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O ÂMBITO DO PROJECTO

PAC.TT - Competências Pedagógicas e Andragógicas para Professores e Formadores na
área da Educação e Formação Profissional – é um projecto de Transferência de Inovação, a
desenvolver no período 2011-2013, ao abrigo do Programa Leonardo da Vinci. O consórcio
do projecto é constituído por parceiros de seis países Europeus diferentes:
PAÍS

ORGANIZAÇÃO

Turquia

GOI

Governorship of Istanbul

Portugal

ISQ

Instituto de Soldadura e Qualidade

Bulgária

BALKANPLAN BALKANplan Ltd

República Checa

EA

Turquia

Letónia

METGEM
EUROFORTIS

Educational Association o. s.
Development for Vocational Technical Education Centre (METGEM) of
University of Bahcesehir

Eurofortis SIA

O ISQ tem desenvolvido, ao longo dos últimos 15 anos, metodologias e ferramentas
inovadoras para a Formação de Formadores. Neste sentido, Competências Pedagógicas e
Andragógicas para Professores e Formadores na área da Educação e Formação Profissional
(PAC) é entendido como uma ferramenta essencial para preparar professores e formadores
para incutir a consciência das diferentes competências necessárias para esta função e, ao
mesmo tempo, sensibilizar para a importância de promover as oito competências-chave,
“atitudes verdes” e atitudes de aprendizagem ao longo da vida nos seus formandos e
estudantes. Com as metodologias e ferramentas do PAC, professores e formadores na área
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da educação e formação profissional transformam-se em mediadores e agentes de
conhecimento (em vez de cedente de conhecimento), que têm que ser capazes de incentivar
novos “navegadores do conhecimento” para a sociedade de informação e economia verde,
assim como promover o equilíbrio de diferentes necessidades e talentos individuais num
contexto inclusivo e de capacitação.
Em nenhum dos outros países da parceria – Turquia, Bulgária, República Checa e Letónia –
existem estas metodologias.
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INTRODUÇÃO AO QEQ E ECVET
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é um sistema de referência comum Europeu que
liga os sistemas e quadros nacionais de qualificações (NQF) de diferentes países. Na prática,
funciona como um mecanismo de tradução, tornando as qualificações mais legíveis. Ajudará
formandos/alunos e trabalhadores que pretendam deslocar-se entre países ou mudar de
emprego ou mover-se entre a educação e formação profissional.
Enquanto instrumento para a promoção da aprendizagem ao longo da vida, o QEQ engloba
educação e formação profissional em geral e para adultos, assim como o ensino superior. Os
oito níveis abrangem toda a gama de qualificações, desde as obtidas no final da escolaridade
obrigatória às atribuídas no mais alto nível académico e de ensino ou formação profissional.
Cada nível deve, em princípio, ser alcançável através de uma variedade de percursos
educativos e profissionais.
Os principais utilizadores do QEQ serão as autoridades responsáveis pelos quadros e
sistemas de qualificação ao nível nacional e/ou sectorial. Uma vez relacionados os
respectivos sistemas com o QEF, o QEQ irá ajudar indivíduos, empregadores e instituições de
ensino e formação a comparar qualificações individuais de diferentes países e sistemas de
educativos e formativos.
O quadro técnico do Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissional
(ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training) vai permitir a
transferência, o reconhecimento e, quando apropriado, a acumulação de resultados de
aprendizagem individual tendo em vista a obtenção de uma qualificação. Neste sentido, no
ECVET, os resultados de aprendizagem de um indivíduo são avaliados e validados para se
transferirem créditos de um sistema de qualificação para outro ou de um percurso de
aprendizagem para outro.
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De acordo com esta abordagem, os alunos/formandos podem acumular, ao longo do tempo,
os resultados de aprendizagem necessários para uma determinada qualificação em
diferentes países ou em diferentes situações. O sistema permite também desenvolver
referências comuns de qualificações de Ensino e Formação Profissional (EFP) e é totalmente
compatível com o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System) para o ensino superior.
As ferramentas e metodologia do ECVET compreendem a descrição das qualificações em
termos de unidades de resultados de aprendizagem com pontos associados, um processo de
transferência e acumulação de documentos complementares tais como Acordos de
Aprendizagem, transcrição de registros e guias dos utilizadores.
No pacote de trabalho “Quadro comum para os QEQ e ECVET” do projecto PAC.TT foi
desenvolvido um Guia comum para a integração de perfis Europeus para formadores na
área da educação e formação profissional de acordo com os sistemas QEQ e ECVET.
Além disso, o presente guia foi produzido com o objectivo principal de apoiar a futura
integração dos perfis formador na área da educação e formação profissional em programas
de formação profissional existentes nos países dos parceiros e em parcerias operacionais
através do Memorando de Entendimento.
O guia comum do PAC.TT consiste em:

 Perfil Europeu de Formador na área da educação e formação profissional:
Descritor da Qualificação e Unidades de Aprendizagem

 Panorama Nacional sobre os programas de educação e formação profissional
correspondentes







Memorando de Entendimento
Acordo de Aprendizagem
Registo Pessoal
Metodologia de Avaliação
Glossário
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METODOLOGIA DE TRABALHO NO GUIA

O presente guia foi desenvolvido sob o seguinte quadro operacional comum:
i.

O líder do pacote de trabalho, ISQ, desenvolveu o perfil Europeu para Formadores na
área da educação e formação profissional, baseado na identificação das unidades dos
resultados de aprendizagem e descritores associados, em termos de conhecimento,
aptidões e competências.

ii.

Todos os parceiros incorporadores realizaram uma pesquisa e uma análise ao
contexto nacional do seu sistema de qualificação, incluindo uma descrição do seu
sistema ECVET e correspondentes programas e ofertas de qualificação para
professores e formadores na área da educação e formação profissional relacionados
com os conteúdos e módulos do PAC.TT. O ISQ construiu um template comum e os
resultados são apresentados neste guia.

iii.

São apresentadas ferramentas Europeias complementares e templates adaptados,
nomeadamente:
a. Memorando de Entendimento
b. Acordo de Aprendizagem
c. Registo Pessoal
d. Metodologia de Avaliação

iv.

