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1. INTRODUÇÃO
«Gestão do Projetos: Definir Padrões de Qualidade» é um conceito que parte dos padrões atuais da
gestão de projetos nas escolas no que toca a métodos e condições utilizados. Em conjunto com os restantes materiais de ensino e aprendizagem formam uma base que visa ajudar as escolas a introduzir e
manter a gestão de projetos nas aulas. São eles:
1.- Currículo Base da GP na Formação Profissional
2.- Conceção Didática da GP na Formação Profissional – enuncia os princípios didáticos nos quais a
GP se baseia. Também serve como ferramenta de apoio à utilização do guia;
3.- GUIA e POSTER: Definir Padrões de Qualidade: Desenvolvimento e Aprendizagem autoOrganizados com Base em Planos de Trabalho
4.- O Ensino baseado em GP e o Trabalho em Sala de Aula: a Avaliação do Sucesso da Aprendizagem – apresenta o conceito da avaliação do trabalho realizado nos projetos;
5.- Formação de Formadores/as em GP na Formação Profissional: Estrutura e Conteúdos que é o
presente documento cujo objetivo é discutir as modalidades formação de formadores/as,
apoiando assim os/as formadores/as na sua tarefa de os/as introduzir e orientar à metodologia
de GP, mais concretamente ao Guia, que será a base do seu trabalho com formandas/os.

2. PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES
2.1. O GRUPO-ALVO E O/A FORMADOR/A
O conceito de «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade» é direcionado para os/as formadores/as de formação profissional. Também pode ser aplicado em outras áreas didáticas, como no trabalho com jovens, em que se ensina o trabalho auto-organizado em equipas.
A formação requer ao nível do perfil do/a formador/a o seguinte:


Compreensão aprofundada do guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade»;



Conhecimentos alargados de gestão de projetos;



Experiência na formação profissional;



Experiência no planeamento e de realização de pelo menos um projeto com o apoio do guia;



Conhecimento do contexto de sala de aula em escolas, que é útil para melhor entender os interesses dos/as formadores/as e as áreas problemáticas.

2.2. DICAS PARA A ORGANIZAÇÃO
Para formações para formadores/as, a estrutura de turma ideal é de 3 equipas com 3-4 elementos cada.
Se houver mais do que 12 pessoas na turma, recomenda-se que haja mais um/a formador/a.
A constituição das equipas pode realizar-se de várias formas: aleatoriamente, auto-formadas (conforme
a relação entre os/as participantes) ou definida em função de conteúdo do projeto. Os projetos, aulas
de projeto e gestão de projetos são implementados e realizados numa variedade de contextos e, às
vezes, em enquadramentos que são diferentes entre escolas e que influenciam o papel desempenhado
pela GP ao nível de: (pré-)planeamento do/a formador/a; planeamento com os/as formandos/as; execução de projetos; avaliação dos/as formandos/as. Por isso, as condições do contexto devem ser tidas
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em conta na constituição das equipas de formadores/as.
2.3. LOCALIZAÇÃO E MATERIAIS
Durante a formação, alterna-se entre diferentes modos de trabalho:


Palestra, com o ensino centrado no/a formador/a, por exemplo, apresentação pelo formador/a
dos passos do processo de planeamento (o guia explica em pormenor os diferentes passos);



Plenário com todos os/as formandas/os para troca de experiências, debate e reflexão;



Trabalho em grupo.

A alternância entre os diferentes modos de trabalho obriga a uma organização distinta da sala de trabalho, por isso deve haver espaço para desenvolver trabalho em equipa e também para o trabalho em
plenário ou apresentações para todo o grupo.

3. ESTRUTURA DA FORMAÇÃO
A seguir, apresentam-se os objetivos, conteúdos, procedimentos e condições de enquadramento da
formação de formadores/as em GP.
3.1. OBJETIVOS DA FORMAÇÃO
O objetivo da formação é preparar os/as formadores/as para trabalhar com o Guia de GP na sua escola.
Por um lado, estes/as devem conhecer as questões aí abordadas e, por outro, receber, na formação,
sugestões sobre como organizar e reformular as suas aulas em torno desta metodologia:


Os princípios didáticos (apresentados e explicados no documento «Conceção Didática») são
implementados e devem ser ligados às experiências dos/as formadores/as através da reflexão;



A aprendizagem, orientada para a ação, dos métodos envolvidos e a sua colocação em prática
passo a passo;



Conselhos para a planificação do ensino, com o apoio do guia;



Rede de formadores/as que conhecem e utilizam a metodologia de GP e que estão interessados/as na gestão de projetos e a sua aplicação nas escolas.

