

88 à 114) com o objectivo de descobrir um catálogo extenso dos serviços e instalações relacio-

nados aos REA disponíveis online

Uma vez que a formadora tem o conhecimento básico em REA e aprendeu acerca das suas 

características e categorias, é o momento para utilizar o Motor de Busca REA de modo a 

encontrar conteúdos formativos de qualidade. Para cada propósito ela irá utilizar REA Comuns 

porque oferece mais de 30,000 REAs e tem uma pesquisa de opções eficiente. A Anna irá desco-

brir todas as instruções necessárias e dicas para implementar uma pesquisa bem-sucedida ao 

ver o vídeo seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=JXFUOVxv0gY

https://www.youtube.com/watch?v=Yfl1B6Qmp5g
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
http://www.oercommons.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JXFUOVxv0gY
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Competências	transversais

Abordagens Pedagógicas

1. Aprender pelo jogo

A prática de jogar é altamente difundida na formação para adultos, obviamente muito mais do que 

nas escolas e universidades. A pedagogia do jogo promove o desenvolvimento de autonomia, ex-

pressão de criatividade e adaptabilidade nos jovens. Também permite aos formadores que facilmen-

te orientem formação grupos. O jogo pode ser executado numa em sala convencional baseado no 

formato (jogo de role-play, quiz, trivial pursuits…) ou online (Serious games, Apps, realidade aumen-

tada, redes sociais...). No contexto da formação, os jogos podem ir ao encontro de várias necessida-

des. O conteúdo temático do jogo pode ser utilizado para informar, elucidar, ilustrar, reagir, com-

preender, partilhar opiniões, argumentar e procurar soluções. O perigo do jogo é de confinar os 

formandos a uma posição passiva. A fórmula clássica, os formandos são testados acerca dos seus 

conhecimentos, ou a sua capacidade de memorizar informação, mas raramente são colocados numa 

situação de pensamento crítico relativamente à informação transmitida. Para evitar estas situações, 

o formador deve focar-se em jogos que exijam a pesquisa de informação em vez dos que somente 

oferecem aos participantes um esquema binário “sabe/não sabe”. Outra possibilidade é de co-cons-

truir o jogo com os participantes. A simplicidade das regras ou o facto de ser conhecido por todos, 

torna mais fácil o seu desenvolvimento.

O “Jogo” é definido na maioria dos atuais dicionários como uma atividade física ou mental não im-

posta, puramente gratuito, geralmente baseado numa convenção ou ficção, não tem implicações na 

consciência dos participantes envolvidos para além do prazer e do divertimento que oferece. As ca-

racterísticas de “jogar” incluem divertimento e ser gratuito, esta atividade afasta-se dos constran-

gimentos e obrigações da vida social. O objetivo não é ganhar algo, mas participar numa atividade 

interativa estruturada a qual tem um propósito específico e que permite atingir um objetivo. “Jogar” 

ajuda a construir elevadas qualidades de formação, sem “PowerPoint”. Permite ao formador sair do 

seu esquema descendente habitual.

Mas,	o	que	é	uma	boa	sessão	lúdica	/	jogo?

Deve estar relacionada com a matéria a ser abordada e um conteúdo que tenha significado para os 

participantes, conter objetivos claros (objetivos de formação ou outros) e um objetivo compreen-

sível, ter uma aparência agradável e amigável, ter regras claras e instruções concisas, poder ser jo-

gado em menos de uma hora e quase sem custo, envolver todos os participantes ao mesmo tempo, 

dar oportunidade aos participantes de tomarem decisões interessantes, conter elementos surpresa, 

recorrer a atividade física, movimento, ser fácil de apresentar, ter regras facilmente compreensíveis 

por qualquer formador, sem formação especial.
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2. 

DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM PELO JOGO

Estratégias	de	ensino/modelos	teóricos: aprendizagem ativa, aprendizagem experimental. 

Conteúdo: todos os tipos de conteúdos.

Currículo: qualquer tipo de contexto curricular, partes de módulos, elementos da aprendiza-

gem formal, etc.

Formato: atividades cara-a-cara necessitando de espaço e contacto, role-plays.

Implementação: atividades integradas de um currículo, aprendizagem informal, etc.

Modalidade de aprendizagem: cara-a-cara…exceto para jogos online (serious games)

Tempo: adaptável às necessidades e às circunstâncias.

