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A. Introdução

Este manual integra o projeto VETFest – 12 Events for Transnational
and National VET networks, com o número de referência 609050-EPP1-2019-1-PT-EPPKA3-VET-NETPAR, cofinanciado pelo Programa
Erasmus+ KA3 – Reforma Política, da Comissão Europeia.
Este projeto é coordenado pela SPEL – Sociedade Promotora de
Estabelecimentos de Ensino, Lda. e pelo consórcio do projeto, composto por mais dez parceiros (CEPROF, APSU, CONFORM, ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFFELLI – EINAUDI, DEFOIN,
ORTAKOY 80.YIL, EUROTRAINING, ILF Consulting, Mamak Ilce Milli
Egitim Mudurlugu), de cinco países (Portugal, Itália, Espanha, Grécia
e Turquia).
O projeto propõe-se a alcançar quatro objetivos principais:
• Criar uma rede transnacional de escolas com oferta de cursos
profissionais;
• Melhorar a qualidade do ensino profissional através de aconselhamento mútuo para a implementação de instrumentos da UE,
nomeadamente, do Quadro de Referência Europeu de Garantia
da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissional (EQAVET);
• Estimular a cooperação transfronteiriça através do intercâmbio e
implementação de boas práticas;
• Prestar apoio nas ações de internacionalização de instituições de
ensino profissional e no desenvolvimento profissional dos seus
docentes.
Este manual resulta de um inquérito conduzido ao longo do Pacote
de Trabalho 2 “Boas Práticas em matéria de Ensino e Formação
Profissional (EFP)” com base na recolha de 369 questionários, mais de
70 por país, e 5 documentos de investigação documental, 1 por país.
O manual deve ser visto como um documento inspirador que pretende
contribuir para o aumento da notoriedade do EFP através da recolha
de boas práticas. A fim de atingir o objetivo estratégico do projeto,
aumentar a qualidade do mesmo e, simultaneamente, assegurar a
transferibilidade e adaptabilidade das boas práticas selecionadas,
estas foram primeiramente identificadas através de questionários e
pesquisas documentais e, consequentemente, escolhidas com base:
5
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• Nalgumas especificidades verticais centradas em áreas limitadas do EFP que
constituem práticas a reproduzir por parte dos intervenientes em contextos e
áreas de formação profissional similares;
• No caráter de transversalidade, flexibilidade e aplicabilidade noutros contextos funcionais para a implementação do Pacote de Trabalho 3 “Implementação
do Plano 12VETFest”.
O manual divide-se em quatro secções diferentes e está organizado por país. Nele,
o leitor acede a:
• Boas práticas sobre a organização de eventos e atividades de sensibilização
do EFP que poderão ser integradas na Semana Europeia do Ensino Vocacional;
• Boas práticas para a internacionalização do EFP e mobilidade de staff e dos
formandos;
• Boas práticas para a implementação do EQAVET;
• Ferramentas e boas práticas para o desenvolvimento profissional de professores/formadores.
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B. BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS E ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO DO EFP

Nos eventos e atividades selecionadas num contexto de formação do tipo colóquio,
o conhecimento, sendo parte integrante do quotidiano de todos, ganha forma
através de um processo benéfico de discussão e intercâmbio de ideias. Assim, os
participantes assumem dois papéis em simultâneo: por um lado, o de utilizadores/
usufrutuários do processo e, por outro, o de instrumento de aprendizagem para os
outros participantes, gerando processos de aprendizagem ricos e coletivos.
As boas práticas selecionadas respondem às seguintes premissas chave, que emergiram como valor acrescentado metodológico e comunicacional nos processos de
sensibilização do EFP para:
• Reforçar a integração sistémica da educação, da formação e do trabalho para
gerar competências profissionais em linha com as expetativas dos sistemas de
produção;
• Promover processos de adesão motivados e conscientes nos cursos de aprendizagem, promovendo acordos de formação do sistema entre alunos e professores;
• Aumentar a sensibilização, envolver e reforçar o EFP como medida de política
laboral ativa;
• Promover a ligação entre a cultura digital e a cultura educativa para alunos e
professores.
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1. portugal
i. Roteiro do Ensino e Formação Profissional – Boa Prática Geral
•

•

•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Esta boa prática foi promovida pela
Agência Nacional para a Qualificação e Ensino e Formação Profissional (ANQEP, I.P.) e foi
implementada em 40 estabelecimentos de ensino secundário com ofertas de EFP.
Website da boa prática:
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=roteiro-do-ensinoprofissional-envolve-40-escolas-de-18-distritos
Descrição e objetivos da boa prática: Esta boa prática visa responder às dúvidas relativas ao
EFP, tais como os cursos disponíveis, os percursos educativos após a conclusão dos cursos,
entre outras questões-chave relevantes para os alunos do nível 2 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ) que devem decidir acerca do tipo de oferta educativa no qual pretendem enveredar no nível seguinte. A atividade principal consiste na realização de uma viagem
pelo EFP, no qual vários profissionais e um Youtuber visitam 40 escolas, distribuem materiais promocionais referente ao ensino profissional e esclarecem dúvidas dos alunos.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: As ferramentas necessárias passam
pelos materiais promocionais a distribuir, um computador, apresentações, um sistema de
som, um microfone, uma câmara fotográfica, uma câmara de vídeo e o transporte para os
participantes.
As etapas operacionais incluem a seleção das escolas e o estabelecimento de contactos com
os diretores; a calendarização do evento em cada escola, a definição da agenda e dos participantes; o convite endereçado aos participantes, que podem ser profissionais locais, para que
a logística da preparação da boa prática seja viável e a campanha de divulgação dos eventos
eficaz. As escolas acolhem o evento nas instalações da escola e selecionam os alunos que
podem participar na atividade. Na boa prática original, foi contratado um famoso Youtuber
e, neste caso, os seus honorários têm de estar previstos. No entanto, o Youtuber faz parte da
estratégia de marketing, que não é obrigatória para a implementação da boa prática, apesar
de contribuir para o sucesso da iniciativa.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O feedback recolhido
indica que os alunos acolheram esta iniciativa de braços abertos, e a razão poderá passar
pelo facto de um conhecido Youtuber português ter participado nestas atividades em conjunto com a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, I.P.), o
que manteve a atenção e o entusiasmo dos alunos. As sessões filmadas destas atividades
demonstram um grande envolvimento das comunidades escolares na iniciativa. Como os
alunos partilharam muitos vídeos e imagens através das redes sociais, esta iniciativa teve
um impacto significativo.

1. portugal
ii. Feira das Profissões – Boa Prática Setorial
•

•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: ATEC - Academia de Formação, uma
escola profissional promovida pela Volkswagen, Siemens, Bosch e a Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Alemã, cujos cursos são direcionados às indústrias automóvel e eletrónica.
Website da boa prática:
https://www.atec.pt/galeria-de-eventos/feira-de-profissoes-atec.html#prettyPhoto
Descrição e objetivos da boa prática: Todos os anos, a escola organiza uma atividade a fim de promover a sua oferta educativa. A Feira das Profissões é dirigida aos alunos do 9.º ao 12.º ano, interessados em conhecer as profissões de cariz
mais técnico com maior índice de procura por parte do mercado de trabalho. A boa
prática consiste em mostrar a oferta de formação da escola: cursos, áreas e saídas
profissionais, contando com a participação ativa dos alunos/formandos da escola.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A organização da atividade
exige um open space de dimensão considerável. Requer também a presença de vários
voluntários (estudantes) para assegurar o bom funcionamento da atividade (planeamento de atividades, agenda e encargos inerentes). Caso se decida por implementar
esta boa prática, recomenda-se a elaboração de materiais promocionais para publicitar o evento, tanto interna como externamente. Uma câmara fotográfica e uma
câmara de vídeo deverão ser disponibilizadas de forma a assegurar a sua cobertura.
Os passos operacionais para implementar a boa prática incluem a definição da data
mais apropriada; a alocação de alunos e professores com o intuito de representar
cada oferta formativa; a decoração do espaço com elementos alusivos às várias ofertas e o estabelecimento de um período de visita de cada grupo de alunos à feira.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A entidade afirma
que o evento não se afirma útil apenas para possíveis futuros alunos, mas também para
professores/formadores e orientadores profissionais. Estes estarão mais informados
acerca das ofertas da escola e poderão também ter contacto com novas metodologias de
ensino e formação, que poderão ser benéficas para o seu desenvolvimento profissional.
Nota: Neste caso, o evento está aberto a outras escolas mediante registo. Outros
prestadores de EFP com eventos semelhantes asseguram que os eventos estão inteiramente abertos à comunidade e que não é necessário efetuar a inscrição. Algumas escolas realizam este evento promocional por um período mais longo (até uma semana).
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1. portugal
iii. EPTO Futuros – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: EPTOLIVA, uma Escola de Ensino e
Formação Profissional da região centro de Portugal.
Website da boa prática: https://www.noticiasdecoimbra.pt/eptoliva-encerra-ano-lectivocom-olhos-postos-no-amanha (Uma das últimas conferências, “Inspirar e Criar o Amanhã”)
Descrição e objetivos da boa prática: Um ciclo de conferências que visa discutir os desafios,
exemplos, práticas e metodologias ligadas à inovação e ao empreendedorismo, bem como
a empregabilidade e a o futuro em cada uma das áreas de formação/curso profissional da
escola. Envolve a presença de especialistas de reconhecido mérito, promotores e do público
em geral. Cada conferência tem a duração de um dia e é também designada como “dia do
curso”, e permite aos participantes fazer parte de um debate sobre o estudo de um tema
atual, compreender a sua evolução e futuro científico ou tecnológico, prever o reforço das
sinergias entre o universo científico e empresarial na criação de emprego, e o seu impacto
no crescimento das áreas envolvidas.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A organização da atividade requer
um espaço de dimensão considerável, como um auditório, por exemplo. Requer também
a presença de alguns voluntários (estudantes) para assegurar o bom funcionamento da
atividade (planeamento de atividades, agenda e encargos inerentes). Endereçar um convite
a especialistas ou participantes externos para discutir os temas poderá acarretar custos,
dependendo da relação entre a escola e a organização do evento. Optar por especialistas
locais da rede de parceiros da escola é uma excelente solução a fim de evitar despesas de
deslocação e honorários
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Este ciclo de conferências
foi considerado como uma das formas mais estimulantes de sensibilizar os alunos e a escola,
no seu conjunto, para as melhores práticas de formação. Realizam-se periodicamente durante o ano letivo e atraem uma atenção considerável por parte dos meios de comunicação
locais o que, por sua vez, aumenta a notoriedade da escola na comunidade.

1. portugal
iv. Somos Ensino e Formação Profissional – Boa Prática Geral
•

•

•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Esta boa prática foi promovida pela
Agência Nacional para a Qualificação e Ensino e Formação Profissional (ANQEP, I.P.) e teve
como alvo todos os estabelecimentos de ensino portugueses com ofertas de EFP.
Website da boa prática:
https://www.juventude.gov.pt/Eventos/EducacaoFormacao/Paginas/Dia-EnsinoProfissional-3dejunho.aspx
Descrição e objetivos da boa prática: Esta iniciativa é promovida pela Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) que procura mobilizar, através das redes sociais, a população, em geral, e jovens e os empresários, em particular, para a promoção e valorização do EFP em Portugal, bem como exibir as qualificações de nível 4 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ) disponíveis para os estudantes potencialmente interessados, bem como
para os seus encarregados de educação. Assim, o objetivo final passa por promover a atratividade do EFP em Portugal. Os estudantes do ensino profissional de todo o país são convidados
a subir ao relvado do Estádio Nacional (Jamor) a fim de celebrar o seu percurso educativo. O
dia é dedicado a atividades desportivas e a uma competição entre cursos. A iniciativa motiva
os participantes a agirem como embaixadores do ensino profissional.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Sendo esta uma boa prática adaptada
por um organismo público nacional às escolas com ofertas de EFP, é implementada através
da organização de um evento a larga escala num espaço suficientemente amplo para acomodar os participantes. As ferramentas necessárias traduzem-se nos materiais promocionais a
distribuir, um computador, uma apresentação, um sistema de som, microfones, uma câmara
fotográfica e uma câmara de vídeo. As etapas operacionais incluem a seleção das escolas e
o estabelecimento de contactos com os diretores; a programação do evento, a definição da
agenda e a confirmação dos participantes; a organização das atividades e o recrutamento
de voluntários para ajudar na implementação das atividades; a definição do regulamento e
dos prémios do concurso; a preparação de um pacote informativo para os participantes com
informações sobre o transporte e as refeições.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: As atividades realizadas
durante o evento destinam-se a emular a cultura do ensino profissional, composta por
valores como o dinamismo, o espírito empresarial, a proatividade e a competitividade (sã),
caraterísticas importantes para o mercado de trabalho e para a vida. O evento é divulgado a
nível nacional e os seus resultados são publicados na newsletter do promotor. Além disso, as
escolas participantes publicam também materiais de divulgação acerca da sua participação,
alargando assim o impacto do evento nos seus grupos-alvo.
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1. portugal
v. Festival Cozinhas do Mundo – Boa Prática Setorial
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Profissional de Hotelaria de Fátima
Website da boa prática: https://www.insignare.pt/pt/2902/festival-de-gastronomia-cozinhas-do-mundo-portugal.
Descrição e objetivos da boa prática: O festival é realizado todos os anos por estudantes
que estão prestes a completar a sua formação em dois cursos profissionais (Cozinha e
Restaurante/Bar). Numa fase inicial, cada aluno tem de analisar o enquadramento gastronómico de uma região nacional escolhida, procurando os produtos mais caraterísticos,
bem como as técnicas e métodos de preparação/confeção mais utilizados, preparando, logo
de seguida, um menu completo. Após esta fase inicial, um restaurante da região é convidado
a acolher esta iniciativa e as várias equipas trabalham em conjunto a fim de apresentar
diferentes pratos de todo o mundo a 12 jurados externos. Para garantir o sucesso desta
atividade, a escola envolvida utilizou as suas instalações para a fase de preparação e, posteriormente, um restaurante local para realizar a fase de avaliação. Embora esta boa prática
tenha traços de BP setorial, pode ser transferida para outros contextos alheios à Cozinha
e Restaurante/Bar. A ideia principal é mostrar as capacidades da escola e dos alunos numa
determinada área de conhecimento num contexto real de trabalho, melhorando ao mesmo
tempo competências sociais e técnicas.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Os instrumentos necessários para a
aplicação efetiva da boa prática dizem respeito aos requisitos logísticos, sanitários e técnicos para preparar os alimentos antes e durante o concurso, que devem ser assegurados. Isto
envolve espaços preparados para cozinhar na escola e um restaurante/espaço adequado
para o evento final. Relativamente às etapas operacionais, é necessário convidar as escolas
com oferta de cursos profissionais definidas e os juízes externos que irão avaliar os pratos.
As regras do concurso devem ser preparadas e enviadas aos participantes e juízes antes do
evento. Devem ser feitos contactos com os restaurantes locais para encontrar um parceiro
para a iniciativa e publicitar o estabelecimento em todo o material promocional que necessite de ser preparado para divulgar o evento. Deverão estar disponíveis uma câmara fotográfica e uma câmara de vídeo para cobrir o evento.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Alguns alunos participantes
foram entrevistados pela escola para dar o seu feedback, e a maioria deles declarou que esta
iniciativa os ajudou a melhorar os seus índices de confiança e as suas competências, tendo a
oportunidade de sentir o ambiente de “pressão” ligado à cozinha e às profissões de restaurante/bar. Os mesmos afirmaram que se trata de algo realmente importante no processo de
preparação para o mundo profissional. Esta iniciativa é vista como fundamental para alertar
as empresas e públicos locais/regionais para o valor acrescentado criado por estes estudantes através do seu percurso de EFP e na procura de empresas locais para estabelecerem
parcerias estratégicas com a escola.