Foi desenvolvido e integrado neste guia um glossário para orientar todas as partes
interessadas.
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PERFIS EUROPEUS: DESCRITOR DA QUALIFICAÇÃO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
O objectivo do descritor de qualificação é o de atribuir uma certa qualificação de acordo com
o QEQ e os sistemas nacionais de qualificações dos diferentes países, de forma a criar pontes
entre instituições e indivíduos.
Na prática, este descritor funciona como um dispositivo de tradução tornando as
qualificações mais legíveis. Isto vai ajudar os alunos/formandos e os trabalhadores que
queiram deslocar-se entre países ou mudar de emprego ou mover-se entre instituições de
ensino e formação profissional.
Os sistemas europeus de EFP são tão diversos que era necessário uma mudança nos
resultados da aprendizagem para se fazer uma comparação entre as qualificações possíveis
com base nos resultados de aprendizagem que elas representam.
No QEQ um resultado de aprendizagem é definido como uma afirmação do que o
aluno/formando sabe, compreende e é capaz de fazer após a conclusão de um processo de
aprendizagem. Os resultados de aprendizagem são especificados em três categorias:
 Conhecimento
 Aptidões
 Competências
O descritor de qualificação oferece uma visão global de um quadro de qualificações, listando
as unidades dos resultados de aprendizagem, que serão detalhadamente descritos em
termos de conteúdo e estrutura das qualificações. Neste sentido, o descritor de qualificação
é considerado uma ferramenta útil para o mapeamento do conhecimento, aptidões e
competências de uma determinada qualificação, permitindo às instituições e fornecedores
de EFP compreender e ler os verdadeiros resultados de aprendizagem envolvidos em cada
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qualificação para posterior reconhecimento mútuo dos resultados da aprendizagem entre as
diferentes instituições de EFP.
Se todas as partes envolvidas num percurso EFP conhecerem os resultados de aprendizagem
esperados inerentes a uma determinada qualificação, qual o nível de conhecimento
especializado, aptidões e competências que essa qualificação representa, será mais fácil
estabelecer um Memorando de Entendimento entre as instituições de EFP, de forma a
proporcionar a melhor e mais adequada qualificação a um indivíduo em mobilidade nacional
ou transnacional.
A combinação de uma qualificação com a descrição das unidades de resultados de
aprendizagem pode parecer, no princípio, a coisa mais difícil de fazer, mas é toda a base de
qualquer processo de qualificação.
Antes de mais, o foco principal na criação de unidades de resultados de aprendizagem é, de
facto, o que um indivíduo sabe, tem a capacidade para, e pode fazer efectivamente.
Portanto, ao descrever as unidades de resultados de aprendizagem, é fundamental usar
verbos activos, claros e compreensíveis, como também contextualizá-los para o resultado
específico a ser alcançado em termos de conhecimentos, aptidões e competências.
Ao compreender claramente as unidades de resultados de aprendizagem a atingir num
processo de aprendizagem (que pode ser formal, informal ou não formal), o
estabelecimento de um Memorando de Entendimento, e, consequentemente, a atribuição
de pontos ECVET em relação à avaliação, validação e reconhecimento de resultados de
aprendizagem será muito mais fácil.
O perfil Europeu para Formadores na área da educação e formação profissional
desenvolvido no âmbito do projecto PAC.TT foi concebido para o nível 5 do QEQ, tendo em
conta a complexidade, alcance e nível de aprendizagem esperado. Neste sentido, é
necessário que o futuro Formador na área da educação e formação profissional tenha um
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conhecimento fundamental e aptidões específicas para gerir e supervisionar actividades, de
uma forma autónoma e responsável.
O perfil tem alocado 225 horas totais de aprendizagem, organizadas em nove unidades de
resultados de aprendizagem, o que corresponde a nove pontos ECVET. Estas horas englobam
horas de contacto, práticas (pôr as mãos na massa), auto-estudo e avaliação:
Sistema e
contexto de
formação
Simulação inicial
da formação
Comunicação e
dinâmicas de
grupo
Metodologias e
estratégias
pedagógicas

Formador
na área da
educação e
formação
profissional

Operacionalização
e plano de acção

Multimédia e
recursos didáticos
Plataformas
colaborativas de
aprendizagem
Avaliação da
formação e da
aprendizagem
Simulação final
da formação
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DESCRITOR DE QUALIFICAÇÕES QEQ
APTIDÕES

NÍVEIS

CONHECIMENTO

Nível 1

Conhecimento básico geral

Nível 2

Conhecimento factual básico numa
área de trabalho/estudo

Nível 3

Conhecimentos de factos, princípios,
processos e conceitos gerais numa
área de estudo/trabalho

Aptidões cognitivas e práticas básicas necessárias para a aplicação
da informação adequada na execução de tarefas e resolução de
problemas actuais por meio de regras e instrumentos simples
Gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias para a execução
de tarefas e resolução de problemas através da selecção e
aplicação de instrumentos, materiais e informações básicos

Nível 4

Conhecimento factual e teórico em
contextos alargados dentro de um
campo de estudo/trabalho

Gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias para a
concepção de soluções de problemas específicos numa área de
estudo/trabalho

Nível 5
Formador
na área da
educação e
formação
profissional

Conhecimento abrangente,
especializado, factual e teórico
numa área de estudo/trabalho e
consciência dos limites desse
conhecimento

Grande variedade de aptidões cognitivas e práticas para
conceber soluções criativas para problemas abstractos

Gerir e supervisionar em contextos de estudo/trabalho sujeitos a
alterações imprevisíveis. Rever e desenvolver a evolução de terceiros

Aptidões avançadas que mostram mestria e inovação na resolução
de problemas complexos e imprevisíveis numa área de
estudo/trabalho específica

Gerir actividades técnicas ou profissionais complexas ou projectos, tendo a
responsabilidade de tomada de decisão em de estudo / trabalho contextos
imprevisíveis. Assumir responsabilidades na gestão do desenvolvimento
individual, profissional e colectivo

Aptidões especializadas para a resolução de problemas em termos
de investigação e inovação, para desenvolver novos conhecimentos
e procedimentos, de forma a integrá-los em diferentes áreas

Gerir e transformar contextos de estudo/trabalho complexos e imprevisíveis,
que exigem novas estratégias. Assumir responsabilidades de forma a contribuir
para novos conhecimentos e práticas profissionais e/ou rever o desempenho
estratégico da equipa

Técnicas mais avançadas e especializadas, incluindo a capacidade
de síntese e avaliação, necessárias para resolver problemas críticos
nas áreas de investigação e inovação, para a ampliação e
redefinição de práticas profissionais existentes

Demonstrar um nível considerável de autoridade, inovação, autonomia,
integridade científica e profissional e assumir um empenho contínuo em
relação ao desenvolvimento de novas ideias ou novos processos na vanguarda
de contextos de estudo/trabalho, incluindo o campo da investigação

Nível 6

Nível 7

Nível 8

Profundo conhecimento numa área
de estudo/trabalho específica que
exige uma compreensão crítica de
teorias e princípios
Conhecimentos altamente
especializados, parte deles na
vanguarda de algum
estudo/trabalho, que sustentam a
capacidade para o pensamento
original
Conhecimento de ponta na linha de
frente de uma área de
estudo/trabalho e na interligação de
áreas

Aptidões básicas transversais para levar a cabo uma tarefa simples
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COMPETÊNCIAS
Trabalhar/estudar sob supervisão directa num contexto estruturado
Trabalhar/estudar sob supervisão directa com alguma autonomia

Assumir a responsabilidade pela execução de tarefas numa área de
estudo/trabalho. Adaptar o comportamento às circunstâncias, de forma a
resolver problemas
Gestão do próprio trabalho dentro das directrizes estabelecidas no contexto de
estudo/trabalho, geralmente previsível, mas susceptível de mudar.
Supervisionar o trabalho de rotina de terceiros e assumir responsabilidades em
termos de melhorias na avaliação e na actividade em contextos de
estudo/trabalho

GUIA PARA A DEFINIÇÃO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM AO ABRIGO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 5
CONHECIMENTO
PROFUNDIDADE

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM
Conhecimento
fundamental e
especializado de
factos, conceitos e
princípios

COMPREENSÃO E
PENSAMENTO
CRÍTICO

Interpretar,
seleccionar,
relacionar e adaptar
informação e aplicála em outros
contextos;
demonstrar
consciência das
fronteiras do
conhecimento

APTIDÕES

RESPONSABILIDADE

ABRANGÊNCIA E
PROFUNDIDADE

FINALIDADE

Variedade de
aptidões
específicas

Gerar soluções
criativas para
realizar tarefas
específicas e
resolver
problemas
específicos, alguns
de natureza
abstracta, com
necessidade de
soluções à medida
(concepção,
planeamento,
execução e
controle, avaliação
e tarefas de
melhoria)
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COMPETÊNCIAS

AUTONOMIA

PRÓPRIO
TRABALHO

OUTROS

Rever e
desenvolver o
seu próprio
desempenho

Gerir e
supervisionar o
desempenho
individual de
outros

Numa escala
progressiva de
menos para
mais

NÍVEIS

NQF nos países dos parceiros

Nível 1

Segundo Ciclo da Educação Básica

Nível 2

Terceiro Ciclo da Educação Básica (via educação formal ou dupla certificação)

Nível 3

Educação Secundária

Nível 4

Educação Secundária com um Estágio Profissional (mínimo 6 meses) (via educação formal ou dupla certificação)

Nível 5

Qualificação Pós-Secundária (especialização profissional)

Nível 6

Bacharelato

Nível 7

Mestrado

Nível 8

Doutoramento
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DESCRITOR DO MÓDULO E UNIDADES DE APRENDIZAGEM
FORMADOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NÍVEL
UNIDADES CHAVE

UNIDADES DE
RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM

QEQ

NQF
dos
Parceiros

NÍVEL
HORAS DE
APRENDIZAGEM

CRÉDITOS
ECVET

1.