3.2. CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO
Os conteúdos da formação consistem em:
1.- Apresentação dos métodos básicos e termos da GP conforme formulados no Guia:


Em equipas de 3 ou 4 pessoas, e com a ajuda do guia, os/as formadores/as planeiam e trabalham num projeto escolhido e nesse processo criam um documento de planeamento
para o seu próprio ensino. Trabalham com o guia exatamente da mesma forma que os/as
seus/suas formandos/as o farão mais tarde. Assim, aprendem os métodos essenciais e termos da GP e como trabalhar com o guia.

2.- Abordagem dos princípios didáticos (ver «Conceção Didática»):


Dentro de cada fase e passo do guia, os/as formadores/as discutem e refletem sobre a his-
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tória e fundamentos dos princípios didáticos1 sobre os quais a metodologia se baseia e
sobre o seu papel e possibilidades de ação enquanto formadores/as.
3.- Definição das condições de enquadramento necessárias para o ensino da GP com este guia:


Conselhos para a preparação e (pré-)planeamento de um projeto seguindo os passos e etapas explicados no guia em equipas de 3 ou 4 pessoas, para uso em aula, que incluem:


Preparação do material;



Preparação pessoal para o papel a desempenhar;



Definição de objetivos pedagógicos (introdução aos métodos de gestão de projetos vs.
problemas virados para o sujeito);



Avaliação dos/as formandos/as.

3.3. O PROJETO DE PLANEAMENTO DENTRO DA FORMAÇÃO
A formação de formadores/as centra-se num problema2, idealmente um problema profissional, como
aquele com que os/as formandos/as terão de lidar. Pedidos de proposta de eventuais projetos podem
ser desenvolvidos em conjunto com os/as participantes da formação, recorrendo, para esse efeito, ao
método da tempestade de ideias ou outro. Quando se seleciona um pedido, é importante ter em conta
a complexidade global do projeto3. Para uma apresentação efetiva dos termos e métodos básicos da
gestão de projetos, é essencial que os/as participantes estejam familiarizados/as tanto com o sujeito
como com a metodologia4.
Os projetos de aprendizagem necessitam de um enquadramento específico que deve ser previamente
planeado e preparado pelo/a formador/a. Dentro dos «Meta-Projetos»5, os/as formadores/as planificam a preparação e a implementação desse enquadramento, com base no Guia.
3.4. PROPOSTA DE PLANO DE FORMAÇÃO
A seguinte estrutura está ligada ao Guia. Durante a formação, estes passos serão alvo de debate e reflexão, em termos da implementação e acompanhamento do ponto de vista dos/as formadores/as. Além
de deixar espaço para outras questões, os/as participantes ficam a saber como e quando utilizar os
materiais (p.e., o cartaz, os cartões de moderação, post-its, etc.). Recomenda-se o registo fotográfico
dos materiais elaborados para dar continuidade ao processo de aprendizagem.
NOTA:


Abreviaturas: WP: work packages; EAP: Estrutura Analítica do Projeto; CGP: Calendário Global do
Projeto; GP: Gestão de Projetos



Duração: cada bloco, manhã ou tarde, dura 4 horas e prevê uma pausa de 15 minutos a meio.
Entre manhã e tarde, contempla-se 1 pausa de almoço de 1 hora.

1

Sobre os princípios didáticos consultar o documento «Conceção Didática» onde são abordados em pormenor. As ideias-chave são: novos
papéis no âmbito do ensino, aprendizagem auto-organizada, trabalho interdisciplinar, pedido de proposta de projeto e adjudicação e problema como núcleos de projetos, trabalho em equipa, aprendizagem cooperativa.
2
A definição e explicação da importância de um problema profissional é explicada no documento «Conceção Didática».
3
Significa a interligação entre a complexidade e os conteúdos e organização de um projeto.
4
P.e., uma viagem de estudo, um evento na escola, um baile ou uma festa.
5
Aqui, os passos utilizados são os que se seguem ao teste GIRA.
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PRIMEIRO DIA
Dur.

Conteúdos

Metodologia e Preparação

5 min. Boas-vindas
20 min. Apresentação e expetativas / preocupações
5 min. Apresentação do programa

Post-it / Cartões
Apresentação com flipchart

Apresentação da GP
5 min. Definir GP: O que é a Gestão de Projetos? O que é um projeto?