2. Itália
i. Consapevolezza digitale a scuola (Consciência digital na escola) – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Instituto de Transformação Digital
Website da boa prática: https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8120.
Descrição e objetivos da boa prática: O evento dividiu-se entre o formato de colóquio e
workshop, tanto para os jovens estudantes como também para os pais e professores/formadores, e visa apoiar o processo de promoção e sensibilização para o ensino profissional
através da utilização de técnicas como Hacking e OSINT (open-source intelligence, atividades
de recolha de informação através da consulta de fontes de acesso aberto), com o objetivo de
promover uma abordagem crítica às ferramentas digitais utilizadas pela comunidade ligada
ao ensino profissional. Alunos, formadores e encarregados de educação envolvidos na iniciativa tomaram conhecimento dos meios, ferramentas, dinâmicas, regras e contextos subjacentes às questões levantadas nos sistemas de Ensino Profissional pela difusão, cada vez maior,
das tecnologias de ponta e das suas consequências (dos grandes dados à inteligência artificial
e à cadeia de bloqueio, da privacidade às notícias falsas), compreendendo como enquadrar-se
neste contexto, sendo atores que vão além do conceito de utilizadores passivos na utilização
dos serviços referidos: atores ativos e protagonistas da mudança.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Para a realização da atividade, foram
utilizadas técnicas como OSINT, Open Source Intelligence e de hacking cívico. Além disso, a
organização serviu-se de vídeos, tais como testemunhos reais, bem como através da utilização de redes sociais como o Tik Tok e o Instagram. Em termos de transferibilidade do evento,
a transversalidade dos temas abordados (saliente-se a adaptabilidade às diferentes sensibilidades culturais e a flexibilidade dos conteúdos, os materiais informativos produzidos para o
evento e as metodologias adotadas) confere-lhe um caráter de adaptabilidade.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O evento contou com a participação de mais de 100 pessoas. O objetivo passou por reunir alunos, pais e professores para
refletir sobre o tema da sensibilização digital através da criação de um anúncio sobre sensibilização digital e outros materiais a divulgar aos alunos de outras escolas. Foram realizados
vários projetos, com custos que variam entre 2500 e 8000 euros, dependendo do número de
reuniões e de workshops organizados com alunos, professores e pais. Atualmente, está em
curso uma iniciativa com vista à criação de materiais e de modelação do projeto, com o objetivo de promover a sua replicação noutros contextos escolares a nível nacional.
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2. Itália
ii. Cultura come investimento (Cultura como investimento) – Boa Prática Setorial
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Regione Veneto / CONFORM S.c.a.r.l.
Website da boa prática: https://culturacomeinvestimento.it/
Descrição e objetivos da boa prática: “Cultura come investimento” foi o evento final, promovido pela Região de Veneto, concebido e implementado pela CONFORM, destinado à
apresentação e divulgação integrada dos resultados, produtos e boas práticas realizados
no âmbito dos 15 projetos financiados pelo Programa Operacional Regional, Fundo Social
Europeu 2014-2020 de apoio à formação e desenvolvimento de competências no setor cultural (DGR 580 “A cultura como investimento”). Foi concebido como um espaço de debate e
partilha de projetos, soluções e experiências de excelência sobre o tema “Tecnologias digitais e bens culturais para a coesão social e competitividade territorial”, também com vista a
estimular a replicabilidade das ações de formação criadas em benefício da equipa a operar
no setor cultural, bem como a sensibilização dos beneficiários, participantes, partes interessadas e do público em geral para a importância da formação profissional e para favorecer
os processos de integração entre as novas tecnologias e o património artístico e cultural.
Atualmente, existe uma necessidade crescente de os prestadores de Ensino Profissional
reunirem esforços no sentido de permitir que os seus alunos obtenham estas competências
tão necessárias. Assim, o evento destacou-se não só pelo envolvimento de especialistas de
calibre nas questões do projeto, mas também pela organização de 3 mesas redondas temáticas (Museum 3.0 - IT, Game and Gamification; Fundraising and Funding of Culture; Cultural
Marketing and Audience Development), através da utilização de tecnologias digitais, como
os óculos HoloLens e as Aplicações de Realidade Aumentada, bem como através de métodos
inovadores e de ludificação para envolver o público.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Incluiu a criação de uma imagem
articulada com o desenvolvimento de um anúncio utilizando gráficos em movimento, uma
página e campanha no Facebook e Instagram, cartazes, panfletos, uma brochura e roll-ups.
Foi também criada uma brochura acerca da Realidade Aumentada. O passo seguinte passou
por identificar e alugar espaços, seguindo-se o desenho e construção de uma exposição dos
projetos que haviam sido implementados. Tratou-se de um evento de grande escala, tendo a
organização do evento requerido uma equipa de 5 pessoas, com competências em Marketing
e Comunicação e produção multimédia e audiovisual com um orçamento de 20.000 euros.
O evento é transferível, pois combina rigor metodológico no sistema estrutural (replicabilidade) e flexibilidade no seu conteúdo e no seu número de participantes, o que constitui
também uma conotação de escalabilidade em termos de custo.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O evento contou com o
envolvimento de cerca de 300 pessoas e foi de notável sucesso, tanto a nível físico como
nas redes sociais, ativando novos canais de ligação em redes e sinergias de projetos entre os
participantes.

2. Itália
iii. VET ON THE MOON - Boa Prática Geral
•

•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: O Fórum Europeu do Ensino e Formação de
Técnicos e Profissionais (EfVET) e a Associação Europeia do Ensino e Formação Profissionais
(EVTA)
Website da boa prática: https://www.efVET.org/2019/12/03/VET-on-the-moon-atjoborienta-italian-job-fair/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática referida consiste em transformar
grandes eventos de Ensino Profissional em oportunidades de sensibilização para o tema.
Nesta boa prática, em específico, o cenário foi a Feira de Emprego em Verona, denominada de
“Job&Orienta”, uma Feira Internacional de Educação e de Formação, tendo o evento retratado
um conjunto de debates centrados na discussão da Excelência, Inclusão e Internacionalização
no domínio do Ensino e Formação Profissional, em resposta aos novos desafios que a Europa
enfrenta atualmente, que exigem um desenvolvimento contínuo de novas competências.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A ideia passaria por replicar este
tipo de conferência noutros países e por outras organizações. Neste sentido, as escolas e
os prestadores do Ensino e Formação Profissional poderiam organizar conferências com as
partes interessadas e as empresas, a fim de discutir localmente os desafios enfrentados pelo
mercado e a forma como as escolas poderiam contribuir para reduzir o desfasamento entre
as competências dos alunos e as necessidades do mercado. A este respeito, os aspetos logísticos e a taxa de esforço da organização devem ser considerados: uma sala adequada e as ferramentas necessárias para a correta implementação da conferência (projetor, computador
portátil, ligação à Internet, etc.).
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A feira de emprego foi um
sucesso e teve um impacto substancial. Contou com 70 000 visitantes, 500 expositores e 300
oradores. A organização dos debates durante a feira foi uma oportunidade para chegar a um
número exponencial de participantes. Consequentemente, o principal resultado foi o reconhecimento da eficácia dos cursos de EFP em termos de colocação profissional. O trabalho em
rede é hoje essencial para a inclusão e traz vantagens para o indivíduo e para a sociedade, a
nível pessoal e económico.
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2. ITALY
iv. Fattoria didattica (Exploração agrícola educativa) – Boa Prática Setorial
•
•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli, Todi
Website da boa prática: https://www.bottegamontecristotodi.it/fattoria-didattica/.
Descrição e objetivos da boa prática: A Exploração Agrícola Educativa dispõe de trinta
laboratórios de educação científica, ambiental e alimentar, destinados a escolas de todos os
níveis, mas também a grupos organizados de adultos. As experiências educativas “no campo”
dizem respeito a todas as cadeias de abastecimento ativas, com uma abordagem personalizada em função da idade dos alunos envolvidos e das necessidades expressas durante o
processo de reservas. Para além das unidades laboratoriais, o instituto oferece eventos de
imersão total de duração semanal, incluindo alojamento noturno. O objetivo é sensibilizar os
alunos para o seu território, para o ambiente em que vivem, ajudando-os a conhecer a maior
parte das suas particularidades. Nesta perspetiva, a boa prática também podem ser utilizadas como forma de atrair novos alunos durante os open days, quando os alunos mais novos
visitam as instalações da escola e os alunos de EFP matriculados os acolhem.
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Esta boa prática requer laboratórios
e ferramentas já existentes que operem numa exploração agrícola ou, por outro lado, a
disponibilidade de explorações privadas para realizar as atividades. Na segunda opção, os
acordos podem ser assinados por escolas e explorações agrícolas privadas.
A quinta didática é uma experiência de aprendizagem baseada no trabalho ou uma abordagem “aprender fazendo” que se dirige principalmente aos estudantes inscritos em cursos de
agricultura. Por outro lado, a mesma abordagem pode ser transferida para outros setores,
dando relevância à abordagem “aprender fazendo”. Por exemplo, já é utilizada uma metodologia semelhante no setor da hotelaria, onde já existem vários “restaurantes de formação”,
fornecendo aos estudantes de EFP a oportunidade de entrar em contacto com o mercado de
trabalho. O facto de que o ambiente neste tipo de experiência seja pautado de forma a apoiar
o processo de aprendizagem é um fator crítico que o diferencia de um período de estágio.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Através de diferentes
sessões formativas, os alunos construirão conhecimentos sobre o ambiente natural que os
rodeia, mais especificamente sobre plantas, animais, previsão do tempo (e porque é importante na agricultura) e reciclagem. Os alunos irão adquirir a consciência dos alimentos e
a familiarizar-se com os processos de produção alimentar, de modo a adotarem hábitos
alimentares saudáveis à medida que envelhecem. Os formandos aprenderão também a beneficiar dos recursos naturais locais, restabelecendo a ligação natural com o ambiente que
está a degradar-se. Numa perspetiva de longo prazo, esta realidade irá sustentar as empresas locais, existentes e futuras, que operam nestes domínios. De acordo com a idade dos
estudantes, espera-se um impacto diferente. Para os alunos mais jovens, a componente de
lazer é fundamental, enquanto que, para os alunos de EFP mais velhos a frequentar o ensino
secundário, o mais importante se traduz na assimilação da abordagem “aprender fazendo”,
ou um processo de aprendizagem baseado no trabalho, no caso de um período mais longo
passado na exploração agrícola.
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3. Turquia
i. MESLEĞİM HAYATIM (O meu emprego é a vida) – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Ministério da Educação da República da
Turquia
Website da boa prática: https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste na criação de um portal dedicado
à combinação das necessidades de mão-de-obra de um setor específico com o ensino profissional técnico. É um portal completo que apresenta informações sobre a oferta de formação
em EFP, as ofertas de emprego dos empregadores registados que procuram mão-de-obra
qualificada, estágios, a transformação digital, notícias e oportunidades de e-learning. As funcionalidades mais interessantes do portal são a correspondência entre as ofertas de emprego
e os formandos de EFP e a publicação de boas práticas das escolas profissionais.
Este portal é financiado e o coordenador é o Ministério da Educação, que divulga a todas as
escolas profissionais e solicita que as boas práticas das escolas sejam inseridas nesta plataforma, de forma de aumentar a sua popularidade na Turquia e em todo o mundo.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Esta plataforma, apoiada pelo
Ministério da Educação turco para as qualificações, é implementada em toda a Turquia e
apresenta as boas práticas das escolas de EFP, tanto do setor público, como do setor privado. A plataforma permite a organização de encontros entre empresários, o setor privado,
empresários e estudantes do EFP. Consequentemente, para implementar estas boas práticas,
é necessário o apoio dos organismos reguladores do ensino profissional de cada país e a cooperação das empresas nacionais.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O Portal é um instrumento completo que contribui para alterar a perceção social existente acerca da Educação
Profissional e Técnica e ajuda a determinar os interesses e capacidades profissionais dos
estudantes através das ferramentas de orientação embutidas.
O Portal permite um diálogo aberto entre as escolas e o mundo do trabalho, contribuindo
assim para a harmonização das infraestruturas e equipamentos das escolas com o ambiente
tecnológico em rápida mutação e desenvolvimento. A cooperação com os líderes da indústria
e os protocolos de cooperação setorial (entre as escolas e os setores empresariais) contribui
fortemente para aumentar as oportunidades de emprego para os diplomados.
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3. Turquia

ii. Escola Secundária Vocacional Temática – Boa Prática Setorial
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Ministério da Educação da República
da Turquia
Website da boa prática: http://mtegm.meb.gov.tr/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática passa pela criação de escolas
secundárias temáticas, escolas que ministram educação num determinado setor profissional e num máximo de 3 setores afetos, a fim de formar apenas a mão-de-obra qualificada
de que cada setor necessita. Os principais objetivos destas escolas passam por contribuir
para a mudança positiva da sensibilização em matéria de Educação Profissional e Técnica;
formar uma mão-de-obra qualificada, aberta à inovação, empreendedora, produtiva e
competitiva, com apoios do setor acerca do qual se está a formar; assegurar a participação
ativa do setor nos processos de decisão em matéria de Educação Profissional e Técnica;
melhorar os ambientes educativos e aumentar os estágios dos estudantes e as oportunidades de formação de competências em cooperação com o setor; facilitar a contratação
de alunos diplomados e proporcionar formação no local de trabalho no setor, de modo
a que os professores da oficina e do laboratório se encontrem com as mais recentes
tecnologias; criar e expandir escolas-modelo de EFP e cooperação setorial, entre outras.
Durante o período de formação, o ministério presta apoio financeiro aos formandos.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Na Turquia, existem cerca de 30
escolas secundárias temáticas. Sob a coordenação do Ministério da Educação, as escolas
assinam protocolos com os setores empresariais durante pelo menos dez anos. Estes protocolos incluem especificações com base na localização das escolas. Os alunos utilizam os
locais de trabalho do setor empresarial que são semelhantes aos das escolas. Esta metodologia e este ambiente de formação proporcionam aos alunos não só informação, mas também experiência. Para implementar esta boa prática, é necessário estabelecer protocolos
de cooperação com a indústria e o setor empresarial e aprovar legislação relativa, para
além de constituir as escolas temáticas relacionadas com o sistema de educação de EFP.
Esta prática é adaptável a outros países através do estabelecimento de um protocolo de base. Qualquer escola secundária profissional pode assinar um acordo com
o setor empresarial porque os setores empresariais necessitam de pessoal qualificado, e esta cooperação permite-lhes o acesso a recursos humanos qualificados
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Nestas escolas
secundárias estão previstos programas de formação, tais como saúde e segurança no trabalho, empreendedorismo, ética profissional, línguas estrangeiras, de acordo com as caraterísticas do setor e da área, e são organizados cursos profissionais para apoiar o desenvolvimento pessoal dos estudantes através de uma educação informativa e não formal.