Foto-linguagem

A Foto-linguagem é uma coleção de uma grande variedade de fotografias ou desenhos colocados à 

disposição dos formandos como “objetos intermediários” para facilitar o discurso acerca de um de-

terminado tema (o autor deste método é Alain Baptiste). A foto pode ser geral como especifica (por 

exemplo relacionada com um domínio especifico como matemática, física….). Todos estes “objetos 

intermediários” procuram mostrar ao formador / formador como “a disciplina” que ensinam por si 

só é um “objeto intermediário“entre ele e os formandos e como isso pode ser utilizado de forma efi-

ciente para comunicar com eles.

É inútil comprar um conjunto já organizado de fotos. É recomendado que o faça por si recolhendo 

fotografias recortadas de diversas revistas e colocando-as em capas de plástico; podem ser pesqui-

sadas por várias pessoas para alargar a escolha! Devem ser as mais diversas possíveis. É necessá-

rio ter um número suficientemente vasto de fotografias que depende principalmente do número de 

formandos e do tipo de atividades planeadas. Idealmente, deve ter pelo menos 4 a 5 fotografias por 

formando.

A pergunta “o que gostaria de alcançar este verão” pode servir de exemplo. Num primeiro passo é 

escolhida uma foto e são relatadas as associações evocadas pela imagem. Num segundo passo, é le-

vantada uma segunda questão, como “o que ajudaria a alcançar esse objetivo?” é virado um cartão 

e a pessoa em questão tenta responder com a ajuda deste cartão. Desta forma, o foco é delibera-

damente colocado na solução ou nos recursos disponíveis. PT representa um recurso e ferramenta 

orientada para a solução para uma variedade de contextos. 

A fotografia é a projeção do objeto. Quem a escolhe, fá-lo por privilegiar determinados detalhes, 

atributos que tem os quais estão presentes em si (autorreflexão). De certa forma, a foto tornar-se-á 

uma extensão de nós próprios enquanto permanece um objeto externo para nós próprios.

Este processo irá permitir o “não-dito”, que fale por si ao mesmo tempo que falam acerca da fotografia.
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DIMENSÕES DA FOTO-LINGUAGEM

Estratégia de ensino/modelos teóricos: aprendizagem ativa, aprendizagem experimental. 

Conteúdo: todos os tipos de conteúdos, mas principalmente emoções relacionadas com 

conteúdos.

Currículo: qualquer tipo de contexto curricular, partes de módulos, elementos de aprendiza-

gem formal, etc.

Formato: cara-a-cara necessitando de espaço e contacto…

Implementação: atividades integradas de um currículo, aprendizagem informal, avaliação…etc.

Modalidade de aprendizagem: cara-a-cara num grupo

Tempo: adaptável tendo em consideração as necessidades e as circunstâncias.

Materiais Pedagógicos

Nome Não partas o teu ovo

Tema Competências transversais

Objetivos

 � Desenvolver competências interpessoais

 � Desenvolver competências sociais e interpessoais

 � Resolver conflitos e problemas

 � Adotar liderança

 � Maximizar trabalho de equipa

Duração 1 Hora

Dimensão do 

grupo

10-16 Formadores

Recursos Ovos, Apresentações de Vídeos: Appolo 13 (disponível online)

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Esta atividade colaborativa tem por objetivo criar uma solução em conjunto para alcançar um 

objetivo. Os formandos devem desenvolver uma metodologia de trabalho assim como compe-

tências de comunicação e apresentação de modo a conduzir com sucesso o seu projeto. 

Conteúdo

 � Deve inventar um material para proteger o seu ovo quando cair ao chão de 1.º andar 

 � Dividir em 4 equipas 

 � Utilizar qualquer coisa da sala para prevenir que o seu ovo se parta 

 � 10’ para conceber o projeto (design)

 � 10’ para apresentar aos restantes grupos

 � 10’ realização/implementação do projeto 

 � 5’ teste

 � feedback

 � Resumo > valores de liderança / trabalho de equipa eficiente
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Nome De quem é a culpa?