PowerPoint

5 min. Princípios de planeamento GP
10 min. Procedimento e passos «GP: Definir Padrões de Qualidade»

PowerPoint

5 min. Encontrar / determinar pedidos de proposta de projeto (PPP)

Tempestade de ideias. Fechar os PPP.

5 min. Apresentação do guia de ensino

Distribuição dos guias

Preparação do Projeto – definir objetivos e procedimento de Apresentação e referências ao guia
ensino
5 min. Diário de Bordo – propósito e resumo

Apresentação e referências ao guia

5 min. Diário de Aprendizagem – propósito e resumo

Apresentação e referências ao guia

5 min. Aprender com projeto exemplo: «Viagem de estudo a Londres»

Apresentação e referências ao guia

5 min. Construção de equipas
5 min. Princípios básicos de GP e trabalho em equipa – funções e Explicar objetivos e exemplos
regras de funcionamento – propósito
10 min. Análise da equipa com o teste GIRA6 – Apresentação e execução Apresentação e trabalho em equipa
individual e em equipa
15 min PAUSA (depois de 1h35)

15 min. Apresentar os perfis GIRA da equipa

Contrastar e discutir as folhas de resultados do teste GIRA com o resto da turma

10 min. Descrição da situação/pedido de projeto

Distribuir e ler

5 min. Distinção entre os objetivos do projeto, os interdisciplinares Apresentação PowerPoint
pedagógicos e os relacionados com a área profissional
15 min. Caderno de Gestão de Projeto
5 min. Apresentação: Análise do contexto e stakeholders

Trabalho em equipa com flipchart
Apresentação e leitura

15 min. Análise dos stakeholders - contexto do projeto

Trabalho em equipa com flipchart

15 min. Portefólio de stakeholders

Trabalho em equipa com flipchart

15 min. Matriz dos stakeholders

Trabalho em equipa com flipchart

15 min. Apresentação dos resultados

Comparação e discussão

10 min. Matriz dos objetivos – Apresentação e procedimento

Apresentação e referências ao guia

60 min Pausa de almoço (depois de 2h)

45 min. Matriz dos objetivos – trabalhar nos objetivos

Trabalho em equipa com o flipchart

30 min. Apresentação e discussão sobre os objetivos

Comparação e discussão dos resultados

30 min. Pausa (depois de 1h15)

5 min. Planeamento das Etapas – Apresentação e procedimento

Apresentação e referências ao guia

30 min. Planeamento das Etapas – trabalho em grupos

Trabalho em equipa com o flipchart

10 min. Trabalho no plano das etapas

Comparação e discussão dos resultados

20 min. Reflexão sobre o primeiro dia da formação

Perguntas-chave: Como foi o meu
desempenho? O que é que aprendi? O
que teve mais impacto em mim?

- Fim do dia (depois de 1h05)

6

O teste GIRA tem por objetivo analisar os perfis dos membros da equipa e a forma como se complementam ou não. Ver secção 2.3 do Guia.
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SEGUNDO DIA
Duração

Conteúdos

Metodologia e Preparação

5 min. Breve resumo do dia anterior

Leitura com o apoio dos trabalhos das
equipas do primeiro dia

5 min. Programa

Leitura
Prep: Programa no flipchart

5 min. Caderno de Encargos – propósito e resumo

Apresentação e referências ao guia

5 min. Planeamento (detalhado) do projeto – objetivos e procedi- Apresentação e referências ao guia
mento
10 min. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – Apresentação

Apresentação e referências ao guia

5 min. Tempestade de ideias – propósito, relevância e apresentação Leitura com o quadro
das regras
Prep: Regras no quadro
40 min. Tempestade sobre a estrutura do projeto

Trabalho em equipa com material sobre
moderação
Prep: Distribuição dos cartões

15 min. Estruturação dos cartões – mais passos a seguir

Referências ao guia

15 min. Pausa (depois de 1h30)
15 min. Testar a estrutura – objetivos e procedimento

Leitura sobre o placard da equipa

30 min. Apresentação das EAP

Apresentação e debate sobre alguns
exemplos do trabalho das equipas
Prep: Seguimento e distinção entre os
trabalhos das diferentes equipas

5 min. Work packages – propósito e procedimento
15 min. Work Packages – descrição através de exemplos

Apresentação e referências ao guia
Trabalho em equipa – cada participante
escreve a descrição de uma WP
Prep: Identificar bons exemplos