3. Turquia

Atividades como feiras nacionais e internacionais, concursos, conferências, seminários são
organizados para o desenvolvimento dos estudantes e professores, sendo a participação
escolar assegurada em tais atividades. Os Dias das Profissões são organizados reunindo
representantes do setor e estudantes pelo menos uma vez em cada período. A fim de acompanhar e avaliar o sucesso académico e profissional do aluno é realizado, em articulação com
o setor, um exame de aptidão para os cursos de cada setor aprovados no final de cada ano
letivo a partir do 10º ano. Se necessário, é organizada uma formação de apoio aos exames. O
papel dos setores empresariais passa por controlar a melhoria das competências dos estudantes durante o curso de formação no local de trabalho. Por outras palavras, as escolas e os
setores empresariais são responsáveis pela melhoria do nível dos alunos. De acordo com a
situação no curso de formação, cabe à escola emitir os diplomas de conclusão do curso.

ii. Aliança escolar empresarial para a economia digital – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Ortaköy 80th Year Vocational and
Technical Anatolian High School
Website da boa prática: http://ortakoyeml.meb.k12.tr/icerikler/dijital-ekonomi-icin-okul-isdunyasi-ittifaki_8509320.html
Descrição e objetivos da boa prática: Esta boa prática estabelece a cooperação entre escolas
e empresas através da ligação de ambas ao empreendedorismo. O seu objetivo é ser eficaz na
era da economia digital, estabelecendo pontes permanentes entre os estudantes e o mundo
empresarial. Para tal, são realizados estudos conjuntos entre as escolas e as Câmaras. Os contactos dos alunos com empresários de sucesso são facilitados para que os alunos aprendam
com a experiência destes. Estes contactos aumentam a sensibilização para o EFP, uma vez
que os empresários estão em contacto com os estudantes dos cursos profissionais que estão
ansiosos por serem, eles próprios, empresários, mostrando o seu potencial durante esta cooperação. A parceria escola-indústria/empresa é um exemplo fácil de aplicação de boas práticas
em termos da sua aplicabilidade e resultados.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Os estudantes estabelecem ligações com empresários de sucesso com a ajuda das Câmaras e dão os seus primeiros passos
no mundo empresarial. O ensino aberto e os métodos de criação de conhecimento são os
principais pontos de prática, juntamente com o envolvimento dos alunos com empresários e
institutos internacionais.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os alunos desenvolvem
capacidades diretamente ligadas ao empreendedorismo e ao pensamento criativo.
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4. Grécia
i. Evento de sensibilização para o Ensino e Formação Profissional através de uma ativi
dade de simulação – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Instituto de Formação Profissional Argos
Website da boa prática: https://diekarg.blogspot.com/
Descrição e objetivos da boa prática: O objetivo desta boa prática é a promoção do EFP
através da atividade de simulação num cenário real de acidente de viação, utilizando a
aprendizagem experimental. Esta atividade de simulação baseia-se na aprendizagem experiencial que confere a vantagem de aprender fazendo, aprendendo com os erros. O cenário
da atividade inclui uma colisão de 2 carros, com um total de 6 passageiros, a chamada para
a emergência, a chegada do socorro, a avaliação dos incidentes, a recolha das vítimas e
a transferência destas para a ambulância. A atividade de simulação, os materiais e o seu
enquadramento metodológico são apenas um exemplo para seguir o fluxo da atividade,
podendo todos os materiais e equipamentos ser ajustados de acordo com a disponibilidade
de cada organizador. A BP poderia ser transferida e seguida em diferentes áreas temáticas e
tópicos, sendo esta uma das suas vantagens essenciais.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Para que a boa prática seja implementada com sucesso, é necessário que se realize num espaço aberto. A atividade é de
aprendizagem experimental, por isso, a ideia transmite-se através da premissa “aprender
fazendo”. O cenário deve ser baseado num caso real e a forma como estará disposto deverá
assemelhar-se à realidade. O primeiro passo é dado pelo professor, o qual, em articulação
com os alunos, planeará o cenário. Este passo irá promover o trabalho em equipa e dar uma
oportunidade aos alunos de contribuírem ativamente para a atividade. Depois, o professor
identificará a área de espaço aberto, que pode ser modificada de acordo com o cenário. O
passo seguinte passa pela preparação do cenário e pela compra do equipamento necessário
(ou seja, carro, equipamento médico, etc.) e assegurar o cumprimento de todas as medidas
de segurança. Depois, o professor/formador finalizará o cenário e partilhará a informação
com base no cenário com os alunos. O passo mais crucial é a implementação da atividade
sem a intervenção do professor/formador. A atividade será filmada tentando cobrir todas
as etapas da atividade e centrando-se nas ações e atividades do formando. A filmagem da
atividade é o ponto forte da metodologia, pois é o principal material para a promoção do EFP
e será utilizada para atrair e sensibilizar alunos para o Ensino Profissional. Os formandos
seguirão as etapas do cenário e todas as instruções para finalizar a atividade. O último passo
para a conclusão da atividade é a avaliação da mesma por parte dos professores/formadores.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os formandos mostraram
interesse na aprendizagem de um procedimento completo, em tempo real, e através de um
caso real, fazendo as suas escolhas, sujeitos a erros durante o processo. O valor acrescentado desta boa prática é que todo o procedimento será filmado, para que os formandos tenham
a oportunidade de o ver repetidamente.

4. Grécia
A avaliação desta atividade está organizada em dois procedimentos: 1) uma autoavaliação é
realizada após a conclusão da atividade pelos formandos que comentam o seu desempenho,
experiências, pontos fortes e fracos durante a simulação 2) uma avaliação dos coordenadores
ou professores relativamente ao processo da atividade. O vídeo da atividade será também
partilhado nas redes sociais do instituto para promover a aprendizagem profissional. Os benefícios desta atividade são múltiplos, uma vez que os alunos do EFP estão a aprender através de
atividades experimentais, sendo o vídeo produzido uma ferramenta para promover e divulgar
o trabalho e as atividades que são realizadas nas escolas com oferta de EFP. A atratividade do
material visual é uma ferramenta poderosa para engajar e melhor explicar como funciona o
sistema de Ensino e Formação Profissional.

ii. Workshops de aconselhamento – Boa Prática Geral
•
•
•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Instituto Público Inicial e Vocacional de
Triandria
Website da boa prática: http://iek-triandr.thess.sch.gr/index.php
Descrição e objetivos da boa prática: O objetivo desta boa prática passa pela realização
de workshops de desenvolvimento profissional, aconselhamento e formação de alunos de
escolas com oferta de cursos profissionais. Os seminários destinam-se ao mesmo grupoalvo e visam desenvolver aptidões e competências, bem como levar a cabo sessões de
aconselhamento. Os tópicos dos workshops dividem-se em vários temas: a) Competências
Profissionais de Decisão, b) Competências de Adaptabilidade Profissional, c) Gestão do
Stress, d) Competências de Inteligência Emocional, e) Técnicas de Procura de Emprego: CV
– Curriculum Vitae, f) Técnicas de Procura de Emprego: Seleção de Entrevista de Emprego,
g) Gestão de Conflitos, h) Formulação de um plano de procura de emprego e formas de
encontrar emprego, i) Relações e direitos laborais. A variedade de temas dos workshops
aparece como fator de promoção do mercado de trabalho, colmatando as lacunas existentes entre o EFP e o mercado laboral.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Os workshops deverão ter lugar
em salas destinadas às atividades de formação, podendo estas desenrolar-se através de
apresentações, aconselhamento ou aprendizagem experimental. Coexistindo na era digital, estas atividades podem perfeitamente ser implementadas através de sessões em linha
com vários grupos de alunos. Os workshops podem ser facilmente promovidos através das
redes sociais ou através das redes de contactos das organizações com o propósito de estabelecer uma comunidade ativa de indivíduos interessados em participar nestas sessões.
Desta forma, estabelece-se a promoção do evento, chegando inclusive aos alunos do EFP,
não só ao nível local, mas também nacional e internacional. Os elementos mais preponderantes da BP passam por toda a informação que é transmitida e pelos especialistas que a
transmitem. As atividades são implementadas com técnicas e ferramentas de aprendizagem de caráter inovador.
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4. Grécia
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Estando grande parte
dos alunos incluídos num processo de aprendizagem constante, o desenvolvimento
de aptidões e competências afigura-se como prioridade. Desta forma, os workshops
são concebidos de acordo com as necessidades do mercado e dos trabalhadores, pelo
que a formação ministrada corresponde às necessidades reais do mercado. Após a
conclusão do workshop, é preenchido um questionário de avaliação por parte dos formandos, que permitirá a avaliação e recolha de feedback por parte dos especialistas
envolvidos na atividade.
iii. Biz4Fun – Vamos divertir-nos com as start-ups de negócios – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

22

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Slovenska polnohospodarska univerzita
v nitre
Website da boa prática: http://www.biz4fun.eu/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática diz respeito à criação de uma formação
que possa tornar-se relevante para alunos ou jovens que, através desta, poderão adquirir
ferramentas importantes para a criação do próprio emprego no futuro. O principal objetivo
do Biz4Fun é o de aumentar a competitividade entre os jovens, na sua maioria inexperientes,
no mercado de trabalho a fim de os preparar para enfrentar eventuais períodos de crise de
emprego. O evento visa também alargar os conhecimentos dos jovens em temas da Economia,
moldar os princípios básicos do empreendedorismo, incrementar a sua capacidade de planear conscientemente a própria carreira, reduzir os desfasamentos no que diz respeito ao
conhecimento de instrumentos financeiros, dar a conhecer exemplos de empresas em fase de
arranque bem-sucedidas, etc. O envolvimento dos jovens e das suas ideias poderá estimular a
sua participação em concursos nacionais de ideias, promovendo, desta forma, o EFP.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A implementação desta boa prática
inicia-se através de uma formação acerca de como desenvolver um negócio de sucesso,
dirigida a jovens estudantes. De seguida, os mesmos participarão numa simulação de um
mundo virtual em 3D e numa atividade lúdica de interação social, de modo a cimentar os
conceitos ligados ao empreendedorismo adquiridos na formação. Os participantes poderão
também recorrer a ferramentas educativas em linha, de forma a complementar as atividades
de aprendizagem.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Por esta altura, o impacto
não é ainda verificável, mas espera-se que se exerça de forma substancial nos estudantes e,
no geral, nos jovens interessados em melhorar a sua situação profissional. Além disso, os professores/formadores/tutores, os centros educativos para jovens e as escolas beneficiarão da
utilização dos instrumentos de formação.