Tema Competências transversais

Objetivos

 � Desenvolver competências interpessoais

 � Desenvolver comunicação e cooperação adequadas

 � Trabalho de equipa

 � Sentido de liderança

 � Pensamento criativo

 � Resolução de problemas

 � Desenvolver competências sociais e interpessoais

 � Resolver conflitos e problemas

 � Adotar liderança

 � Maximizar trabalho em equipa

Duração 1 Hora

Dimensão do 

grupo

10-16 Formandos

Recursos Artigo no jornal (fait-divers)

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

O formador irá:

 � Providenciar aos formandos um artigo e encorajá-los a classificar as personagens por ordem 

de responsabilidade 

 � Conduzir uma palestra ao vivo e sincronizada

 � Pedir aos formandos que conduzam um julgamento no tribunal de modo a treinar as suas 

competências de comunicação 

 � No final, conduzir uma mesa redonda focada nos pontos abordados anteriormente

Conteúdo

Ler o texto (artigo)

Classificar os personagens por ordem de culpa/responsabilidade (1 o mais responsável e 6 o 

menos)

Fazer uma lista de argumentos que irão suportar a classificação

Dividir a turma em grupos de advogados (advogado do marido (defesa) / procurador da família 

da esposa /jurados /advogado da amante / advogado do louco /advogado do sedutor)

Feedback (gerir os pontos de vista contrários /liderar a negociação / tomar uma decisão) 

Questões	para	Discussão:

 � O que experienciou durante o jogo?

 � Como se relacionou com a pessoas que queriam o contrário?

 � Cooperou, persuadiu, argumentou ou cedeu?

 � Se confrontou os outros, como o fez?

 � Seguiu instruções?

 � Porque interpretou as instruções da forma como o fez?

 � Sentiu que as instruções devem ser levadas a cabo a todo o custo e pela exclusão de outros?

 � De que forma os seus sentimentos acerca das instruções são influenciados pelo seu contexto 

cultural?

 � A sua cultura influenciou a forma como se comportou nesta situação?

 � Consegue relacionar o que aconteceu aqui com as situações da vida real?

De que forma este exercício é relevante para a mediação de entre pares?
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Nome Picturetelling©

Tema Competências transversais

Objetivos

 � Competências de comunicação interpessoais

 � Desenvolvimento de competências sociais e interpessoais

 � Resolução de conflitos e problemas

 � Desenvolvimento de competências de Pensamento Critico e autorreflexão para melhoria

Duração 1 hora

Dimensão do grupo 10-15 formandos

Recursos  Coleção de imagens

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Picturetelling é um dos métodos criativos utilizado para trabalhar com grupos.

O objetivo é explorar como forma de explicar, comunicar e contar uma história com base 

numa imagem. 

Picturetelling é baseado na Técnica de Langage. Langage é um método muito conhecido para 

trabalhar com grupos e foi desenvolvido originalmente para ajudar as pessoas a comunicar 

em grupo. A vantagem deste método reside no facto da imagem assumir o papel de mediador. 

A imagem é parte da descrição e não a pessoa por si só. Permite ao narrador que fale acerca 

de temas pessoais sem se sentir exposto.

Conteúdos

O	método	picturetelling

A questão “Como se sente após uma semana de práticas e ferramentas de partilha?” pode 

servir de exemplo

 � Todas as imagens são colocadas de forma aleatória no chão 

 � Os formandos andam pela sala e escolhem a imagem que ilustra o seu estado de espirito

 � Mesa Redonda: o cartão é virado e a pessoa em questão tenta responder com a ajuda deste 

cartão. Desta forma, o foco está deliberadamente colocado na imagem e torna mais fácil co-

municar quando as emoções ou sentimentos estão em jogo

 � PT representa um recurso e solução orientada para a variedade de contextos
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Nome Criar soluções win-win (“ganhar-ganhar”)

Tema Competências transversais

Objetivos

 � Maximizar a escuta ativa e trabalho de equipa

 � Resolução de problemas

 � Construir confiança e coesão de equipa ao pedir a todos que trabalhem em conjunto numa  

tarefa desafiante 

 � Comunicação

 � Desenvolver competências sociais e interpessoais 

 � Resolver conflitos e problemas

Duração 30-45’

Dimensão do 

grupo

10-15 Formandos

Recursos
Uma sala sem mesas, mas com uma cadeira para cada participante, cópias de cada instrução 

(ver abaixo) para um terço dos participantes

Atividade e 

conclusão de 

procedimentos

Para demonstrar como gerir o conflito ao transformá-lo em cooperação 

Deve	dar	3	instruções	incompatíveis	a	cada	1/3	dos	participantes	e	ver	como	eles	fazem	para	

resolverem o problema 

Conteúdo

Procedimento:

1. Dar a cada participante um conjunto de instruções (A, B, ou C), distribuindo números iguais 

das três instruções diferentes. Diga-lhes para não mostrar as suas instruções aos outros par-

ticipantes dado que isto irá por em causa o propósito do exercício. 