Sistema e contexto de formação

25

1

2.

Simulação inicial da formação

25

1

3.

Comunicação e dinâmicas de grupo

25

1

4.

Metodologias e estratégias
pedagógicas

25

1

5.

Operacionalização e plano de acção

25

1

6.

Multimédia e recursos didácticos

25

1

7.

Plataformas colaborativas de
aprendizagem

25

1

8.

Avaliação da formação e da
aprendizagem

25

1

9.

Simulação final da formação

25

1

225
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CURRICULUM DO FORMADOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

5

5

5

5
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UNIDADES GENÉRICAS

Listar as unidades
genéricas para a
qualificação específica
(dependendo de cada
NQF, algumas unidades
de resultados de
aprendizagem são
aplicáveis a mais do que
uma qualificação
profissional)

QEQ

NQF

HORAS DE
APRENDIZAGEM

CRÉDITOS
ECVET

UNIDADE 1: SISTEMA E CONTEXTO DE FORMAÇÃO
•Contexto da intervenção
•Aprendizagem, criatividade e empreendedorismo



CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Caracterizar os sistemas de
formação baseado nos
objectivos, público-alvo,
tecnologias e recursos utilizados
e o tipo e metodologia de
formação necessário



Listar as aptidões e capacidades
necessárias para a actividade de
formador



Desenvolver e reflectir sobre
estratégias para promover a
criatividade e o empreendedorismo



Listar os requisitos de aptidões para o
formador no sistema de formação
existente



Desenvolver uma visão crítica dos
sistemas de formação e dos
diferentes contextos de intervenção



Desenvolver uma atitude crítica,
criativa e empreendedora



Aplicar práticas inovadoras no
contexto de formação

RESULTADOS DA
APRENDIZAGEM



Identificar a legislação, nacional
e comunitária, que regula a
Formação Profissional



Identificar os conceitos, teorias,
modelos de apoio principais no
processo de aprendizagem



Identificar os principais factores
e condições que promovem o
processo de aprendizagem
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UNIDADE 2: SIMULAÇÃO INICIAL DA FORMAÇÃO
•Preparação e simulação
•Análise e acções de melhoria

RESULTADOS
DA
APRENDIZAGEM



CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Identificar os aspectos mais
importantes considerados no
processo educativo de ensinar e
aprender



Desenvolver a capacidade de análise
e auto-análise para
comportamentos observados no
decorrer de uma sessão de ensinoaprendizagem
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Preparar, desenvolver e avaliar
sessões de formação



Propor soluções alternativas, fazer
sugestões para diversas estratégias
de ensino

UNIDADE 3: COMUNICAÇÃO E DINÂMICAS DE GRUPO
•Comunicação e comportamentos de interacção
•Diversidade em contexto formativo



RESULTADOS



DA
APRENDIZAGEM





CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Compreender as dinâmicas
formador-formando-objecto de
estudo, destinado a facilitar os
processos de formação
Compreender os fenómenos
psicossociais, tais como a liderança,
em grupos de formação
Compreender a dinâmica da
individualidade do processo de
aprendizagem dentro de um grupo
de trabalho



Ouvir activamente e incorporar as
regras de comunicação na formação



Estar aberto a discussões em grupo
e opiniões diferentes



Adequar a abordagem pedagógica a
um determinado contexto



Criar um clima de apoio aos
formandos



Estimular a compreensão e a
aprendizagem entre os formandos

Reconhecer a importância de um
mediador de grupos de trabalho
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Lidar com diferentes grupos de
trabalho, com uma forte
probabilidade de enfrentar situações
de discriminação ou resistência /
oposição ao processo de
aprendizagem

UNIDADE 4: METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
•Técnicas e métodos pedagógicos
•Pedagogia e aprendizagem inclusive e diferenciada

RESULTADOS

CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)



Compreender as “dinâmicas de
aprendizagem individuais” dentro de
um grupo de trabalho



Reconhecer a importância de um
mediador de grupos de trabalho



Reconhecer que quando expostos a
uma mensagem, cada indivíduo
interpreta, faz deduções e filtra a
informação recebida de uma forma
pessoal



Identificar as características
principais de diferentes métodos e
técnicas de formação

DA
APRENDIZAGEM



Promover atitudes criativas nos
formandos, demonstrando a
importância da criatividade
enquanto ferramenta eficaz no
decurso de processos criativos
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Escolher e aplicar as técnicas e
métodos pedagógicos mais
apropriados em direcção aos
objectivos, públicos-alvo e contexto
da formação



Gerir diferentes grupos de trabalho,
que apresentam uma forte
possibilidade de introduzir questões
relacionadas com a discriminação
e/ou resistência ao processo de
aprendizagem



Criar soluções de aprendizagem
adequadas para diferentes grupos e
contextos de formação



Preparar uma sessão de formação
aplicando diferentes métodos e
técnicas pedagógicas

UNIDADE 5: OPERACIONALIZAÇÃO E PLANO DE ACÇÃO
•Aptidões e objectivos operacionais
•Planear o processo formação-aprendizagem



CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Identificar os efeitos, objectivos,
aptidões, objectivos gerais e específicos



Escolher metas formativas de acordo



com os domínios de conhecimento

Transpor metas pedagógicas para
termos operacionais

da formação

RESULTADOS



APRENDIZAGEM

formação

Identificar as componentes de um
Módulo de Formação

DA


Identificar os passos e procedimentos
para a preparação de um Plano de
Sessão



Conceber e fornecer programas de

Identificar os resultados da
aprendizagem para os objectivos de
aprendizagem
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UNIDADE 6: MULTIMÉDIA E RECURSOS DIDÁTICOS
•Explorar os recursos didácticos
•Apresentações multimédia



CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Compreender a importância e as



Criar apresentações PowerPoint



dinâmicas da ferramenta

tendo em conta as respectivas

os recursos pedagógico-didácticos a

PowerPoint enquanto modelo de

regras de preparação

suportes multimédia, de acordo com

apresentações
RESULTADOS
DA
APRENDIZAGEM

a estratégia pedagógica adoptada




Seleccionar, desenvolver e adaptar

Identificar os tipos de recursos

Adaptar os materiais de formação à
diversidade de formandos



didácticos e adaptá-los a situações

Conceber, adaptar e utilizar
apresentações multimédia

específicas



Desenvolver e fornecer formação

Reconhecer o poder da tecnologia

através de e-learning, Internet e

integrada na formação

outras tecnologias
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UNIDADE 7: PLATAFORMAS COLABORATIVAS DE APRENDIZAGEM
•Sistemas de E-learning
•Plataformas colaborativas de aprendizagem



CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Compreender a evolução da



Aprendizagem à Distância

Adaptar a formação a sistemas de e-



learning

Desenvolver e oferecer cursos de
formação utilizando Plataformas
Colaborativas de Aprendizagem



Identificar as características e as
vantagens do e-learning

RESULTADOS



Apoiar os formandos no processo da

como suporte para materiais de

aprendizagem à distância

formação

DA
APRENDIZAGEM





Compreender o funcionamento de

para comunicação online

plataformas de aprendizagem à
distância


Implementar mecanismos/software

Reconhecer a relevância do papel do
e-formador/e-mediador no processo
da formação à distância
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UNIDADE 8: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E DA APRENDIZAGEM
•Avaliação qualitativa e quantitativa
•Avaliação da formação
APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)



Compreender os diferentes níveis de
avaliação aos resultados da
formação



Identificar as causas da
subjectividade no processo de
avaliação



Reconhecer as questões e lacunas
envolvidas na avaliação



Compreender os diferentes métodos
e instrumentos para a recolha de
dados de avaliação

RESULTADOS
DA
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTO



Propor medidas reguladoras para
aperfeiçoar o processo de formação
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Construir e implementar
ferramentas de avaliação ajustadas
aos objectivos previamente
definidos, que permitam a
monitorização e controle dos
resultados da aprendizagem, da
eficiência e eficácia da formação