5. Espanha
i. SpainSkills – Boa Prática Geral
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: SpainSkills é um concurso realizado a
nível nacional que envolve alunos de várias escolas do país.
• Website da boa prática: https://spain-skills.es/
• Descrição e objetivos da boa prática: O Ministério da Educação e Formação Profissional
organiza e promove concursos de competências, que constituem um valioso instrumento de
divulgação da EFP e uma forma de estimular estudantes, professores e empresas, bem como
uma plataforma de intercâmbio para debate acerca da evolução do mundo profissional, da
qualidade e da inovação nos diferentes setores produtivos. A WorldSkills International e a
WorldSkills Europe são associações não governamentais sem fins lucrativos, cuja principal
atividade passa pela organização de concursos bienais de formação profissional. Ambas as
organizações reúnem as principais instituições de formação profissional, empresas e associações profissionais dos vários setores produtivos, com o objetivo de divulgar informação
e partilhar conhecimentos acerca da evolução das competências profissionais, promovendo a qualidade, a inovação e o intercâmbio cultural entre concorrentes e especialistas
de todo o mundo. A adesão de Espanha a estas organizações implica a celebração bienal de
um campeonato nacional de Formação Profissional (SpainSkills), que tem como objetivo a
seleção dos concorrentes espanhóis que representarão o seu país nas competições europeias (EuroSkills) e mundiais (WorldSkills).
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Este evento tem normalmente lugar
em recintos de feira durante 3 dias. Na última edição (2019), participaram 378 jovens (alunos
ou recém-diplomados do EFP). Os cursos que foram a concurso na SpainSkills 2019 foram
Transportes e Logística, Construção e Instalações, Manufatura, Informática e Comunicações,
Artes Criativas e Serviços. Para além disso, estiveram em exposição três cursos (Receção
Hoteleira, Robótica Móvel e Operações de Drone) e houve algumas demonstrações de procedimentos de emergência em Saúde e Fitness.
Com efeito, o recinto do evento deve ser amplo, de forma a acomodar a realização do concurso, bem como a instalação de stands para efeitos de exibição e montra dos vários cursos,
devidamente apetrechados de acordo com as especificidades técnicas de cada um deles.
Durante o concurso (3 dias/8 horas), os participantes tiveram de diagnosticar, reparar, verificar e produzir elementos, seguindo o que está descrito na documentação fornecida pela
organização. As ferramentas e materiais fornecidos e permitidos são um dos pontos descritos
na documentação. Cada projeto é realizado individualmente e é formado por nove módulos,
avaliados e implementados de forma independente, seguindo a agenda.
O Ministério da Educação e Formação Profissional, nomeadamente a Direção Geral da
Formação Profissional, gere o concurso através da coordenação e comunicação de todos os
participantes, fornecendo meios materiais, gerindo todos os espaços e infraestruturas, bem
como toda a documentação necessária para o decorrer bem-sucedido do concurso.
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5. Espanha
Para a gestão, coordenação e troca de informações do concurso, são utilizadas duas plataformas
Moodle.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Em geral, este evento
tem sido elogiado por professores, participantes, organismos públicos e espetadores. É um
evento que, para além de fomentar o espírito competitivo de cada um dos participantes, lhes
permite o contacto com diferentes cursos e diferentes abordagens. É ótimo para o intercâmbio de conhecimentos e práticas, estimulando o crescimento do EFP.

ii. Feira de Formação Profissional – Boa Prática Geral
•
•

•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: FP Santa Catalina
Website da boa prática:
https://www.fpsantacatalina.com/cifpweb/index.php/noticias/noticias-ori/81-exito-deasistentes-en-la-ii-feria-muevete-por-la-formacion-profesional
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste na participação em feiras que
promovam o EFP. Esta feira específica foi organizada em dois dias intensos, e os seus objetivos passaram por permitir aos seus visitantes conhecer o vasto leque de oferta de formação
profissional oferecida em Aranda de Duero, permitindo-lhes participar em vários workshops
ministrados por professores e alunos da organização (oficina de impressão 3D, programação
de drones, soldadura, o mundo dos logótipos, reparação de bicicletas de montanha, jogos do
mundo, etc.)
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: É necessário reunir um espaço para
organizar a feira, convidar as escolas de EFP a exibir as suas ofertas de formação e preparar
workshops para os visitantes sobre temas que valorizem o EFP.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O evento atraiu 900 alunos
que visitaram os diferentes stands e puderam compreender melhor as perspetivas de carreira de cada oferta formativa. A feira foi também visitada por representantes da economia
e das empresas regionais e por políticos que puderam contactar o os organismos de EFP presentes e contactar com as suas atividades de formação e recursos humanos.

5. Espanha
iii. Evento de boas-vindas aos formandos dos parceiros do IES Santa Bárbara –
Boa Prática Setorial
•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: IES Santa Barbara
Website da boa prática:
http://www.iessantabarbara.es/proyectos/proyectos/european.html
• Descrição e objetivos da boa prática: Evento de boas-vindas destinado a formandos de
escolas parceiras, que irão desenvolver a sua formação em Málaga em diferentes hospitais
e laboratórios. O evento consiste numa apresentação e discussão promovida pelos alunos
das organizações parceiras acerca dos seus países, cultura, sistema de EFP e outros assuntos
relacionados com a educação. O parceiro anfitrião pretende apresentar diferentes visões
acerca do EFP na Europa. A discussão é promovida por estudantes, professores e formadores.
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Um evento informativo como este
exige que a entidade organizadora encontre um espaço onde estudantes, professores e formadores possam coexistir (sala de reuniões, auditório, etc.).
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os participantes (formadores e formandos) consideraram este evento realmente útil para promover e discutir vários
temas relacionados com EFP.
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c. BOAS PRÁTICAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS ESCOLAS DE EFP E MOBILIDADE DO STAFF E
DOS FORMANDOS

As boas práticas selecionadas apresentam-se através da internacionalização
de vários contextos (projetos Erasmus+, projetos de cooperação transnacional) e favorecem ações de mobilidade de pessoas, na qual a internacionalização
do EFP encontra a sua máxima expressão enquanto terreno de aprendizagem entre pares, de transferência e partilha de know-how e de alinhamento
metodológico para ultrapassar a fragmentação da internacionalização e da
atratividade da EFP europeia, a fim de tornar os modelos, métodos e competências dos professores comuns aos países europeus.
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1. Portugal
i. Protocolos bilaterais com municípios e organizações não governamentais para o
acolhimento de estudantes estrangeiros – Boa Prática Geral
•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Profissional de Cortegaça
Website da boa prática: A BP não possui nenhum artigo que a descreva online, contudo, o
site da escola pode ser acedido a partir de:
http://eprofcor.com/
• Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste em estabelecer protocolos de
cooperação internacional com países que têm a mesma língua que o país de acolhimento,
mas que não partilham do mesmo sistema educativo profissional, desenvolvido ao ponto de
ser capaz de fornecer ao país técnicos qualificados. Os objetivos da boa prática são: proporcionar formação para melhorar os conhecimentos e as qualificações dos jovens; desenvolver
mecanismos de aproximação entre escolas e outras culturas, a fim de potenciar um projeto
de formação de recursos humanos; contribuir para a formação técnica dos jovens, através
da requalificação das suas qualificações; contribuir para a sensibilização da educação e da
formação profissional para o desenvolvimento dos jovens enquanto indivíduos, cidadãos e
técnicos; potenciar o desenvolvimento social e económico do território através da formação
de técnicos de nível 4.
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A aplicação da boa prática exige o
estabelecimento de protocolos de cooperação com os municípios ou ONGs dos países-alvo. É
responsabilidade da escola fornecer alimentação e alojamento aos alunos. As famílias dos alunos precisam de ter capacidade financeira para suportar a sua estadia e outras despesas inerentes. Os alunos não pagam qualquer taxa para frequentarem a escola. Caso seja necessário
um visto de estudante, as escolas têm de fornecer todos os documentos necessários para que
os estudantes tenham as autorizações de viagem e de residência.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A boa prática formou quase
30 alunos e alunas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Parte dos estudantes regressou aos
seus países de origem e outros continuaram a estudar em universidades portuguesas, a fim
de incrementar as qualificações já obtidas, sendo que outra parte dos participantes encontrou emprego em Portugal como forma de potenciar o seu currículo e ganhar mais experiência laboral. Numa fase posterior, os alunos regressarão aos seus países e contribuirão para um
impacto positivo, como é esperado.
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1. portugal
ii. Covilhã.Forma - Boa Prática Geral
•

•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Foi criada pela Câmara Municipal da
Covilhã, em 2014, para responder a um apelo feito por cinco escolas com ofertas do IEFP
no Município da Covilhã: AFTEBI, Quinta Agrícola da Lageosa (EP), Campos Melo (ES), Frei
Heitor Pinto (ES) e Quinta das Palmeiras (ES)
Website da boa prática:
https://www.camposmelo.pt/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=41&Itemid=133
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática baseia-se num projeto KA1, cofinanciado pelo programa Erasmus+, e tem como objetivo melhorar a empregabilidade de jovens
profissionais competentes e, consequentemente, a promoção da fixação humana na Covilhã,
uma cidade localizada no interior do país. Esta iniciativa realizou-se através do envio de
estudantes para o estrangeiro para uma experiência profissional de curta duração (Espanha,
Reino Unido, França, República Checa, Itália, Polónia e Irlanda), melhorando assim as suas
competências e tornando-os mais atrativos para o mercado de trabalho regional. Em termos de objetivos específicos, o Município da Covilhã pretendeu assegurar o dinamismo dos
projetos nacionais e internacionais; promover o sistema de EFP como uma alternativa de
qualidade e construir novas redes de parcerias locais e internacionais. O fator distintivo
desta boa prática passa pelo envolvimento da Câmara Municipal neste tipo de iniciativas, que
contribuíram para a notoriedade das escolas, para a formação dos alunos e para a promoção
do crescimento e desenvolvimento socioeconómico do próprio Município.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O primeiro passo para implementar
a boa prática traduz-se na candidatura à iniciativa do próprio programa Erasmus+. Após
aprovação, devem ser assegurados todos os mecanismos relacionados com a mobilidade dos
estudantes (logística, documentação, financiamento, instrumentos de cooperação transnacional, etc.).
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Segundo o município, “os
objetivos definidos começaram a dar frutos no que respeita à empregabilidade de jovens profissionais competentes e, consequentemente, ao seu estabelecimento no município”. Além
disso, o projeto “desempenhou também um papel importante no combate ao abandono escolar e ao absentismo, proporcionando oportunidades e experiências de caráter internacional
aos jovens, melhorando a qualidade organizacional das escolas e aumentando a sua visibilidade”. Os resultados alcançados levaram a Câmara Municipal da Covilhã a dar continuidade
ao projeto.

2. Itália
i. TREES – Recursos tridimensionais para o reforço das competências – Boa Prática
Setorial
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: IIS CASSATA GATTAPONE
Website da boa prática: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/2015-1-IT01-KA102-004361
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática tem como base um projeto KA1 cofinanciado pelo programa Erasmus+. As mobilidades implementadas na estrutura do projeto
TREES destinaram-se a construir as bases de EFP essenciais à incrementação de áreas como
a Engenharia Mecânica, Artesanato, Filosofia em regime de acesso livre e TIC. O objetivo
das mobilidades passou por disponibilizar mão-de-obra qualificada à comunidade local e
regional com o propósito de desenvolver e testar aplicações e ferramentas inovadoras.
Desta forma, o principal objetivo traduziu-se na apresentação de produtos novos, de cariz
altamente criativo, inovador e sustentável ao mercado. Alinhado com as estratégias Europa
2020 e ET2020, as mobilidades TREES procurar oferecer aos alunos uma verdadeira oportunidade para desenvolvimento pessoal e profissional, de forma a aumentar os índices de
empregabilidade imediata em mercados laborais locais específicos através das seguintes
atividades: reconhecimento de competências já adquiridas, formação profissional (Sólidos
2D/3D aplicados à impressão 3D)”; mobilidades transnacionais (através de aprendizagem
no local de trabalho) e melhoria das competências digitais e linguísticas, com particular
foco no “fabrico digital”. A mobilidade conferiu aos estudantes uma oportunidade de experimentar este conceito aplicado a diferentes ramos, desde a impressão 3D até à utilização de
utensílios como cortadores a laser, plotters de recorte e máquinas de corte CNC.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Relativamente às etapas operacionais, as entidades emissoras organizaram algumas reuniões antes da partida, destinadas à
orientação e preparação dos participantes a nível intercultural e linguístico. Os estudantes
tiveram a oportunidade de frequentar uma formação profissional (Modelação 2D/3D para
Impressão 3D (engenharia mecânica, artesanato), de caráter introdutório face à formação a
realizar durante a mobilidade, através de um laboratório de modelação tridimensional, que
envolveu a utilização de softwares como o Sketchup e o AutoCAD. Cada parceiro no país
de acolhimento identificou um mentor para cada formando, de forma a gerir o seu processo
de avaliação. As mobilidades implementadas centraram-se na Engenharia Mecânica, sendo
as ferramentas adotadas e as competências de “fabrico digital” adaptáveis a muitas outras,
aumentando a transferibilidade da boa prática.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A nível local, a formação
dos estudantes deu o pontapé de saída para a criação de novos perfis profissionais com
grande procura por parte do mercado de trabalho, tendo inclusive contribuído para a
requalificação do corpo docente, criando um sistema integrado.
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2. Itália
A nível europeu, as atividades implementadas permitiram a criação de uma rede ativa no campo
da educação, espalhando conhecimento acerca do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e
Formação Profissionais (ECVET).
As ferramentas utilizadas para a avaliação e divulgação das atividades e resultados foram:
entrevistas em vídeo realizadas em algumas empresas anfitriãs, vídeos de apresentação de projetos de Modelação 3D e de impressão desenvolvidos durante as mobilidades transnacionais,
uma entrevista de rádio e fotografias das diferentes fases, desde a preparação até à mobilidade
em si. Estes materiais foram disponibilizados ao público geral através dos sites dos parceiros e
dos membros do consórcio, do site do projeto, do Facebook, do YouTube e de encontros com
comunidades ligadas ao setor da educação da região da Umbria.