2. A. Coloque todas as cadeiras em círculo. Tem 15 minutos para o fazer. 

B. Coloque todas as cadeiras junto à porta. Tem 15 minutos para o fazer. 

C. Coloque todas as cadeiras junto à janela. Tem 15 minutos para o fazer. 

3. Diga aos participantes que podem iniciar o exercício e seguir as instruções que lhe foram da-

das. Dê aos participantes 15 minutos e veja o que acontece. 

4. Discussão: as instruções não podem ser levadas a cabo a não ser que as pessoas com instru-

ções idênticas cooperem. Os subgrupos não podem realizar todas as suas instruções a não 

ser que cooperem. Existem várias soluções possíveis:

 � Colocar todas as cadeiras em círculo, entre a porta e a janela 

 � Consecutivamente colocar todas as cadeiras em círculo, em seguida junto à porta, e em 

 seguida junto à janela

 � Desobedecer parte das instruções, ao colocar um terço das cadeiras em círculo, um terço  

junto à porta e um terço perto da janela. 

 � Reformular a situação ao colocar dos sinais no meio da sala – um a dizer “porta” e outro a 

 dizer “janela”

 � Desobedecer completamente as instruções
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5. Âmbito do projeto

O projeto “Level-up! Workplace Tutor goes Europe” é um projeto Erasmus + KA2, implementado 

entre setembro de 2015 e agosto de 2018, por um consórcio de 8 parceiros provenientes de sete 

países Europeus: IGMETAL – Alemanha, BFW – Alemanha, CORVINUS – Hungria, DIE BERATER – 

Áustria, IFES – Espanha, ISQ – Portugal, NORESIDE – Irelanda and SALPAUS – Finlândia.

O objetivo do projeto passa pela promoção e aumento da profissionalização e melhor qualificação 

dos formadores de EFP intra-empresa, como um dos principais intervenientes do ensino profissio-

nal. Para além disso, o projeto visa iniciar um fórum para stakeholders Europeus de debate sobre 

questões relacionadas com a política de EFP, contribuindo assim para o desenvolvimento profissio-

nal dos colaboradores de EFP e a melhoria do ensino e formação profissional no posto de trabalho, 

um lugar crucial de aprendizagem no ensino profissional em termos de formação inicial e contínua. 

Pretende-se ainda a melhoria das condições de transparência e reconhecimento das qualificações 

dos colaboradores de EFP na Europa.

O projeto Level-up! Resulta de dois projetos Europeus anteriores – “It’s Time” e “European Workpla-

ce Tutor” – em que foram desenvolvidos os seguintes produtos-chave:

   Desenvolvimento de um perfil de qualificações Europeu comum para o Guia de Processo de 

Aprendizagem e Tutor Europeu em Posto de Trabalho (baseado na comparação das qualifi-

cações de formadores nos vários países da parceria);

   Desenvolvimento de um programa de formação para os formadores intra-empresa;

   Promoção de cursos de formação nos países parceiros;

   Promoção da implementação a longo-prazo de formação de melhor qualidade para 

formadores. 

A experiência dos projectos anteriores será agora implementada através do desenvolvimento do 

curso de formação europeu “Tutor Europeu em Posto de Trabalho”, no qual os formandos de seis paí-

ses europeus diferentes irão participar. Além disso, o projeto Level-up! funcionará em dois níveis: a) 

a nível dos profissionais e b) a nível político. A nível dos profissionais, será um excelente exemplo de 

formação inovadora para colaboradores na formação intra-empresa que permite uma qualificação 

de alto nível, bem como um intercâmbio de pares a nível europeu. A nível político, o Level-up! pros-

segue a criação de um diálogo plurianual com vários intervenientes sobre os debates em curso em 

torno da política europeia de EFP.

Mais	informação	sobre	o	projeto	poderá	ser	encontrada	no	nosso	weblog	e	website: 

workplacetutorblog.workpress.com 

workplace tutor.eu

file:///Volumes/IfG-Helena/IfG/Kunden/IG%20Metall/180081%20Level-up%20-%20IG%20Metall/in/Texte/workplacetutorblog.workpress.com
file:///Volumes/IfG-Helena/IfG/Kunden/IG%20Metall/180081%20Level-up%20-%20IG%20Metall/in/Texte/workplace%20tutor.eu
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