Aplicar um método sistemático para
a análise dos resultados da
formação



Seleccionar e conceber ferramentas
e instrumentos de avaliação
adequados e interpretar os seus
resultados

UNIDADE 9: SIMULAÇÃO FINAL DA FORMAÇÃO
•Preparação e simulação
•Análise e potencial técnico-pedagógico


RESULTADOS
DA
APRENDIZAGEM

CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

(Ser capaz de…)

Identificar os aspectos mais
importantes considerados no
processo pedagógico de formação e
aprendizagem






Comparar o nível de aptidões
pedagógicas adquiridas ao longo do
processo formativo, com o nível de
desempenho demonstrado no início
da acção

Propor soluções alternativas, fazer
sugestões para estratégias
pedagógicas diversificadas
Treinar as aptidões de análise e
auto-análise em relação aos
comportamentos observados no
decorrer da sessão de formaçãoaprendizagem
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Preparar, desenvolver e avaliar
sessões de formação



Preparar um sumário e uma
avaliação dos processos de
formação experienciados



Construir percursos de
autoformação (definindo percursos
individuais de formação)

VISÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE EFP CORRESPONDENTES
Todos os parceiros incorporadores realizaram uma pesquisa e análise do seu actual
contexto nacional relacionada com o sistema de qualificação, incluindo uma descrição do
seu sistema ECVET e as ofertas e programas de qualificação correspondentes (formal,
educação superior, EFP) para professores, formadores e outros profissionais da EFP em
linha com a metodologia, conteúdos e resultados de aprendizagem do PAC.TT, cobrindo
o currículo global ou um parcial, como por exemplo, um módulo específico. Foram
definidos critérios comuns (p.f., ver a tabela abaixo) e foi solicitado a todos os parceiros
que identificassem um mínimo de três programas relacionados. Todos os parceiros
identificaram um total de três programas.

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÕES E PROGRAMAS RELACIONADOS
REPÚBLICA CHECA
Nome da qualificação
Duração

Programa de mestrado: Andragogia e Gestão de
Pessoal
5 Anos (Bacharelato 3 anos + Mestrado 2 anos)

Requisitos de acesso

Exame Maturita

Resultados da aprendizagem

O programa não é definido através de resultados da
aprendizagem, por isso apenas está disponível uma
lista de módulos:
Introdução à filosofia
Fundamentos do direito
Fundamentos da economia
Introdução às TIC
Teoria da gestão
Introdução à pedagogia
Introdução à andragogia
Ensino profissional para adultos
Diagnósticos pedagógicos e psicológicos
Introdução à psicologia
Psicologia social
Psicologia pedagógica
Introdução à sociologia
Metodologias de investigação social
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Avaliação formal

Gestão pessoal
Ensino de hobbies a adultos
História e filosofia da educação
Didáctica da educação de adultos
Estatística
Matérias do Segundo ciclo de estudos
Higiene mental
Ensino profissional para adultos II
Andragogia cooperativa
Aconselhamento educacional para adultos
Didáctica da educação de adultos II
Educação cívica
Psicologia pedagógica
Sociologia da educação
Gestão da educação de adultos
Metodologia de formação em psicologia social
Exame final regional

Sistema educativo: formal ou EFP?

Formal

Fornecedor
Nível QEQ atribuído

Faculdade de Filosofia da Universidade Charles em
Praga, Departamento de Andragogia e Gestão Pessoal
7

Nome da qualificação

Programa de formação de formadores

Duração

12 Dias

Requisitos de acesso

Sem requisitos

Resultados da aprendizagem

•Fundamentos socioeconómicos da educação de
adultos
• Fundamentos psicológicos da educação de adultos
• Planeamento de actividades educativas
• A metodologia da educação de adultos
• Avaliação na educação de adultos
• Novas tecnologias na educação de adultos
• A arte da apresentação e da comunicação
Um pré-requisito para a atribuição de um certificado é
elaborar um documento final escrito de uma
determinada estrutura.

Avaliação formal

Sistema educativo: formal ou EFP?

Não-formal, acreditado pelo Ministério da Educação

Fornecedor

Associação de Instituições de Educação de Adultos

Nível QEQ atribuído

Sem nível atribuído

Nome da qualificação

Formador Certificado em Educação de Adultos

Duração

100 Horas (20 horas de aprendizagem presencial, 80
horas de aprendizagem à distância)
Ser um professor ou formador numa escolar de EFP –
este curso foi desenhado especialmente para

Requisitos de acesso
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Resultados da aprendizagem

Avaliação formal

Sistema educativo: formal ou EFP?
Fornecedor
Nível QEQ atribuído

professores de escolas de EFP envolvidos no projecto
UNIV (www.univcz.cz)
 Tendências actuais de desenvolvimento na
educação de adultos
 Especificidades na educação de adultos
 Aspectos psicológicos que influenciam a educação
de adultos
 Princípios da didáctica
 Metodologias da educação de adultos
 Avaliação na educação de adultos
Participar na aprendizagem presencial
Desenvolver 3 teses escritas (uma delas será a final)
Formação de vídeo
Não-formal, acreditado pelo Ministério da Educação
Centro de Educação à Distância da Universidade
Palacky em Olomouc, Faculdade de Filosofia
Sem nível atribuído

LETÓNIA
Nome da qualificação

Duração
Requisitos de acesso
Resultados da aprendizagem

Avaliação formal
Sistema educativo: formal ou EFP?
Fornecedor

Nível QEQ atribuído
Nome da qualificação

Desenvolvimento de conhecimentos gerais de
informática para o uso eficaz das TIC na criação de
materiais de formação interactivos
16 Horas
Professores e formadores dos sistemas de ensino
formal e de EFP
Melhoria das competências informáticas gerais para o
uso eficaz das TIC. Curso composto por quatro
módulos que, todos juntos, desenvolvem aptidões
para trabalhar com computadores, com o seu sistema
operacional, browser, etc., a fim de criar materiais
interactivos.
Testes (online) para avaliação de conhecimentos e
aptidões antes e depois do curso
EFP
Instituição de administração supervisionada pelo
Ministério da Educação e Ciência "Agência da Língua
Letã"
Sem nível atribuído

Duração

Noções Básicas de Pedagogia para professores do
EFP
72 Horas

Requisitos de acesso

Ensino secundário ou superior
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Resultados da aprendizagem

Avaliação formal

Oportunidades de oferta das tecnologias mais
recentes na educação; história da evolução
pedagógica; didáctica; criação e desenvolvimento de
competências sociais; aptidões de gestão e
comunicação; modelos psicológicos de
desenvolvimento da personalidade; Teoria da
Educação; ética na pedagogia; interacção de
diferentes personalidades no processo pedagógico;
reconhecimento de tendências actuais na pedagogia e
psicologia social; andragogia.
Trabalho final + apresentação

Sistema educativo: formal ou EFP?

EFP

Fornecedor
Nível QEQ atribuído

Centro de educação ao longo da vida da Universidade
da Agricultura da Letónia
Nenhum

Nome da qualificação

Criação de apresentações PowerPoint

Duração

6 Horas

Requisitos de acesso

Conhecimentos básicos de informática

Resultados da aprendizagem
Avaliação formal

Conhecimento sobre como utilizar e criar
apresentações Power Point
Trabalho final

Sistema educativo: formal ou EFP?

EFP

Fornecedor

Centro de educação e arte “Three colours”

Nível QEQ atribuído

Sem nível atribuído

BULGARIA
Nome da qualificação

Bacharelato (estudante)

Duração

4 Anos

Requisitos de acesso

Antes de mais, candidatos a “Educação não-formal”
precisam de ter uma pontuação máxima de 24 pontos
Podem escolher:
1. Fazer um exame de:
• Língua e literature Búlgara
• História da Bulgária
• Filosofia e ciências sociais
• Língua estrangeira
• Geografia da Bulgária
E ter o coeficiente de 3 necessário.
Ou:
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2. Usar o resultado do exame de saída do ensino
médio (também chamado de exame de
maturidade ou matura) se tiverem o necessário
coeficiente de 2,5 em:
 Língua e literatura Búlgara
 História e Civilização
 Ciclo da filosofia
 Geografia
 Língua estrangeira (Inglês, Francês,
Alemão, Espanhol, Italiano)

Avaliação formal

+ A pontuação final da " Língua e literatura Búlgara"
no ensino secundário.
Após completar o bacharelato, os estudantes serão
capazes de exercer nas seguintes áreas de formação:
 Consultoria e mediação na área da educação
não-formal
 Organização de actividades e serviços
educativos
 Rede Europeia para a Educação
 Actividades educativas para a comunidade
Tese de mestrado

Sistema educativo: formal ou EFP?