30

2. Itália
ii. eTwinning Webinar – Scientix, la comunità per l’educazione scientifica:
un’opportunità per innovare l’insegnamento delle STEM (Scientix, a comunidade
para a ciência da educação: uma oportunidade de inovação do ensino STEM) – Boa
Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: INDIRE
Website da boa prática: http://www.erasmusplus.it/etwinning-webinar-27marzo/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste em desenvolver webinars com
o fim de promover projetos altamente impactantes. O caso específico aqui apresentado é o
Scientix, um projeto que promove a colaboração a nível europeu entre professores de disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), investigadores da área pedagógica, decisores políticos e profissionais da educação. O seu portal oferece uma oferta ampla
de recursos gratuitos para professores, a possibilidade de realizar projetos e intercâmbios e
muitas oportunidades de formação. A iniciativa é gerida pela rede de ministérios europeus
Schoolnet (EUN), sob a batuta da Comissão Europeia. Em Itália, é gerida e promovida pelo
INDIRE, que coordena iniciativas já postas em prática a nível nacional e seleciona materiais e
projetos produzidos em Itália a serem publicados no portal. A boa prática diz respeito à criação de um webinar através do eTwinning, durante o qual os peritos do INDIRE apresentaram
a plataforma e o seu potencial, com o objetivo de apoiar a colaboração entre professores,
inovar o ensino e motivar os estudantes no sentido de explorarem disciplinas no domínio
das STEM.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A ferramenta utilizada na implementação da boa prática materializou-se no portal eTwinning, que permitiu a criação do próprio
webinar. Trata-se de um espaço no qual professores trabalham em conjunto, tendo a possibilidade de organizar atividades para os seus alunos. Um dos elementos mais preponderantes
a ter em conta no eTwinning passa pela colaboração entre professores, alunos, escolas, pais
e autoridades locais. Todos têm um papel ativo, interagindo, investigando, tomando decisões
e aprendendo acerca de competências características do mundo laboral do século XXI. A
inspiração a partir destes projetos e a sua exploração poderão traduzir-se em meios rápidos
de garantir a sua transferibilidade.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A plataforma transmite
a ideia de ser uma comunidade verdadeiramente envolvente. A Scientix está traduzida em
sete línguas (inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, polaco e romeno), sendo que a EUN
fornece também serviços de tradução, mediante pedido, numa das 23 línguas da União
Europeia. Os materiais didáticos, recursos e relatórios científicos do portal podem ser
livremente descarregados e reutilizados. A plataforma oferece, entre outros, um sistema de
pesquisa de recursos e projetos publicados, bem como uma série de ferramentas de redes
sociais, através das quais os utilizadores podem partilhar as suas experiências com colegas
europeus.
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3. Turquia
i. Para todos os professores e estudantes do EFP; VoGop! – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Van Provincial Directorate Of National
Education
Website da boa prática: https://van.meb.gov.tr/www/tum-meslek-lisesi-ogretmen-veogrencileri-icin-vogop/icerik/1931
Descrição e objetivos da boa prática: A VoGop (Plataforma de Boas Práticas no Ensino
Profissional) oferece uma nova plataforma gratuita de partilha de boas práticas entre todos
os professores de EFP, tanto na Turquia, como na Europa. No âmbito desta plataforma, os
professores poderão acompanhar a atividade de outros professores e alunos nela inscritos.
A plataforma VoGop não é apenas um site de partilha de informação, sendo também uma
plataforma social, tal como o Facebook ou o Pinterest. Aqui, os estudantes podem desfrutar
da aprendizagem ao seu próprio ritmo. Os professores vão aprender com outros professores,
com os quais nunca interagiram. O VoGop contribui para a internacionalização das escolas
profissionais desde que foi criado através de um projeto internacional de cooperação, e permite o contacto internacional com outros professores e alunos, eliminando assim desvantagens geográficas e fronteiras.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Para implementar a boa prática com
sucesso, é fundamental estabelecer contactos com as organizações que gerem a plataforma e
demonstrar interesse em contribuir de acordo com as áreas de especialização disponíveis na
escola que se candidata. Por exemplo, na Turquia, a Escola Secundária Técnica e Profissional
Mehmet Erdemoğlu contribui com conteúdos de codificação, enquanto a Grm in Novo Mesto
– center biotehnik in turizmana, escola eslovena também participante, contribui com conteúdos relativos a turismo e ciências biotécnicas. De seguida, é necessário divulgar a plataforma
aos utilizadores finais, que começam a cooperar e a beneficiar da mesma. Esta prática é adaptável a outros países, bastando um acesso através da plataforma. Todos os professores do
ensino profissional e técnico de toda a Europa poderão partilhar os seus conteúdos sob forma
de vídeos, imagens e comentários com outros professores registados no sistema através
da plataforma VoGoP, que é compatível com os softwares Windows, Android e IOS. Desta
forma, os materiais poderão ser descarregados para vários tipos de dispositivos, incluindo
smartphone.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A plataforma funciona eficazmente, e as organizações participantes poderão navegar através da sua língua nacional, o
que amplia o impacto das boas práticas. O acesso aos materiais é intuitivo e facilitado pelas
tecnologias de apoio. Todos os membros do ensino profissional podem descarregar os materiais para os seus smartphones, computadores ou tablets e comunicar através da plataforma.
É motivador para os alunos partilhar e aprender novos conhecimentos e também permite a
partilha de códigos, ficheiros, vídeos e fotografias dos produtos produzidos noutras Escolas
Profissionais.

3. Turquia
ii. Chemstand – Boa Prática Setorial
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Secundária Técnica e Profissional
Anatólia Mehmet Rüştü Uzel
Website da boa prática: http://mrueml.meb.k12.tr/icerikler/erasmus-ka1-projesi2016-1-tr01-ka102-029623-chemstand-projesi_2957648.html
Descrição e objetivos da boa prática: O objetivo desta boa prática é a aprendizagem internacional entre pares e a transferência de conhecimentos para o ambiente escolar. Neste
caso, as normas de qualidade do ensino profissional na Bélgica e na Áustria são transferidas
para a Turquia e aplicadas na formação de técnicos de Química, tendo em conta a qualidade
e o equipamento exigidos pela indústria química do país. Os professores turcos aprendem
com os seus pares e, por conseguinte, desenvolvem estratégias para formar técnicos de
química mais qualificados. Os estudantes recebem formação sobre normas de qualidade,
tecnologia química e processos implementados em empresas que operam em diferentes
áreas da química (alimentação, farmacologia, tintas, polímeros). Os técnicos em química
que beneficiarem desta formação terão os conhecimentos profissionais e os equipamentos
necessários para levar a posição do país na indústria química ao nível seguinte.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Para implementar a boa prática,
foram organizados dois programas de mobilidade, um na Bélgica – Stad Antwerpen City – e
o outro na Áustria – Escola Secundária Profissional Bit Schulungscenterl. As mobilidades
constituíram oportunidades para os participantes aprenderem com os seus pares sobre
tutoria e a sua contribuição para a formação de formandos do ensino profissional, procedimentos, métodos e técnicas de acesso a normas de qualidade em processos e aplicações de
instalação.
Esta prática é adaptável a outros países através do intercâmbio de programas de aprendizagem entre pares. Neste caso, os estudantes do ensino profissional e técnico de toda a Europa
tomaram conhecimento de novos métodos em química. No entanto, os programas podem
abranger a disciplina e as metodologias que melhor se adequarem a outros países e escolas.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O impacto da boa prática
verifica-se diretamente nos participantes que aumentaram os seus conhecimentos na área
da química. Estes transferirão, para os outros alunos da escola, as metodologias e normas
aprendidas e aplicarão os seus novos conhecimentos em estágios e, posteriormente, no
mercado de trabalho. Consequentemente, o impacto deste tipo de iniciativas é positivo nas
organizações, nos seus estudantes e no mercado de trabalho.
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3. Turquia
iii. A minha educação a partir da escola e o meu estágio a partir da Europa – Boa Prática
Setorial
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Direção Nacional da Educação Van
Provincial
Website da boa prática: https://kirikkale.meb.gov.tr/www/stajlarini-avrupada-tamamlayanmesleki-egitim-ogrencilerine-sertifika-toreni-yapildi/icerik/1091
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste na implementação de períodos
de mobilidade de formação no estrangeiro para estudantes. Neste caso, 64 estudantes receberam formação nos domínios da enfermagem, medicina de urgência e cuidados a idosos na
República Checa e na Hungria durante 2 semanas.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A implementação da boa prática
depende da aprovação de um projeto Erasmus+ que inclua a mobilidade dos estudantes.
Estes são então informados sobre a oportunidade e candidatam-se à iniciativa. A escola
encontra os ambientes educativos mais adequados de acordo com o percurso educativo de
cada estudante e a logística, como viagens, alojamento e preparação linguística, são abordados previamente à experiência de mobilidade. Os estudantes beneficiam de uma orientação
técnica, cultural e linguística do país para onde vão.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os estudantes que realizaram os seus estágios no estrangeiro receberam um certificado de mobilidade Europass,
que é válido em toda a Europa. Assim, os estudantes têm uma vantagem quando se candidatam a empregos, documentando os seus estágios e formação no estrangeiro.

4. Grécia
i. Desenvolver uma rede de aprendizagem inovadora de escolas profissionais e
pequenas empresas no setor da construção metálica – Boa Prática Setorial
•

•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Organização do Emprego e da Mãode-Obra (Autoridade Supervisora de todas as Escolas de EFP, Instituto da Confederação
Helénica de Profissionais, Artesãos e Comerciantes SA, Instituto do Trabalho
Website da boa prática: http://ian.oaed.gr/apprenet/ https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-EL01-KA202-001564
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática baseia-se no desenvolvimento de um
sistema de aprendizagem inovador, flexível e certificado no âmbito da cooperação europeia,
a fim de contribuir para o estabelecimento de sistemas de aprendizagem de alta qualidade.
Visa colaborar para a elaboração de estratégias conjuntas, europeias e nacionais sobre o
sistema dual de aprendizagem e pretende moldar uma perceção comum entre todas as
partes interessadas. Além disso, o objetivo é desenvolver uma metodologia comum para a
investigação de boas práticas em matéria de mecanismos, métodos e técnicas de aprendizagem. Desta forma, são oferecidos serviços de aprendizagem de elevada qualidade e o setor
do EFP é, desta forma, modernizado.
O paradigma no setor da Construção Metálica é definido através do desenvolvimento
de perfis standard, do intercâmbio, de integração de boas práticas, do estabelecimento
de redes de aprendizagem, de currículos inovadores e de mecanismos de validação que
podem ser facilmente transferidos para todos os países europeus. Além disso, ao adotar a
metodologia a seguir descrita, todos os setores do EFP podem adotar as boas práticas em
conformidade através da cooperação europeia e contribuir para o desenvolvimento de uma
metodologia de investigação normalizada das boas práticas em matéria de mecanismos,
métodos e técnicas de aprendizagem.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A fim de implementar a boa prática,
sugere-se, em primeiro lugar, estabelecer perfis profissionais normalizados, que englobem
conhecimentos, aptidões e competências. O segundo passo consiste em organizar uma rede
de pequenas empresas dispostas a acolher aprendizagens intermédias. A terceira etapa consiste em conceber o curso de aprendizagem de 12 meses e a última em estabelecer o sistema
de validação que reconhecerá os conhecimentos, aptidões e competências adquiridos pelos
participantes.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A transferência de conhecimentos e de boas práticas em matéria de aprendizagem da Áustria e da Alemanha para
a Grécia é particularmente importante, dado o papel crucial da aprendizagem no desenvolvimento e no êxito global das empresas de Construção Metálica. A rede garante que as
necessidades, opiniões e exigências dos formandos europeus sejam canalizadas para a UE,
para que possam ser abrangidas pelas políticas pertinentes. Além disso, a transferibilidade
da boa prática para outros países europeus e as especializações do sistema de EFP podem
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4. Grécia
substancialmente para a atratividade do setor, para o aumento da participação e do
empenho das PME e para o estabelecimento de fortes laços entre o mercado de trabalho e a educação.

ii. Desenvolvimento de novas competências dos colaboradores e dos formandos da
Escola Profissional Sivitanidios, através da aprendizagem e da motivação para a formação em empreendedorismo num ambiente laboral europeu contemporâneo – Boa
Prática Geral
•
•

•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Profissional Sivitanidios
Website da boa prática:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-EL01KA116-035971
Descrição e objetivos da boa prática: O desenvolvimento das competências dos estudantes
e a melhoria das qualificações do pessoal docente é considerado um pré-requisito “sine qua
non” para a inovação e melhoria da qualidade da educação e da formação ministrada em
Sivitanidios.
A estratégia de internacionalização da Fundação baseia-se na implementação de atividades
de mobilidade para estudantes e pessoal docente que visam facilitar a transição dos estudantes da escola para a vida ativa, através de aprendizagens (Aprendizagem Baseada no
Trabalho); desenvolver competências básicas (empreendedorismo, competências linguísticas e digitais); relacionar a aprendizagem e a formação com o mercado de trabalho; permitir
o estabelecimento de redes entre as organizações/instituições/empresas educativas participantes, para uma aprendizagem flexível e colaborativa num local de trabalho europeu e
reforçar a empregabilidade e a mobilidade no mercado de trabalho. O aspeto inovador desta
boa prática é o facto de a mobilidade dos formandos ser organizada tanto para a formação
nas empresas, como em institutos profissionais no estrangeiro.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: As atividades de mobilidade propostas dividem-se em três grupos – estágios de EFP de formandos em institutos profissionais no
estrangeiro, estágios de EFP de formandos em empresas no estrangeiro e em mobilidade de
aprendizagem para o pessoal do EFP.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O impacto da boa prática
foi avaliado durante o período de implementação e os resultados foram que as experiências
de mobilidade contribuíram para facilitar a aprendizagem baseada no trabalho, o desenvolvimento do espírito empresarial, das competências linguísticas e digitais, o reforço do
trabalho em rede num espaço de aprendizagem flexível e colaborativo num local de trabalho
europeu e a melhoria da atratividade dos professores/formadores e dos estudantes no que
respeita à empregabilidade e à mobilidade no mercado de trabalho.

4. Grécia
iii. Autoridades Nacionais de Aprendizagem: empresas como parceiros sustentáveis
para a aprendizagem na Grécia e no Chipre – Boa Prática Geral
•
•
•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Instituição de Emprego Manpower
(Autoridade Supervisora do Sistema de Ensino e Formação Profissional Públicas)
Website da boa prática: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplusproject-details/#project/557308-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA3-APPREN
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática foi criada pelo projeto NAAGRCY, uma
iniciativa da Organização Grega de Emprego de Mão-de-Obra (OAED), com o objetivo de
melhorar a qualidade do ensino e da formação profissionais, em especial da aprendizagem,
na Grécia e no Chipre, através de uma estreita colaboração com os parceiros sociais e da
transferência de know-how da Alemanha, um país com uma longa tradição e experiência no
Sistema Dual de Ensino e Formação Profissionais. O objetivo final do projeto era contribuir
para o desenvolvimento de aprendizagens de qualidade como uma ferramenta eficaz para
a transição suave dos jovens do ensino e da formação profissionais para o mercado de trabalho.
Para alcançar uma elevada qualidade na aprendizagem, tanto para as empresas como para
os fornmandos e para fazer das empresas um veículo de entrada dos formandos no mercado
de trabalho, foram elaboradas orientações e uma metodologia específica para a formação
na empresa, a fim de promover a eficiência e os resultados da aprendizagem do processo de
aprendizagem. Os resultados foram todos baseados em boas práticas internacionais.
Como o projeto se baseia em normas internacionais e constitui uma boa prática, o modelo de
definição de quadros concretos para o procedimento de aprendizagem pode ser facilmente
transferido e adotado metodologicamente para todos os países europeus que pretendam
melhorar o EFP e torná-lo uma componente vital para a entrada no mercado de trabalho.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Para implementar a boa prática,
é necessário seguir as orientações específicas e a metodologia disponível no Guia de
Desenvolvimento e Adaptação dos Procedimentos de Aprendizagem nas Empresas. Em
seguida, segue-se o estabelecimento de redes baseadas no guia para o estabelecimento das
redes de aprendizagem. Em seguida, é fundamental formar os formadores das empresas que
acolherão os alunos com o apoio do Guia “O Papel do Pessoal na Aprendizagem”. A avaliação das condições de trabalho e aprendizagem nas empresas deve ser feita com a ajuda da
ferramenta guia de requisitos para as empresas como provedores de formação profissional
e do guia metodológico para a atualização das empresas para locais de aprendizagem da
qualidade. Finalmente, no final da aprendizagem, os procedimentos de exame e certificação
são realizados com a orientação da ferramenta exames e avaliação dos resultados de aprendizagem.
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•
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Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A boa prática produziu
impacto no desenvolvimento de estratégias comuns europeias e nacionais de aprendizagem. As boas práticas internacionais facilitaram o desenvolvimento de mecanismos relevantes para melhorar a capacidade do ensino e formação profissionais para responder à
evolução das exigências do mercado de trabalho. O modelo criado contribuiu para reforçar
a participação das empresas em programas de aprendizagem e transformou-os também em
locais de aprendizagem de qualidade.