10 min. Elaborar as descrições de algumas WP da EAP:
a) atribuir um número a cada WP e b) preparar os cartões
coloridos para a duração e tarefa anterior
30 min. Estimar a duração de cada WP

Trabalho em equipa (debate e clarificação em termos de desvios)
Prep: Acompanhar progresso nas equipas

60 min. Almoço (depois de 1h45)
10 min. Calendário Global do Projeto (CGP) – propósito

Apresentação e referências ao guia

30 min. CGP – pensar na ordem cronológica e representá-la grafica- Trabalho em equipa
mente
30 min. Definir sequência de tarefas; anotar ordem nos cartões

Trabalho em equipa

10 min. Calcular os prazos

Trabalho em equipa

30 min. Pausa (depois de 1h20)
30 min. Representar graficamente a duração do projeto
20 min. Reflexão sobre o 2º dia da formação

As perguntas do 1º dia mantêm-se?

- Fim do dia (depois de 50 min)
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TERCEIRO DIA
Duração

Conteúdos

Metodologia

5 min.

Breve resumo do dia anterior

5 min.

Programa

60 min.

Ver o Calendário Global do Projeto (CGP)

Trabalho em equipa

10 min.

Adaptar os Work Packages

Trabalho em equipa

15 min.

Pausa (depois de 1h20)

30 min.

CGP – apresentação – Como é que correu?

5 min.

Plano dos Marcos de Progresso – Apresentação e procedimen- Apresentação e referências ao guia
to

15 min.

Trabalhar no Plano dos Marcos de Progresso

15 min.

Apresentar

10 min.

Organização do projeto

Breve apresentação e referências ao guia

5 min.

Análise dos riscos – apresentação

Apresentação e referências ao guia

Portefólio dos riscos – apresentação

Apresentação e referências ao guia

Medidas para evitar riscos – apresentação

Apresentação e referências ao guia

Execução do projeto

Apresentação e referências ao guia

Exemplos dos materiais de planeamento

PowerPoint com materiais de planeamento
Prep: PowerPoint

5 min.

Avaliação

Referência ao documento «O Ensino
Baseado em Gestão de Projeto e o Trabalho em Sala de Aula: a Avaliação do
Sucesso da Aprendizagem»

5 min.

FACULTATIVO: Ferramentas informáticas – resumo dos pro- Leitura
gramas freeware (Freemind, Xmind) ou Gantt – Illustration
(Ganttproject, Openproj)

15 min.

Pausa (depois de 1h10)

40 min.

Discussão aberta (facultativa). Os conteúdos poderiam incluir Discussão com flipchart
a) Como é um pedido de proposta de projeto com qualidade? Prep: Flipchart para documentação dos
b) Papel dos/as formadores/as e dos/as formandos/as
resultados
c) Métodos, liberdade e auto-organização

15 min.

Resumo

Leitura
Prep: Programa dos dias da formação

30 min.

Feedback

Pergunta-chave e moderação
Prep: Quadro com a pergunta-chave

15 min.

Exposição
Prep: flipchart e cartaz

Apresentação e discussão em turma

Trabalho em equipa

- Fim do dia (depois de 1h25 de trabalho)
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4. ANEXO

4.1. LISTA DE CONTROLO

Projetor e Portátil
Consoante as condições físicas pode-se optar, para a exposição dos resultados, por:
Placards (sugerem-se dois por equipa) e folhas de papel (2-3 por equipa)
Paredes livres onde se pode afixar papel cenário ou papel flipchart
Um conjunto de materiais de formação (em inglês, moderation kit) composto por:
Cartões coloridos de 3/4 cores diferentes (o tamanho pode ser 20cmx10cm, p.e.)
Cola
Marcadores (aconselham-se 1 preto por participante e mais 2 a 3 de cores como vermelhos ou verdes
por equipa);
Tesouras;
Fita-cola;
Alfinetes (30-50 por equipa, caso haja placard);
Post-its (cerca de 100 por equipa, de preferência com tamanhos diferentes)
Cavalete para o flipchart; folhas de papel de flipchart para as apresentações e discussões em grupo
(20-30 folhas)
1 exemplar do guia «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade» por participante
Cartaz «Gestão de Projetos: Definir Padrões de Qualidade» em tamanho A2
Máquina fotográfica para registo fotográfico
Facultativo: Apresentação PowerPoint para apresentar cada passo, os materiais de planeamento e as
ferramentas de GP
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