Formal

Fornecedor

Universidade de Sófia St. Clement of Ohrid

Nível QEQ atribuído

6

Nome da qualificação

Certificação profissional

Duração

Três meses e meio

Requisitos de acesso

Sistema educativo: formal ou EFP?

É recomendado que os candidatos tenham pelo
menos o bacharelato ou uma experiência como
formadores.
Após completar o programa de “Formação de
Formadores”, os estudantes serão capazes de:
 Identificar necessidades de formação
 Estabelecer públicos-alvo
 Criar uma agenda de formação
 Escolher, planear e implementar vários
métodos de aprendizagem em grupo
 Conduzir sessões de formação
 Disponibilizar processos de aprendizagem em
grupo
A avaliação final baseia-se numa actividade prática na
última sessão (seminário).
Formal

Fornecedor

Escola de Gestão – Universidade Nova da Bulgária

Resultados da aprendizagem

Resultados da aprendizagem

Avaliação formal
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Nível QEQ atribuído

6a

Nome da qualificação

Mestrado

Duração

2 Semestres (12 meses) (Educação em part-time)

Requisitos de acesso

Avaliação formal

O candidato tem de ter a média de pontos semestral
necessária + Exame estadual GPA
Após completar o programa de mestrado, os
estudantes terão conhecimento e aptidões na área
de:
 Instituições extracurriculares
 Centros de educação não-formal
 Centros culturais, sociais, sociais, educativos,
desportivos e recreativos
 Organizações privadas, lucrativas e sem fins
lucrativos
Tese de mestrado

Sistema educativo: formal ou EFP?

Formal

Fornecedor

Universidade de Veliko Turnovo S. Cyril e S. Methodius

Nível QEQ atribuído

7

Resultados da aprendizagem

TURQUIA
Nome da qualificação

Reconhecimento de Estudantes -B2

Duração

12 Horas

Requisitos de acesso

Por voluntariado ou de forma obrigatória pelo MoNe
Regional/distrital
 As características da faixa etária (Conhecimento)
 Desenvolvimento Emocional (Conhecimento)
 Desenvolvimento Moral (Conhecimento)
 Dificuldades de Aprendizagem (Conhecimento)
 Os métodos de entendimento e reconciliação das
crianças (Aptidão)
 Lidar com o stress (Competência)
 Motivação para a vida e determinação de metas
(Aptidões)
Avaliação formal através de um questionário e um
teste final
Para todos os professores (tradicionais e de escolas de
EFP)
Desenvolvimento de carreiras, Centros de
Implementação e Investigação para professores
(ÖGAM) e Ministério Regional da Educação Nacional

Resultados da aprendizagem

Avaliação formal
Sistema educativo: formal ou EFP?
Fornecedor
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Nível QEQ atribuído

Não está estruturado

Nome da qualificação

Análise e Avaliação

Duração

20 Horas

Requisitos de acesso

Avaliação formal

Por voluntariado ou de forma obrigatória pelo MoNe
Regional/distrital
 O objectivo da análise e avaliação (Conhecimento)
 Definição dos métodos e técnicas apropriados
para analisar e avaliar (Conhecimento)
 Validação de conteúdos (Conhecimento)
 Análise de artigos (Conhecimento)
 Validade do âmbito (Conhecimento)
 Preparar questões adequadas de acordo com as
aptidões cognitivas (Competência)
 Análise de dados (Competência)
 Tomada de decisão (Competência)
 Preparação e avaliação de Portfolio (Competência)
 Preparação e avaliação de projectos (Aptidões)
 Interpretação (Aptidões)
 De volta ao primeiro modulo (Aptidões)
Avaliação formal

Sistema educativo: formal ou EFP?

EFP

Fornecedor

Desenvolvimento de carreiras, Centros de
Implementação e Investigação para professores
(ÖGAM) e Ministério Regional da Educação Nacional

Nível QEQ atribuído

Não foi considerado

Nome da qualificação

Processo de ensino e aprendizagem -A e C

Duração

48 Horas

Requisitos de acesso

Por voluntariado ou de forma obrigatória pelo MoNe
Regional/distrital
 Estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas
(Conhecimento)
 Estratégias de aprendizagem (Conhecimento)
 Motivação (Conhecimento)
 Gestão do tempo (Conhecimento)
 Inteligência emocional (Conhecimento)
 Design e desenvolvimento de materiais na
educação (Conhecimento)
 Educação e sistemas de gestão de conteúdos
(Conhecimento)
 Criatividade (Competência)
 Planeamento tecnológico (Competência)
 Disciplina construtiva (Aptidões)
 Aplicar Word, Excel and PowerPoint (Aptidões)

Resultados da aprendizagem

Resultados da aprendizagem
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Avaliação formal
Sistema educativo: formal ou EFP?
Fornecedor

Nível QEQ atribuído

 Integração de tecnologia (Aptidões)
Avaliação formal através de um questionário e um
teste final
Para todos os professores (tradicionais e de escolas de
EFP)
Desenvolvimento de carreiras, Centros de
Implementação e Investigação para professores
(ÖGAM) e Ministério Regional da Educação Nacional
Não está estruturado

CONCLUSÕES
Todos os parceiros realizaram uma pesquisa nacional para encontrar programas de EFP;
pesquisaram ofertas nacionais de qualificação e programas existentes em consonância
com as metodologias, conteúdos e resultados de aprendizagem do PAC.TT, abrangendo o
currículo total ou parcial e destinados a professores e formadores do EFP.
O objectivo foi, também, mapear esses programas de comunicação e dinâmicas de
grupo, metodologias e estratégias pedagógicas, educação inclusiva, tendências
pedagógicas, recursos didácticos e multimédia, planeamento e planos de acção,
plataformas colaborativas de aprendizagem, avaliação da formação, etc.

Lacunas ou pontos mais fortes
Hoje em dia é bastante comum encontrar diferentes tipos de programas para o
desenvolvimento de aptidões pedagógicas e andragógicas entre os professores e
formadores de EFP no sistema de ensino superior de EFP. Contudo, a maioria dos
programas de educação superior ou têm uma longa duração (ex., mestrados na
República Checa) ou são muito específicos (ex., mestrados na Bulgária). Analisando os
programas de EFP, alguns estão directamente relacionados com uma unidade específica
da metodologia do PAC.TT, como por exemplo os programas de TIC na Letónia e o curso
de análise e avaliação na Turquia.
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Embora todos os países tenham alguma oferta de formação relacionada, de alguma
forma, com a metodologia do PAC.TT, há uma grande lacuna no que diz respeito às duas
unidades principais desta certificação:


Unidade 2 – Simulação inicial da formação



Unidade 9 – Simulação final da formação

Além disso, na Turquia, República Checa, Letónia e Bulgária não é necessária uma
certificação formal para formadores e professores do EFP. Portanto, o desenvolvimento
do perfil de formador EFP no âmbito do projecto PAC.TT não era apenas necessário, mas
também muito útil para a implementação e reconhecimento deste perfil entre os
sistemas de ensino e formação profissional dos países dos parceiros.

Natureza das qualificações
A natureza das qualificações identificadas pelos parceiros ou é pública (por exemplo,
ensino superior, programas promovidos pelo Ministério da Educação) ou privada (por
exemplo, as universidades privadas, instituições de EFP). Os requisitos de entrada variam
de acordo com o programa, mas é comum exigir como mínimo o nível secundário (NQF
nível 4). Foi consensual entre os parceiros que a qualificação de entrada para Formador
na área da educação e formação profissional deve ser pelo menos o nível 5 do QEQ.