5. Espanha
i. Campanha de informação Erasmus em CIPFP CANASTELL – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: CIPFP CANASTELL
Website da boa prática: https://www.cipfpcanastell.com/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste na organização de mesas redondas com estudantes e professores do CIPFP CANASTELL com o intuito de partilhar as suas
experiências em relação às suas visitas a diferentes cidades da UE, possibilitadas pela sua
participação nos programas Erasmus+.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Uma vez que o evento é construído
sobre um sistema de mesas redondas, os anfitriões são obrigados a implementar esse formato. Os participantes são encorajados a preparar as apresentações. Por conseguinte, devem
ser asseguradas condições logísticas e técnicas adequadas.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Este evento é visto como
uma excelente ferramenta para o enriquecimento curricular, assim como uma forma eficaz
de informar os alunos acerca de algumas oportunidades educativas e profissionais em toda
a Europa. Reforça também os laços que os unem ao espírito europeu.

ii. Procura de emprego na União Europeia – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: IES AL ANDALUS
Website da boa prática: https://iesalandalus.linkpc.net/moodle/course/view.
php?id=3&section=1
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste na organização de um seminário Europass, que versa na importância do Currículum Vitae para os formandos do EFP.
Foi ministrado pelo Gabinete Europeu de Informação do Conselho Provincial de Almería.
Após a sua conclusão, realizou-se uma conferência sobre a procura de emprego na UE.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: É necessário um espaço onde a
conferência possa ter lugar (sala de reuniões, auditório), convenientemente adaptado ao
número de participantes, garantindo também as condições logísticas e técnicas necessárias.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: As atividades foram concebidas para estudantes do EFP de vários níveis (níveis 3 e 4 do QNQ), melhorando as suas
competências na procura de emprego, promovendo e concebendo o seu currículo e expandindo os seus conhecimentos acerca das ferramentas e programas da UE.
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5. Espanha
ii. Períodos de formação em empresas – Boa Prática Geral
•
•
•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Departamento da Educação e Cultura
do Governo das Astúrias
Website da boa prática: http://www.educastur.es/-/estancias-de-formacion-en-empresas
Descrição e objetivos da boa prática: É uma prática comum oferecer aos professores
espanhóis do Sistema de EFP a possibilidade de obter períodos de formação em empresas espanholas e estrangeiras. O objetivo destas mobilidades é reforçar a relação dos
formadores com o mundo empresarial e o mercado de trabalho; melhorar as suas competências técnicas e científicas contactando diferentes abordagens na produção, organização, gestão de recursos humanos, análise de processos, entre outras.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O impacto da boa
prática está imediatamente centrado na aliança entre instituições de ensino e empresas,
o que facilita a relação entre os professores e o mundo empresarial. Promove também a
aplicação dos conhecimentos e técnicas adquiridos pelos formadores na sua abordagem
pedagógica nos centros de EFP. A formação que recebem nas indústrias facilita a sua
atualização técnico-científica em áreas como procedimentos de trabalho, ferramentas,
novos métodos de organização dos processos de produção, gestão de pessoal, etc. Isto,
por sua vez, irá ajudá-los a preparar melhor o módulo de Formação no Local de Trabalho
e a melhorar os processos de inserção laboral dos alunos.

D. BOAS PRÁTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
EQAVET

As boas práticas foram selecionadas com vista a reforçar os trunfos da qualidade
substancial da aprendizagem e não apenas os aspetos formais. Esta abordagem
esteve na base da procura seletiva de boas práticas ligadas aos seguintes indicadores do EQAVET capazes de circunscrever o controlo de qualidade dos casos/
fenómenos a observar/avaliar de acordo com os mesmos:
1. Pertinência dos sistemas de garantia da qualidade para os prestadores do
EFP
2. Investimento na formação de professores e formadores
3. Taxa de participação em programas do EFP
4. Taxa de conclusão dos programas do EFP
5. Taxa de colocação em programas do EFP
6. Utilização das competências adquiridas no local de trabalho
7. Taxa de desemprego
8. Prevalência de grupos vulneráveis
9. Mecanismos para identificar as necessidades de formação no mercado de
trabalho
10. Esquemas utilizados para promover um melhor acesso ao EFP
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1. portugal
i. Sessões de esclarecimento sobre o EQAVET – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Grupo José Sanches e São Vicente da
Beira, em Alcains, distrito da Guarda
Website da boa prática: https://www.agrup-alcains-svb.com/seminario-ensino-profissional-no-nosso-agrupamento/
Descrição e objetivos da boa prática: O processo de certificação do EQAVET é algo moroso
e complexo, que pode levar a várias dúvidas e mudanças estruturais em qualquer escola com
ofertas de EFP, o que implica a mobilização de intervenientes internos e externos, envolvendo vários recursos materiais e técnicos. Com efeito, o grupo escolar referido promoveu
um seminário regional intitulado “Educação Profissional no Nosso Agrupamento”, planeando uma sessão de esclarecimento, partilha de boas práticas e recolha de soluções para a
melhoria da qualidade do serviço educativo das escolas.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Possuir um auditório pronto para
receber a audiência. Deve ser fornecido acesso a material de escrita (cadernos, canetas). A
atividade tornar-se-á mais eficaz se for criado um fórum em linha para eventual debate de
dúvidas e perguntas.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Vários formadores, prestadores do EFP e também estudantes participaram na sessão, uma vez que a opinião de todos
é fundamental para enfrentar com sucesso e implementar o EQAVET, a página Web da
escola acrescentou mesmo um inquérito para recolher sugestões sobre como melhorar o
processo recentemente.

1. portugal
ii. O processo EQAVET na Escola Profissional de Cortegaça (EPROFCor) – Boa Prática
Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Profissional de Cortegaça –
EPROFCor
Website da boa prática: N/A
Descrição e objetivos da boa prática: Esta boa prática tem sido aplicada desde 2016 e
decorre da necessidade de obter feedback das partes interessadas externas, em especial
dos empregadores. Dados os obstáculos encontrados no acesso aos dados necessários, a
escola implementou uma alternativa que se revelou eficaz. Criou um inquérito de satisfação alinhado com os objetivos do EQAVET. Quando os tutores da escola se reúnem com os
tutores do estágio no final do período de formação, recolhem as respostas ao inquérito. Os
dados recolhidos são depois discutidos em reuniões internas e as ações são concebidas para
abordar as áreas de melhoria identificadas. Esta prática permite introduzir alterações na
formação escolar que terão impacto nos períodos de estágio seguintes e, posteriormente,
na utilização das competências no local de trabalho.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: É necessário preparar e distribuir
um inquérito de satisfação alinhado com os objetivos do EQAVET, tratar os dados e conceber um plano de ação para introduzir alterações na formação escolar.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A recolha de dados durante o período de estágio permitiu à escola introduzir alterações que melhoram a qualidade
do ensino ministrado, uma vez que aproxima o ambiente escolar e o ambiente de trabalho.
Dada a relevância dos dados recolhidos, a escola divulgou o inquérito a todos os graus do
EFP.
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2. Itália
i. IntoQuality “Associação de organizações intermediárias de qualidade que pro
movem a mobilidade na Europa” – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Capofila: ECQ (Bulgária) – Parceiro
Italiano: Academia Internacional de Subsídios Europeus (Itália)
Website da boa prática: https://intoquality.eu/index.php
Descrição e objetivos da boa prática: O projeto IntoQuality (Erasmus + Nr. 2016-1-BG01KA202-023676; 15.11.2016 – 14.11.2018) desenvolveu um Sistema de Garantia da
Qualidade (SGQ) para organizações intermediárias envolvidas na mobilidade do EFP. O
Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) visa ultrapassar a falta de transparência das práticas e dos custos e a falta de normas e indicadores comuns para garantir a qualidade do serviço prestado, definindo critérios para estimar o valor e a credibilidade dos principais perfis
envolvidos na mobilidade. O objetivo geral do projeto IntoQuality é criar um ambiente
mais favorável aos intercâmbios de jovens e aos programas de mobilidade no domínio da
Formação Profissional e da Educação. Ao melhorar a qualidade das mobilidades, o projeto
contribui para a realização do EQAVET e, em particular, dos indicadores 6 (ao promover os
programas de mobilidade e a qualidade dos estágios, permitindo assim uma melhor exploração das competências) e 10 (ao apoiar um melhor acesso ao EFP através da promoção das
mobilidades e da sua qualidade, estabelecendo normas europeias comuns).
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Os passos operacionais para a
implementação da boa prática estão descritos no “Sistema de Garantia de Qualidade para
Organizações de Mobilidade do Sistema de EFP” (http://intoquality.eu/documents/20/
IO1_IntoQuality_QAS_IT.pdf), que apresenta a lógica e a estrutura do Sistemas Integrados
de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança SGI (QAS) IntoQuality, os seus critérios e
indicadores e o guia de autoavaliação. A implementação do sistema de garantia da qualidade
também pode ser facilitada pela utilização da App criada como parte do projeto para controlar a mobilidade. A aplicação de acompanhamento interativo para os beneficiários das
mobilidades permite uma avaliação constante e uma melhoria da experiência de mobilidade.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: As ferramentas desenvolvidas pela IntoQuality são capazes de promover a replicabilidade noutros contextos do
Sistema de EFP a nível nacional e europeu: os Sistemas de Garantia da Qualidade (SGQ) aplica-se a todas as mobilidades e, em particular, a todas as experiências de aprendizagem no
estrangeiro baseadas no trabalho, independentemente da indústria em que os estudantes
de EFP estivessem a trabalhar. O Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) apoia todas as
organizações envolvidas (envio, acolhimento, intermediário, empresas) na avaliação da
experiência global.

2. Itália
ii. EspaçoEUR: Portal Europeu de Reconhecimento IVT – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: CNOS-FAP Perugia
Website da boa prática: https://eurspace.eu/about-the-project/
Descrição e objetivos da boa prática: O projeto EURspace visa contribuir para desenvolver
um espaço europeu de competências e qualificações através do desenvolvimento de uma
plataforma europeia que forneça apoio para assegurar o reconhecimento, validação, atribuição de créditos e certificação de unidades de Formação Profissional Inicial, aplicada
noutros países europeus, permitindo assim a combinação de abordagens teóricas e práticas,
alargando assim a escala nacional a uma escala europeia. Através da aplicação da metodologia
EURspace, esta boa prática pretende difundir a utilização do ECVET na Europa, por um lado,
e, por outro, contribuir para a atratividade do sistema de EFP (alargando o reconhecimento
dos resultados de aprendizagem alcançáveis nos países da UE – indicador 3 do EQAVET e
promover um melhor acesso aos Sistemas de EFP (indicador 10 do EQAVET) através da utilização de sistemas comuns de reconhecimento.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A metodologia e as ferramentas
EURspace pretendem normalizar o reconhecimento, a validação e a certificação das unidades
de resultados de aprendizagem, em todos os países europeus. Foi desenvolvida uma metodologia de correspondência, nas seguintes etapas: identificação dos resultados tecnológicos,
técnicos e práticos da aprendizagem em unidades nucleares; identificação de unidades
comuns de resultados de aprendizagem entre os currículos dos países parceiros; definição
do sistema de créditos e atribuição de pontos do ECVET; definição de critérios e requisitos
de desempenho para avaliar os resultados da aprendizagem (conhecimentos, aptidões, competências); conceção de matrizes de correspondência entre os currículos dos países parceiros.
A metodologia foi experimentada no setor da hotelaria e restauração em cursos de formação
para cozinheiros, mas as ferramentas desenvolvidas podem ser utilizadas em qualquer setor
ou oferta de formação a partir da identificação dos resultados de aprendizagem, garantindo
assim a elevada transferibilidade da metodologia.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O principal impacto do
projeto é a contribuição para o desenvolvimento de um espaço europeu de competências e
qualificações para o ensino e formação profissionais iniciais. Os participantes, estudantes e
professores envolvidos, adquiriram conhecimentos sobre os Sistemas Europeus de Crédito
e do Ensino e Formação Profissional (QEQ, ECVET e EQAVET), as políticas nacionais dos
parceiros e os sistemas educativos. Os participantes puderam aplicar a metodologia desenvolvida e os instrumentos pedagógicos para preparar a correspondência matricial entre as
unidades de formação de qualificações do Sistema de EFP, entre países europeus, no contexto
de programas de mobilidade em parceria. Quanto às organizações, tomaram consciência da
importância do ECVET e da sua aplicação, tendo utilizado as ferramentas e a metodologia
desenvolvidas. A nível geográfico, o projeto reforçou a qualidade dos programas de mobilidade promovidos pela escola. Promoveu as parcerias escolares e, através da aplicação do
ECVET, facilitou a transferência, o reconhecimento e a acumulação de resultados de aprendizagem e formação profissional na UE, o que pode contribuir para a empregabilidade dos
jovens.
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3. Turquia
i. Experiência de estágio na Europa para estudantes do departamento de TIC e do
departamento de contabilidade – Boa Prática Geral
•
•

•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Secundária Técnico-Profissional
Anatólia Hüseyin Avni Sipahi
Website da boa prática:
http://hasmtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/21/969908/icerikler/quotbilisim-vemuhasebe-alani-ogrencilerimizin-avrupada-staj-deneyimiquot-isimli-avrupa-birligi-projemizinyayginlastirma-faaliyetleri_3497488.html?CHK=7cc678707f170001795ec3250711d22e
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática centra-se na implementação de períodos de mobilidade no EFP como um procedimento que melhora a sua qualidade e, assim,
contribui para o Sistema de Garantia de Qualidade, especificamente para os indicadores 2
e 6 (Investimento na formação de professores e formadores/utilização das competências
adquiridas no local de trabalho).
Os objetivos desta iniciativa específica são que os estudantes participantes integrem a
vida empresarial, compreendam a importância da interação intercultural e da diversidade
linguística, criem uma consciência europeia e adotem uma abordagem de aprendizagem ao
longo da vida. Os benefícios são também a nível escolar, uma vez que as experiências lhes
permitem formar mais pessoal técnico qualificado, estabelecer novas parcerias internacionais sustentáveis, desenvolver a cooperação entre a escola e as empresas, contribuindo
assim para responder à necessidade de pessoal técnico qualificado exigido pelo mercado de
trabalho. Além disso, o reforço das estruturas de cooperação entre as escolas profissionais e
o mercado de trabalho contribuiu para aumentar os estudos de inovação nas escolas profissionais e a sensibilização para os projetos da UE.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O primeiro passo para implementar a boa prática é a candidatura ao convite específico para apresentação de propostas do
programa Erasmus+. Após aprovação, a mobilidade dos estudantes deve ser organizada
(logística, documentação, finanças, instrumentos de cooperação transnacional, etc.). No
final, os fluxos de mobilidade devem ser avaliados e as lições aprendidas transferidas para
os procedimentos escolares.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A escola alcançou os objetivos de aumentar a qualidade da educação, integrando práticas inovadoras na Europa no
sistema educativo, aumentando a sua capacidade institucional e de gestão, desenvolvendo
as competências do pessoal e a internacionalização, a fim de alcançar os objetivos do seu
plano estratégico. A experiência teve um impacto positivo nos participantes que foram
integrados na vida empresarial, compreenderam a importância da interação intercultural
e da diversidade linguística, melhoraram a sua consciência europeia e compreenderam a
importância da aprendizagem ao longo da vida.

3. Turquia
ii. Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması (METEK) – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: O Ministério da Educação da República
da Turquia
Website da boa prática: http://mtegm.meb.gov.tr/
Descrição e objetivos da boa prática: Esta boa prática resulta do projeto de assistência técnica no âmbito do contrato de aquisição de serviços, que visava criar um sistema nacional de
qualidade viável, mensurável e sustentável no ensino profissional e técnico. O projeto teve
início em maio de 2012 e ficou concluído em maio de 2015. No âmbito do projeto, foram
realizadas muitas atividades em matérias como o acompanhamento, avaliação e apoio a
práticas de qualidade ao nível das escolas do ensino profissional e técnico, a sensibilização
para a cultura de qualidade na sociedade, o desenvolvimento de currículos e a formação de
formadores e gestores. O programa incluía três componentes: a garantia da qualidade, a
educação e as relações públicas e promoção, tendo sido testado em 21 cidades da Turquia.
A boa prática está relacionada com a implementação de um sistema de qualidade como um
todo e com o indicador 1 do EQAVET em particular – Relevância dos sistemas de garantia da
qualidade para os prestadores do Sistema de EFP.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Foram criados uma estratégia e
um plano de ação de qualidade, que fornece um roteiro para apoiar o desenvolvimento da
qualidade a um nível estratégico no ensino profissional e técnico. O Guia de Autoavaliação
e o Guia Nacional de Referência e Orientação da Qualidade, que mostram como expandir
o Sistema Nacional da Qualidade de acordo com as suas funções e fornecem orientação às
instituições e organizações durante a implementação do sistema de garantia da qualidade,
foram preparados em estreita cooperação com as partes relevantes.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Este projeto resultou no
estabelecimento de um sistema de qualidade compatível com o sistema europeu de Garantia
de Qualidade, desenvolvido e implementado em cooperação com os parceiros sociais e
garantindo a transferência de qualificações. Durante a sua implementação foi preparada a
infraestrutura de legislação para assegurar a cooperação ativa entre o Mercado de Trabalho
e as Instituições de Ensino e Formação Profissional; foi criado um Centro de Melhoria da
Qualidade do Ensino Profissional; foram promovidas as competências pedagógicas e profissionais dos professores para que estes possam melhorar a qualidade e o conteúdo do
ensino e formação profissional e técnica e foram reforçados os serviços de aconselhamento
profissional e de carreira no ensino secundário, nas instituições de ensino profissional e nas
escolas profissionais.
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4. Grécia
i. Workshop experimental ‘EQAVET NA PRÁTICA’ – Boa Prática Geral
•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Organização Educacional DIMITRA
Website da boa prática:
https://www.larissanet.gr/2017/06/21/viomatiko-ergastirio-eqavet-in-practice/
• Descrição e objetivos da boa prática: Participação da escola de EFP no 6.º Fórum da
Associação Helénica de Educação de Adultos “Boas Práticas Educativas: Modo crítico de
pensar e criatividade” e organização de um workshop experimental para os participantes.
As boas práticas deste workshop criaram um ambiente onde as escolas puderam apresentar as condições do EQAVET e torná-las conhecidas da Associação Helénica de Educação
de Adultos. O objetivo desta boa prática foi explicar o EQAVET num ambiente real de um
Fórum Educativo. A ideia subjacente não era apenas divulgar a situação do EQAVET, mas
sobretudo alinhar as suas consequências com a Associação de Educação da Grécia em geral.
De acordo com o indicador do EQAVET n.º 1 “Relevância dos sistemas de garantia da qualidade para os prestadores de EFP”, o seminário ajudou a promover uma cultura de melhoria
da qualidade a nível dos prestadores do EFP, a aumentar a transparência da qualidade da
formação e a melhorar a confiança mútua na oferta de formação.
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O workshop experiencial apresentou a Garantia Europeia da Qualidade no Ensino e Formação Profissionais e a sua metodologia de aplicação em diferentes países europeus. Depois disso, o workshop experimental
centrou-se na implementação prática do EQAVET na Grécia. Os participantes tiveram a
oportunidade de propor critérios de avaliação, descrições, indicadores de resultados de alto
nível para todas as partes interessadas.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O workshop experimental foi concluído com a avaliação dos participantes sobre os métodos sugeridos e as ideias
desenvolvidas para a aplicação do EQAVET na Grécia.

ii. Revisão de pares para o EQAVET – Boa Prática Geral
•
•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: DIMITRA – Rede de Formação Profissional
e Organização Educativa
Website da boa prática: https://docplayer.gr/5761149-Synedrio-politiki-diasfalisis-poiotitas-stin-epaggelmatiki-ekpaideysi-katartisi-o-rolos-ton-parohon-katartisis-kai-ton-ekpaideyton.html

4. Grécia
•

Descrição e objetivos da boa prática: No âmbito do projeto “Peer Review” para EQAVET,
a Rede de Formação Profissional e a Organização Educativa DIMITRA coorganizaram um
Fórum com o intuito de dissecar a terminologia associada aos dados relativos ao desemprego
juvenil, mobilidade, inovação e empreendedorismo. Uma vez criado, o Fórum ajudou a promover uma discussão acerca das metodologias a utilizar no Sistema Nacional de Garantia de
Qualidade em três eixos:
1. Política Nacional no domínio da Garantia da Qualidade na Aprendizagem ao Longo da
Vida e na União Europeia: Desafios, Enquadramento e Mudanças
2. Garantia de Qualidade na Educação e Formação de Adultos: Ferramentas
3. O papel dos formadores de adultos na aprendizagem ao longo da vida
Assim, a revisão de pares para o EQAVET, apresentou e comparou as candidaturas do
EQAVET de 15 países com as escolas de Ensino e Formação Profissional gregas. Sugeriu três
eixos de coordenação de ferramentas que foram implementadas com êxito noutros países
e que também poderiam ser adotadas pela Grécia. De acordo com o Indicador do EQAVET
n.º 9 “Mecanismos para identificar as necessidades de formação no mercado de trabalho”,
esta boa prática foi associada à melhoria da capacidade de resposta ao EFP à evolução da
procura no mercado de trabalho e ao apoio à empregabilidade. Por outras palavras, esta boa
prática contribuiu para melhorar a capacidade de resposta do EFP à aprendizagem mútua e
ao planeamento, para garantir a qualidade da certificação e para as fases de revisão do ciclo
da qualidade.
• Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Em primeiro lugar, os benefícios
dos instrumentos de garantia da qualidade a nível nacional foram alinhados com o ECVET.
Depois disso, desenvolveu-se a discussão sobre a adaptabilidade dos instrumentos europeus
no sistema grego com base em métodos transparentes e na comparabilidade das qualificações fornecidas a nível europeu e nacional. Várias entidades de aprendizagem ao longo da
vida, bem como todas as categorias de pessoal educativo ocupadas no domínio da educação
de adultos, tiveram a oportunidade de obter mais informações sobre questões relacionadas
com as metodologias de garantia da qualidade na aprendizagem ao longo da vida e o método
inovador de “Peer Review” da garantia da qualidade. O método “Peer Review” aplicou ferramentas que já tinham sido testadas a título experimental em 15 países europeus e que se
destinavam a ser divulgadas na Grécia.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A clarificação das metodologias propostas foi feita pelos parceiros sociais e por peritos/associados científicos internacionais. A ampla participação de representantes educacionais, tanto de Universidades como
de Escolas Profissionais que operam na Grécia, facilitou os esforços conjuntos para a comunidade do EQAVET.
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4. Grécia
iii. Rede de workshops – Boa Prática Geral
•
•
•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: GRUPO AKMI
Website da boa prática: https://iek-akmi.edu.gr/
Descrição e objetivos da boa prática: O objetivo desta boa prática passa pela aplicação
de um workshop de 3 dias, dirigido a alunos e a uma rede de instituições de EFP, a fim de
os reunir e possibilitar um canal de comunicação apropriado à expressão das suas necessidades e à criação de novas oportunidades de formação. As atividades são concebidas com
o intuito principal de fornecer informação, ferramentas e orientação passo a passo com fim
a proporcionar e encontrar oportunidades de formação de acordo com as necessidades de
cada um. Este workshop está alinhado com os indicadores do EQAVET mais especificamente:
i) Indicador 3, Taxa de participação em programas de EFP, ii) Indicador 9, Mecanismos para
identificar as necessidades de formação no mercado de trabalho, iii) Indicador 10, Estratégias
utilizadas para promover um melhor acesso ao EFP.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O workshop inicia as suas atividades
principais com necessidades e expectativas de ambos os grupos-alvo. As instituições de EFP
partilham as suas oportunidades de formação, e os formandos expressam as suas necessidades de formação. Através destas atividades, é criado um diálogo aberto entre eles, com o
objetivo de preencher a lacuna de desinformação. Este workshop é uma oportunidade tanto
para estabelecer redes como para encontrar oportunidades de formação.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O impacto deste workshop
é a ligação e comunicação dos formandos e das instituições e a promoção da importância da
aprendizagem de EFP. Após a conclusão do seminário de 3 dias, deverá ser preenchido por
todos os participantes um questionário de avaliação com perguntas fechadas e abertas, que
dará um resultado qualitativo para a avaliação das ferramentas e da informação. O impacto
nos formandos e nas instituições de EFP é importante, dado o vínculo criado e o espaço de
discussão aberto, com o resultado de promover e tornar o EFP mais atrativo.

5. Espanha
i. Apoio de pares – Boa Prática Geral
•
•
•

•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: IES Tiempos Modernos
Website da boa prática: https://www.iestiemposmodernos.com/calidad/
Descrição e objetivos da boa prática: Cada escola secundária da comunidade autónoma de
Aragão tem o seu próprio sistema de gestão da qualidade. Cada equipa é composta por pessoal de toda a organização. O Liceu Tiempos Modernos de Saragoça é uma das 27 escolas de
EFP com certificação ISO 9001:2008. A escola secundária, Tiempos Modernos, a par de todas
as outras escolas secundárias certificadas, recolhe anualmente estatísticas de satisfação. A
informação mais relevante provém dos estudantes, das suas famílias, do pessoal docente
e não docente e das empresas que empregam os diplomados da escola. Como o governo
regional está interessado em que todas as escolas secundárias obtenham a certificação para
a Garantia de Qualidade, a escola secundária, Tiempos Modernos apoia as outras escolas
secundárias da região. Como parte deste procedimento, ajuda outras escolas a desenvolver
os seus instrumentos e materiais de gestão da qualidade, incluindo software para medir a
satisfação dos estudantes e dos empregadores.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Reuniões individuais, sessões de
aconselhamento, comunicação via email/telefone.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Reuniões constantes revelaram-se úteis para esclarecer dúvidas, compreender melhor o processo de reconhecimento
e impor relações entre as várias escolas envolvidas, abrindo espaço para um diálogo sobre
possíveis parcerias noutros domínios.

ii. Projeto Medea – Boa Prática Geral
•
•
•

•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: EFA EL SOTO
Website da boa prática: https://efaelsoto.com/efqm300/
Descrição e objetivos da boa prática: O projeto Medea (Dual Methodology ClassroomEnterprise), envolve um processo de aprendizagem em que os alunos têm períodos de formação na empresa (alternância educativa). Favorece a sua orientação profissional e a sua
inserção laboral. A Escola de Agricultura Familiar (EFA) “El Soto” é um centro de formação
profissional cuja missão é alcançar o desenvolvimento do meio rural. É um centro aprovado
pelo Governo Andaluz, dotado do Certificado de Excelência em Gestão EFQM +200. É uma
escola em que se promove a formação integral dos alunos, não só profissional, cultural,
técnica, desportiva e social, mas também humana, respeitando a liberdade de cada aluno e
membro do pessoal.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: São necessários acordos de colaboração com empresas para que os estudantes possam beneficiar de períodos de estágio.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os alunos têm demonstrado
uma atitude crítica, reflexão e análise do desempenho da sua profissão, facilitando a assimilação dos conhecimentos teóricos e a motivação para o trabalho.
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d. BOAS PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES/FORMADORES