Resultados da aprendizagem
O projecto PAC.TT enfatiza o papel crucial dos formadores e professores na área da
educação e formação profissional na modernização do EFP, com um foco especial no seu
desenvolvimento profissional e na promoção das oito competências chave, “atitudes
verdes” e atitudes de aprendizagem ao longo da vida entre os seus formandos e
estudantes.
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Neste sentido, o perfil do Formador na área da educação e formação profissional visa
elevar os padrões de ensino/formação e aprendizagem, permitindo aos Formadores na
área da educação e formação profissional tornarem-se mediadores e agentes de
conhecimento (em vez de cedentes de conhecimento), que têm que ser capazes de
incentivar novos “navegadores do conhecimento” para a sociedade de informação e
economia verde, assim como promover o equilíbrio de diferentes necessidades e
talentos individuais num contexto inclusivo e de capacitação.
Se tivermos em consideração os resultados da aprendizagem dos programas relacionados
com o PAC.TT, a principal meta é, especialmente, desenvolver um conjunto de aptidões
pedagógicas e andragógicas cruciais para que os professores e formadores de EFP
possam ter um elevado desempenho na sua vida profissional.

Avaliações
A avaliação nestes programas variam de acordo com as suas especificações, podendo
consistir em exames, trabalhos finais, frequência, apresentações ou dissertações.

Sistema ECVET nos países parceiros
Um dos objectivos do projecto PAC.TT é preparar melhor os professores e formadores do
EFP para estarem cientes das diferentes competências necessárias para esta função e, ao
mesmo tempo, estarem conscientes da importância de promover as oito competênciaschave, "atitudes verdes" e atitudes de aprendizagem ao longo da vida nos seus
estagiários e estudantes. Com as metodologias e ferramentas do PAC.TT os professores e
formadores do EFP tornam-se mediadores e agentes do conhecimento (em vez de
cedentes de conhecimento) que têm que ser capazes de incentivar novos “navegadores
do conhecimento” para a sociedade de informação e economia verde, assim como
promover o equilíbrio de diferentes necessidades e talentos individuais num contexto
inclusivo e de capacitação.
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Actualmente o sistema ECVET não existe no países parceiros. Contudo, todos os
organismos nacionais ou estão a desenvolvê-lo ou estão numa fase piloto da sua
implementação.

Pilotos nacionais
Todos os parceiros esforçaram-se para oferecer pilotos de alta qualidade, tendo como
alvo os professores e formadores de EFP, tentando envolver os participantes e oferecer
estas novas metodologia e ferramentas de uma forma acessível e útil. Conseguiu-se um
forte impacto da implementação dos conteúdos do PAC.TT, com os participantes a
acharem o PAC.TT um bom caminho para o desenvolvimento profissional. Algo
importante a acrescentar é a variedade de grupos-alvo que pode ser alcançado por este
grupo, aumentando também o impacto deste projecto na sociedade e na sua forma de
formar ou ensinar.
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FERRAMENTAS EUROPEIAS DO ECVET

MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO
O Memorandum de Entendimento (MdE) pretende definir as condições para programas
nacionais ou transnacionais de aprendizagem ao longo da vida e/ou mobilidade no EFP
entre parceiros de diferentes instituições e/ou países.
Um MdE é um acordo entre instituições habilitadas que estabelece o quadro de
transferência de créditos. Formaliza a parceria ECVET declarando a aceitação mútua do
status e dos procedimentos das instituições competentes envolvidas, estabelecendo
também as práticas das parcerias de cooperação.
Um MdE pode ser desenvolvido por redes de instituições habilitadas de vários países
e/sistemas, mas podem também ser bilaterais. Depende das necessidades e ambições da
parceria. Enquanto a criação de um MdE é recomendada para casos de mobilidade
organizada, se as instituições envolvidas já confiarem nos procedimentos umas das
outras e estiverem habilitadas a reconhecer créditos sem a aprovação de outra
instituição, podem pôr em prática trocas directas utilizando o Acordo de Aprendizagem.
Cada MdE é um document único, adaptado às condições específicas do acordo entre as
instituições, assim como ao contexto particular da mobilidade. De qualquer forma, todos
os MdE têm de cobrir os seguintes itens:
 Objectivo geral do MdE
 Período de elegibilidade
 Informação sobre os parceiros
 Informação sobre a qualificação em causa
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 Acordo sobre os resultados de aprendizagem que podem ser considerados ao
abrigo do MdE
 Responsabilidades
 Garantia de qualidade
 Condições para o estabelecimento do acordo de aprendizagem
 Assinaturas
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MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO: Template
1 – Objectivo geral
Este Memorandum de Entendimento (MdE) pretende estabelecer as condições para…
2 – Período de elegibilidade
O período de elegibilidade dos acordos estabelecidos no MdE é de mm-aaaa a mm-aaaa.
3 – Informação sobre os parceiros
Parceiro A
(instituição de origem)
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Número de telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro
Parceiro B
(instituição de acolhimento)
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Número de telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro
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4 – Informação sobre a unidade
Qualificação B

Qualificação A
Nome da qualificação
(na língua original)

Nome da qualificação
(na língua original)

Nome da qualificação
(em Inglês)

Nome da qualificação
(em Inglês)

Nível NQF

Nível NQF

Nível QEQ

Nível QEQ

Créditos ECVET
Nota: Inserir um novo quadro para cada unidade, se necessário

Créditos ECVET

5 – Acordo geral sobre as unidades de resultados de aprendizagem que podem ser consideradas no âmbito do presente Memorando de Entendimento
Parceiro A
Unidade de Resultados de Aprendizagem

Nível
NQF

Nível
QEQ

Horas de
aprendizagem

Parceiro B
Nível
Unidade de Resultados de Aprendizagem
NQF

Pontos
ECVET

Nota: Deverão ser listados os detalhes sobre o Acordo de Aprendizagem
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Nível
QEQ

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

6 – Responsabilidades
Responsabilidade pelo(a)

Parceiro A

Parceiro B

Assinatura do Acordo de Aprendizagem
Envio do pacote de informação
Avaliação dos resultados da aprendizagem
Tutoria de acompanhamento
Reconhecimento de resultados de aprendizagem

Nota: Mais informação deve ser fornecida quando necessário (por exemplo, seguro de saúde, seguro de viagem,
disposições sobre emprego)

7 – Garantia de Qualidade
a)

A instituição de acolhimento oferece um ambiente de formação seguro para o aluno/formando em
situação de mobilidade em que ele/ela se pode desenvolver e aprender;
b) A instituição de acolhimento tem em consideração o nível de competência e desenvolvimento do
aluno/formando em situação de mobilidade (os anos de formação/experiência trabalho);
c) A instituição de acolhimento concede tempo, condições e recursos suficientes para a formação e
coaching/tutoria do aluno/formando em situação de mobilidade;
d) A instituição de acolhimento oferece um plano detalhado, incluindo um programa introdutório,
entrevistas de avaliação com o aluno/formando em situação de mobilidade sobre a evolução do
estágio (se aplicável), e a avaliação final do aluno/formando em situação de mobilidade;
e) A instituição de acolhimento coopera com a instituição de origem e faz os contratos de formação
adequados, conforme descrito no Acordo de Aprendizagem;
f) A instituição de acolhimento dá toda a informação necessária sobre as condições e equipamentos
relativos ao ambiente de trabalho e ao trabalho em si (no caso de a instituição de acolhimento ser
uma empresa) ou sobre as unidades/formações a frequentar;
g) Um representante da instituição de acolhimento (por exemplo, um tutor, formador), em alinhamento
directo com a instituição de origem, monitoriza e avalia a concretização dos resultados da
aprendizagem;
h) O aluno/formando em situação de mobilidade deve assistir às sessões/módulos de formação
necessários relativamente às unidades seleccionadas para o presente Memorando de Entendimento, e
cumprir outras tarefas que façam parte do plano acordado;
i) O aluno/formando em situação de mobilidade obedece às horas de formação/trabalho e respeita as
regras em vigor e as disposições legais relativas ao segredo profissional;
j) Se for o caso, o aluno/formando em situação de mobilidade pode participar (quando necessário e sob
orientação) nas actividades diárias da empresa (no caso de a instituição de acolhimento ser uma
empresa), em relação ao plano de aprendizagem.
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8 – Condições para o estabelecimento do Acordo de Aprendizagem

Este MdE está sujeito a um Acordo de Aprendizagem válido, assinado entre os parceiros acima e o
aluno/formando a mobilizar, antes da mobilidade, e inclui os seguintes pontos:
a) Identificação das unidades consideradas no MdE;
b) Métodos/ferramentas de avaliação desenvolvidos pela instituição de acolhimento;
c) Produção de um modelo de registo pessoal no qual são especificados o número de pontos ECVET
atribuídos a cada unidade em cada um dos parceiros envolvidos;
d) Validação e reconhecimento por parte da instituição de origem dos resultados de aprendizagem
adquiridos na instituição de acolhimento.

9 – Assinaturas
Ao utilizar este acordo, nós aceitamos o status de cada parceiro como instituições competentes, bem como a
garantia de qualidade de cada parceiro, avaliação, validação, critérios de reconhecimento e procedimentos
como adequados para a finalidade de transferir créditos no final da formação/período de aprendizagem no
estrangeiro.
EM TESTEMUNHO, as partes assinam o presente Memorando de Entendimento, o dia e o ano escrito acima e
aqui abaixo.
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ACORDO DE APRENDIZAGEM
Se o MdE estabelece o quadro entre parceiros de diferentes instituições e/ou países, o
Acordo de Aprendizagem (AA) traz para o foco principal a parte mais importante de todo o
processo: os alunos/formandos. Neste sentido, um AA é celebrado pelas duas entidades
habilitadas envolvidas no processo de formação e validação, e o aluno, no âmbito de um
MdE.
O AA define as condições para a mobilidade de cada aluno individual. Se as condições de
mobilidade forem as mesmas para um grupo de alunos, é possível utilizar o mesmo texto
para todos eles. No entanto, cada aluno deverá receber e assinar um AA que lhe diga
respeito individualmente.
O AA estrutura a instituição do período de formação da mobilidade, e é assinado entre os
parceiros e o aluno/formando. Contém informação sobre o aluno/formando e as partes
envolvidas no MdE e o enquadramento da mobilidade. Contém ainda, como anexos, a
descrição das unidades dos resultados de aprendizagem estabelecidos para o período da
mobilidade, o registo pessoal no qual os resultados de aprendizagem avaliados são
registados, e também as regras e regulamentos da instituição de acolhimento.
Tanto os parceiros envolvidos como o aluno/formando têm de ter uma cópia do AA.
Neste guia inclui-se também um template designado por “Metodologia de Avaliação”, a fim
de facilitar a compreensão e o alcance da metodologia de avaliação inerente ao processo de
aprendizagem dos outros parceiros.
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ACORDO DE APRENDIZAGEM: Template
O objectivo do presente Acordo de Aprendizagem é estruturar a organização do período de
formação/aprendizagem da mobilidade dentro da unidade

1 – Informação do Aluno/Formando/Trabalhador
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

2 – Parceiro A
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro

3 – Parceiro B
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro
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4 – Enquadramento da mobilidade
Nome do currículo/perfil
Nome e número da
unidade

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Nome e número da
unidade

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Nota: Inserir ou apagar linhas de acordo com o número de unidades contidas no Acordo de Aprendizagem

4.1 – Lista de Anexos
Anexo A – Unidades de resultados de aprendizagem
Anexo B – Procedimentos de avaliação
Anexo C – Registo pessoal
Anexo D – Regras e procedimentos administrativos e legais
5– Período da mobilidade
O presente Acordo de Aprendizagem é válido de mês/ano a mês/ano.

6 – Assinaturas
Aluno/Formando
Data
Assinatura

A Instituição de EFP de origem XXXXXX confirma que o Acordo de Aprendizagem foi aceite.
Responsável
Cargo
Data
Assinatura

A Instituição de EFP de acolhimento XXXXXX confirma que o Acordo de Aprendizagem foi aceite
Responsável
Cargo
Data
Assinatura
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REGISTO PESSOAL
Neste guia, o Registo Pessoal é um anexo do Acordo de Aprendizagem.
O Registo Pessoal consiste num documento onde a instituição de acolhimento expõe os
resultados de aprendizagem avaliados do aluno/formando. A sua finalidade é a de detalhar
os resultados de aprendizagem avaliados do aluno/formando/trabalhador, unidades e
pontos ECVET atribuídos no âmbito da parceria estabelecida.

REGISTO PESSOAL: Template
O objectivo do presente Registo Pessoal é detalhar os resultados de aprendizagem avaliados do
aluno/formando/trabalhador, unidades e pontos ECVET atribuídos dentro da unidade
1 – Informação do Aluno/Formando/Trabalhador
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

2 – Informação do Currículo/perfil
Nome da qualificação na instituição de EFP de
origem
Unidade
Pontos ECVET

Nome da qualificação na instituição de EFP de
acolhimento
Unidade
Pontos ECVET
RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Unidade

Pontos ECVET

Unidade

Pontos ECVET

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Nota: Inserir ou apagar linhas de acordo com o número de unidades contidas no Acordo de Aprendizagem
Data
Local
Assinatura do responsável da instituição de EFP de acolhimento
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Conforme afirmado anteriormente, o template da metodologia de avaliação é, basicamente,
uma matriz a preencher pela instituição de acolhimento, relativamente às metodologias,
técnicas e ferramentas de avaliação que irão aplicar no âmbito da unidade.
Este template é também um anexo do Acordo de Aprendizagem e dá informação ao
aluno/formando, antes da mobilidade, sobre como serão avaliados os resultados de
aprendizagem na instituição de EFP de acolhimento.
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: Template
O objectivo do preenchimento deste documento é facilitar a compreensão e alcance da metodologia de
avaliação no âmbito do presente programa de mobilidade na formação/aprendizagem.
1 – Informação do Aluno/Formando
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

Nome da qualificação na instituição de EFP de
origem

Nome da qualificação na instituição de EFP de
acolhimento

2 – Metodologia de avaliação
A metodologia de avaliação pode ser definida por cada formador/professor/tutor de EFP em cada unidade de
aprendizagem, sempre com o objectivo de avaliar de uma forma objectiva e clara a concretização dos
resultados de aprendizagem esperados. Antes de iniciar a formação/aprendizagem na qualificação/unidade, o
formador/professor/tutor de EFP selecciona os instrumentos de avaliação que serão utilizados, o momento
para a sua aplicação e a sua ponderação em relação aos critérios e parâmetros de avaliação. Os critérios e
parâmetros a serem avaliados são também definidos de acordo com os procedimentos internos de qualidade.
Especifique quais das seguintes ferramentas de avaliação serão usadas na formação/aprendizagem na
qualificação/unidade:
2.1 – Relativamente aos momentos específicos de avaliação:
Antes do início da formação

Durante a formação

Após a formação

2.2 – Relativamente ao tipo de avaliação
Avaliação de diagnóstico

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

2.3 – Técnicas de avaliação
Observação

Medição

Oral

Escrita
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Outra:

2.4 – Instrumentos de avaliação
Formulário de observação

Observação

Lista de acontecimentos
Escala de classificação

Medição
Oral

Folha de avaliação analítica quantitativa
Folha de avaliação analítica qualitativa
Listas de perguntas
Questionário
Avaliação

Inquérito
Outro

De produção

Escrita

Resposta curta
Resposta de desenvolvimento
Escolha múltipla
De emparelhamento

Testes
De selecção

Verdadeiro ou falso
Para completar
Outra

Outra:

A especificar

Data
Local
Assinatura do formador/professor/tutor da instituição de EFP de acolhimento

47

GLOSSÁRIO

HORAS DE AVALIAÇÃO
Deverão incluir o tempo necessário para preparar o trabalho (ex.: se o aluno/formando tiver
que passar seis horas a olhar para um livro a fim de ser capaz de realizar um trabalho, essas
seis horas deverão ser incluídas). No caso de um exame, indicar apenas o tempo atribuído ao
exame (ex.: duas horas).
COMPETÊNCIA
Capacidade comprovada para utilizar o conhecimento, as aptidões e as competências
pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou de estudo e no
desenvolvimento profissional e pessoal. No âmbito do QEQ, é descrita em termos de
responsabilidade e autonomia (competências sociais).
HORAS DE CONTACTO
Deve referir-se a horas teóricas (não-práticas). Em caso de sessões de contacto de
teleconferência ao vivo, se for realizado em ambiente escolar, então é considerado como
parte das horas de contacto.
CRÉDITO
Crédito de resultados da aprendizagem (ou seja, crédito) designa resultados da
aprendizagem de indivíduos que foram avaliados e que podem ser acumulados para obter
uma qualificação ou transferidos para outros programas de aprendizagem ou qualificações.
Crédito refere-se ao fato de que o aluno tenha alcançado os resultados de aprendizagem
esperados, que foram avaliados positivamente e o resultado da avaliação foi documentada
num registo pessoal. Com base nessa documentação, outras instituições podem reconhecer
os créditos dos alunos.
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ACUMULAÇÃO DE CRÉDITOS
Processo

através

do

qual

os

alunos/formandos

podem

adquirir

qualificações

progressivamente por avaliações e validação dos resultados da aprendizagem sucessivos. A
acumulação de créditos é decidida pela instituição competente responsável pela atribuição
da qualificação. Quando o aluno/formando tiver acumulado os créditos exigidos e quando
estiverem reunidas todas as condições para a obtenção do diploma, o aluno/formando ganha
o diploma.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS
Processo através do qual resultados da aprendizagem obtidos num contexto podem ser tidos
em conta noutro contexto. A transferência de créditos é baseada nos processos de avaliação,
validação e reconhecimento. Para ser transferidos, os resultados da aprendizagem têm de
ser avaliados. O resultado da avaliação é registrado no registo pessoal dos alunos e constitui
crédito. Com base nos resultados avaliados, o crédito pode ser validado e reconhecido por
outra instituição competente.
SISTEMA EUROPEU DE CRÉDITOS PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ECVET)
O sistema ECVET consiste num quadro técnico para a transferência, reconhecimento e, se for
o caso, a acumulação de resultados da aprendizagem, com vista à obtenção de uma
qualificação. As ferramentas e metodologia do ECVET abrangem a descrição das qualificações
em termos de unidades de resultados de aprendizagem com pontos associados, o processo
de transferência e acumulação e documentos complementares, tais como Acordos de
Aprendizagem, transcrições de registros e guias dos utilizadores.
PONTOS ECVET
Representação numérica do peso global dos resultados da aprendizagem numa qualificação e
do peso relativo das unidades em relação à qualificação. Em conjunto com as unidades,
descrições dos resultados da aprendizagem e informações sobre o nível das qualificações, os
pontos ECVET podem auxiliar na compreensão de uma qualificação. O número de pontos
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ECVET alocados a uma qualificação, juntamente com outras especificações, pode indicar, por
exemplo, que o âmbito da qualificação é estreito ou vasto.
QUADRO EUROPEU DE QUALIFICAÇÕES (QEQ)
O QEQ é um quadro de referência que liga os sistemas de qualificações de diferentes países,
agindo como um dispositivo de tradução para tornar as qualificações mais legíveis e
compreensíveis entre diferentes países e sistemas na Europa. Os oito níveis de referência são
descritos em termos de resultados da aprendizagem.
APRENDIZAGEM FORMAL
Aprendizagem ministrada num contexto organizado e estruturado (em estabelecimento de
ensino/formação ou no local de trabalho) e explicitamente concebida como aprendizagem
(em termos de objectivos, duração ou recursos). A aprendizagem formal é intencional por
parte do aluno/formando e, em geral, culmina na validação e certificação.
CONHECIMENTO (K)
O resultado da assimilação da informação obtida ao longo da aprendizagem. O saber é o
conjunto de factos, princípios, teorias e práticas que está relacionado com uma área de
estudo ou de trabalho. No contexto do QEQ é descrito como teórico e/ou factual.
HORAS DE TRABALHO PRÁTICO
Refere-se a sessões práticas que podem ser supervisionadas. No caso das visitas de estudo,
se supervisionadas, são consideradas trabalho prático.
APRENDIZAGEM INFORMAL
Aprendizagem resultante das actividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a
família ou o lazer. Não se trata de uma aprendizagem organizada ou estruturada (em termos
de objectivos, duração ou recursos). A aprendizagem informal possui, normalmente, um
carácter não intencional por parte do aluno/formando.
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ACORDO DE APRENDIZAGEM (AA)
É celebrado entre as duas instituições competentes envolvidas no processo de formação e
validação e o aluno/formando, no âmbito de um Memorandum de Entendimento (MdE).
Define as condições para a mobilidade de cada aluno/formando individual. Se as condições
de mobilidade forem as mesmas para um grupo de alunos, é possível utilizar o mesmo texto
para todos eles. No entanto, cada aluno deverá receber e assinar um AA que lhe diga
respeito individualmente.
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Conjunto dos conhecimentos, capacidades e/ou competências que um indivíduo adquiriu e
ou é capaz de demonstrar após a conclusão de um processo de aprendizagem formal, nãoformal ou informal.
MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO (MdE)
Um MdE é um acordo entre instituições habilitadas que estabelece o quadro de
transferência de créditos. Formaliza a parceria ECVET declarando a aceitação mútua do
status e dos procedimentos das instituições competentes envolvidas, estabelecendo
também as práticas das parcerias de cooperação.
APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL
Aprendizagem que não é fornecida por uma instituição de ensino ou formação e,
normalmente, não conduz à certificação. No entanto, é intencional por parte do aluno e tem
objectivos, horários e apoio estruturados.
REGISTO PESSOAL
Registo de conquistas de aprendizagem. Contém informação sobre resultados da
aprendizagem avaliados, unidades e pontos ECVET atribuídos. Especifica ainda a identidade
do aluno/formando e da instituição competente que avaliou, validou e reconheceu os
créditos do aluno/formando. Documento que pertence ao aluno/formando.
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QUALIFICAÇÃO
Resultado formal de um processo de avaliação e validação, obtido quando uma entidade
competente determina que uma pessoa alcançou resultados de aprendizagem de um
determinado padrão.
RECONHECIMENTO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Processo que atesta oficialmente resultados de aprendizagem alcançados, através da
atribuição de unidades ou qualificações.
HORAS DE ESTUDO INDIVIDUAL
Referem-se ao estudo de algo por si mesmo sem supervisão directa ou presença numa aula.
No caso de visitas de estudo, se não supervisionadas, são considerados estudo individual.
APTIDÕES
Capacidade de aplicar conhecimentos e utilizar recursos adquiridos para executar tarefas e
resolver problemas. No âmbito do QEQ, são descritas como capacidades cognitivas
(utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e/ou práticas e técnicas (destreza
manual e utilização de métodos, materiais, ferramentas e instrumentos).
UNIDADES DE RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Uma unidade é uma componente de uma qualificação, consistindo num conjunto coerente
de conhecimentos, capacidades e/ou competências que pode ser objecto de avaliação, de
transferência, de validação e eventualmente de certificação. As unidades permitem a
realização progressiva das qualificações através da transferência e acumulação de resultados
da aprendizagem. Elas estão sujeitas a avaliação e validação, que verificam e registram que o
aluno/formando alcançou os resultados da aprendizagem esperados.
VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
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Confirmação por uma autoridade competente que os resultados da aprendizagem adquiridos
por um indivíduo (conhecimentos, capacidades e competências) num contexto formal, nãoformal e informal, foram avaliados segundo critérios pré-definidos e estão conformes com as
exigências de uma norma ou referencial de validação.
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