As boas práticas e as ferramentas selecionadas dão uma visão ampla e profunda da
centralidade do formador nos processos de aprendizagem. A investigação seguiu
três linhas de identificação de boas práticas:
• relacionadas com o método que pode passar da aprendizagem experiencial à
aprendizagem eletrónica de vanguarda;
• relacionadas com o mérito centrado em conteúdos altamente inovadores ligados à evolução do mercado e às necessidades de desenvolvimento profissional;
• relacionadas com o desenvolvimento da maturidade digital do formador capaz
de supervisionar as tecnologias de aprendizagem para maximizar a eficácia
educativa dos processos e projetos de formação, em virtude de uma mentalidade digital robusta.
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1. PORTUGAL
i. Famalicão Extreme Gaming - Boa Prática Setorial
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Município de Famalicão, Norte de Portugal
Website da boa prática: https://famalicaoextremegaming.pt/
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática traduz-se num festival de videojogos,
considerado pelos professores participantes um evento preponderante para o crescimento
profissional. Professores e alunos foram convidados a participar em workshops e sessões
informativas acerca de programação, ambientes digitais, segurança na internet, jogos online
e vício em vídeojogos, bem como a experimentar robôs, placas, impressoras 3D, drones,
entre outros. Os principais objetivos deste evento passaram pela promoção da prática e da
cultura do uso da tecnologia; divulgação de experiências promotoras do uso de jogos na sala
de aula como motores de aprendizagem; sensibilização de um uso informado, crítico e seguro
da Internet; incentivo do encontro e intercâmbio de experiências/ideias entre estudantes,
professores e profissionais. Teve também lugar uma conferência exclusiva para professores/
formadores sobre a gamificação, jogos e segurança no âmbito da flexibilidade curricular,
incluindo debates e intercâmbio de práticas e projetos. Esta atividade foi certificada com 5
horas de formação, tornando-a mais apelativa para os professores.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O comité de planeamento do evento
terá de assegurar que alguns oradores relevantes assistam a este tipo de evento. Além disso,
o evento deverá realizar-se num espaço bastante amplo e de fácil acesso à tecnologia. As
questões de certificação têm de ser tidas em conta.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O feedback recolhido
através do Questionário B para os participantes foi bastante positivo. A maioria dos participantes considerou esta iniciativa como sendo uma forma inovadora e eficiente de adquirir
conhecimentos-chave para o desenvolvimento profissional dos professores.
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1. PORTUGAL
ii. Ferramenta: PINTEREST
Esta é uma aplicação amplamente utilizada para criar, visualizar e compartilhar ideias interessantes sob a forma de imagens visualmente atraentes. O Pinterest não se destina apenas a visualizar e guardar belas imagens, mas também pode ser utilizado como uma ferramenta criativa
para aumentar a criatividade entre professores e alunos. A página “Professores no Pinterest” tem
166.000 seguidores. A página consiste em quadros para planos de aula, decoração de sala de aula
e outros tipos de conteúdos para tornar a aprendizagem mais animada.
Os professores podem explorar vários fóruns online, como Quora, Reddit, Discuss, LinkedIn
Answers e Yahoo Answers, para tentar interagir com professores de todo o mundo enquanto
fazem perguntas de desenvolvimento profissional. Isto pode ajudar não só a trazer diversidade
ao seu ensino, interagindo com professores de diferentes culturas, mas também permitir-lhes
compreender o nível de educação noutras partes do mundo.
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2. Itália
i. Caça ao tesouro de sessões de contos digitais – Boa Prática Setorial
•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: CONFORM S.c.a.r.l.
Website da boa prática: http://xwpx.iipc.lv/apses-it/collaborazione/breve-sessione-formativa-transnazionale-ad-avellino-italia/
• Descrição e objetivos da boa prática: Esta boa prática diz respeito a um modelo de formação
experimental (realizada de 26 de Novembro a 28 de Novembro de 2018 em Avellino, Itália)
organizado e implementado pela CONFORM no Programa Erasmus+, Setor da Educação de
Adultos, atividades KA2 Parcerias estratégicas (N.º de código 2017-1-LV01-KA204-035487)
com o envolvimento de educadores adultos da Letónia, Suécia e Bulgária, que partilharam
experiências e participaram/conduziram seminários e workshops sobre várias técnicas
estratégias para lidar com problemas sociais, financeiros, educativos, de comunicação,
empresariais, etc., que os adultos de hoje enfrentam cada vez com mais frequência. Cada dia
foi dedicado a um grupo de parceiros (Bulgária, Letónia, Suécia, Itália) durante o qual estes
apresentaram as suas estratégias e técnicas sobre o tema e partilharam as suas experiências
sobre a utilização de diferentes métodos no trabalho e na aprendizagem com adultos. A formação incluiu tanto aulas teóricas como exercícios práticos, experiências reais de resolução
de problemas.
Em particular, os participantes foram envolvidos pelo parceiro Italiano CONFORM num jogo
experimental, dividido nas duas fases seguintes, interdependentes:
1. Observação reflexiva que, através da técnica do pensamento visual, envolveu os participantes, na metodologia de aprendizagem baseada em problemas, numa atividade
de formação ao ar livre para procurar, identificar e “captar” símbolos de excelência,
representativos da província de Avellino, visões, imagens, fragmentos evocativos da sua
cultura e história, para desenvolver capacidades analíticas, espírito crítico, criatividade,
pensamento lateral, visão global e atenção ao detalhe, aproveitando os sinais “fracos”
para ver “para além deles” de uma forma prospetiva e desconcertante.
2. Teste direto que viu os participantes envolvidos numa sessão de workshop interna sobre
“desenvolvimento de competências de comunicação”, onde tiveram de elaborar uma
história digital composta por imagens, vídeos, entrevistas, etc., feitas durante a caça ao
tesouro. O trabalho ajudou a desenvolver novas formas de comunicação, através das
quais motivaram a lógica que inspirou a realização do seu produto, com o qual procuraram entusiasmar, persuadir e envolver outros interlocutores, captando a sua atenção,
transmitindo mensagens que pudessem fomentar recordações. A sessão de formação
incluiu também um desafio culinário que visava preparar um prato italiano, revisitado e
reinterpretado pelas sensibilidades culturais específicas das equipas internacionais dos
participantes no jogo experimental, posteriormente provado por um júri especial. O formato representava uma metáfora organizacional onde era necessário utilizar recursos,
conhecimentos, métodos e organização para cozinhar, a fim de desenvolver as
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2. ITALY

•

•

capacidades de trabalho em equipa, com o forte envolvimento das pessoas, diretamente
chamadas a trabalhar com os outros para atingir objetivos comuns.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O website do projeto contém todos
os resultados intelectuais necessários para replicar a iniciativa: o Kit de ferramentas sobre
competências analíticas e de resolução de problemas: exemplos de boas práticas, aulas em
formato de vídeo, testes, metodologias, etc. O Currículo de formação sobre as competências
de resolução de problemas e sobre a promoção da resiliência pessoal em adultos. O Manual
metodológico para a implementação do currículo de formação desenvolvido em organismos especializados na educação de adultos. Este formato, em particular, é transferível para
outros contextos porque foi concebido e testado num contexto multicultural e multilingue,
gerando resultados relevantes tanto em termos de aprendizagem como do envolvimento
emocional de um conjunto de professores heterogéneos para competências e contextos
profissionais. Além disso, o formato explora fatores extremamente recorrentes da cultura e
do estilo de vida a nível europeu, como o património cultural, a gastronomia típica e o vinho,
que estão facilmente disponíveis em todos os países da UE.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os participantes relataram
que era muito divertido socializar com os seus coparticipantes.

ii. Simplificar o processo de comprovação dos resultados de aprendizagem (SEPLO) –
Boa Prática Setorial
•
•
•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: REY Europe Limited (UK)/EGInA (IT)
Website da boa prática: http://www.seploecvet.eu/
Descrição e objetivos da boa prática: O principal objetivo do projeto era desenvolver ferramentas e recursos inovadores para apoiar escolas de EFP, empresas de acolhimento de
emprego, organizações intermediárias e formando para integrar os resultados de aprendizagem numa atividade de mobilidade baseada no trabalho. Parte do projeto consistiu na
promoção do ECVET como uma ferramenta de apoio ao reconhecimento dos resultados de
aprendizagem e das competências adquiridas pelos aprendentes no país de acolhimento, de
modo a que estes possam contar como créditos para a qualificação que está a ser estudada
pelo aprendente no seu país de origem.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: O objetivo do SEPLO era desmistificar o ECVET e criar recursos que permitissem uma fácil implementação em contextos
nacionais distintos, aumentando assim a oportunidade de os formandos europeus irem para
o estrangeiro e enriquecerem a sua aprendizagem através de experiências de mobilidade.
A fim de implementar esta boa prática, as escolas e os prestadores de EFP devem apoiar os
tutores dos estabelecimentos de ensino superior a envolver e integrar o ECVET na atividade
de mobilidade no trabalho.

2. ITALY
Para que os tutores dos estabelecimentos de ensino superior possam implementar o ECVET,
devem ser fornecidas orientações. Devem compreender o contexto de aprendizagem; identificar e depois definir os resultados da aprendizagem; comprovar a realização de unidades
de resultados de aprendizagem; acompanhar e apoiar os alunos; avaliar e validar a aprendizagem alcançada.
• Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O impacto do projeto
consiste na simplificação dos processos de reconhecimento e validação dos resultados
de aprendizagem e na melhoria da utilização do ECVET. O apoio à utilização de quadros
europeus comuns produzirá benefícios valiosos para as organizações e professores no
domínio do EFP. A este respeito, a promoção do ECVET e a simplificação do seu mecanismo podem apoiar primeiro os professores no processo de reconhecimento e depois promover a mobilidade dos estudantes. O SEPLO aborda diretamente o ECVET, facilitando
a sua aplicação a diferentes cursos e atividades, desde a aprendizagem no trabalho até à
mobilidade na formação, permitindo assim uma ampla transferibilidade da metodologia.

iii. Ferramenta: GOOGLE PLUS
Seguindo as publicações e outras partilhas dos professores, os professores que as seguem
podem aprender e partilhar a sua perspetiva participando nos debates realizados.
A plataforma também pode ser utilizada pelos professores para orientar os seus alunos
sobre como criar os seus próprios círculos e acrescentar membros aos mesmos. Os círculos
podem ser utilizados para trabalhar em colaboração, e cada grupo pode ver o fluxo vivo dos
outros. Até as sessões de chat podem ser realizadas para verificar os comentários sobre a sua
aprendizagem à medida que trabalham em grupo.
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3. Turquia
i. Internet das Coisas e formação de formadores em empreendedorismo – Boa Prática
Setorial
•
•
•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Direção Distrital da Educação Nacional
de Mamak
Website da boa prática: https://mamak.meb.gov.tr/www/nesnelerin-interneti-ve-girisimcilik-egitici-egitimi-projemiz-basladi/icerik/1889
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste em dar a conhecer, compreender e interpretar a Internet das coisas (IoT), que é considerada como uma das tecnologias mais importantes que moldarão o futuro. Este objetivo é aplicado aos professores, que
são responsáveis pela transferência de novas tecnologias para os alunos.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A implementação implicou uma
formação teórica e prática de 4 dias para 60 professores. Todos os programas de ensino estiveram frente a frente na universidade técnica do Médio Oriente. Consequentemente, para
ser transferido para outros países, é necessário estabelecer parcerias entre universidades e
centros de desenvolvimento profissional.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: No final da formação, foram
entregues certificados aos que foram aprovados no exame preparado pelos peritos sobre o
tema. Os professores participantes informaram os seus colegas e alunos nas suas próprias
escolas. Esta experiência também permitiu aos participantes desenvolver ainda mais as suas
competências digitais, utilizando recursos tecnológicos durante o período de formação.

ii. Ferramentas: PINTEREST AND GOOGLE PLUS
Pinterest é uma rede social que permite aos utilizadores partilhar visualmente e descobrir novos
interesses através da colocação (conhecida como “pinning” no Pinterest) de imagens ou vídeos
nos seus próprios quadros ou nos de outros (ou seja, uma coleção de “pins”, normalmente com
um tema comum) e da navegação naquilo que os outros utilizadores têm afixado. Utilizando uma
orientação visual, a rede social está muito focada no conceito de estilo de vida de uma pessoa,
permitindo-lhe partilhar os seus gostos e interesses com os outros e descobrir os de pessoas com
os mesmos interesses, no caso deste projeto, outros professores ou formadores. O objetivo da
rede social é “ligar todas as pessoas do mundo através das ‘coisas’ que elas acham interessantes”.
Google Plus é uma rede social da Google. A forma mais básica como o Google+ pode funcionar na
sala de aula de um professor é como uma via de comunicação. De facto, os professores podem utilizar o Google+ para comunicar diretamente com os alunos, famílias de alunos ou outros educadores. Esta comunicação pode também ser expandida para incluir a revisão de ideias de áreas de
conteúdo específicas. Clarificar os objetivos de aprendizagem atuais, rever conceitos recentes,
delinear trabalhos de casa ou fornecer um fórum público para os alunos fazerem perguntas são
outras aplicações fáceis do Google+. Também podem ser realizadas sessões de chat para verificar
os comentários sobre a aprendizagem dos alunos à medida que estes trabalham em grupo.
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4. greece
i. Formação de formadores para o 3.º Liceu Profissional da Escola Pública de Comércio
e Vocações de Sivitanidios na Cidade de Bilbao – Boa Prática Geral
•
•

•

•

•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Escola Pública de Comércio e Vocações
de Sivitanidios
Website da boa prática:
https://www.sivitanidios.edu.gr/index.php/draseis-erasmus/716-ροή-καθηγητών-του-3ουεπαλ-στην-πόλη-μπιλμπαο-της-ισπανιασ
Descrição e objetivos da boa prática: A boa prática consiste em utilizar as experiências de
mobilidade para o desenvolvimento profissional dos professores. Nesta boa prática específica, sete professores do 3º Liceu Vocacional da Escola Pública de Comércio e Vocações
de Sivitanidios de diferentes especialidades foram formados no processo de aprendizagem
baseado em abordagens de coaprendizagem em Educação e Mobilidade noutro país europeu. Esta formação pode ser benéfica para qualquer Escola de Ofícios e Vocacionais, uma vez
que os próprios formadores podem organizar palestras educativas, dias informativos e workshops que podem responder à procura de várias comunidades (alunos, professores, pais)
para o avanço regular das competências pedagógicas. O desenvolvimento profissional dos
formadores tem um impacto não só na sua comunicação com a comunidade de estudantes,
mas também com outros professores fora da escola, e com os pais.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: A formação de formadores durou
seis dias e centrou-se em estratégias de ensino inovadoras que poderiam ser adotadas no
Sistema de Ensino Secundário Grego no domínio da formação profissional. O programa
incluiu atividades de comunicação com colegas docentes que trabalham em institutos de
formação, instituições governamentais de ensino e escolas técnicas. O programa abordou
a familiarização com o “processo de aprendizagem em colaboração” aplicado a instituições
educativas estrangeiras como modelo comprovado de estágio em empresas que trabalham
com a comunidade escolar. Além disso, o programa de formação previa o reforço de abordagens de ensino não tradicionais para alcançar uma relação de trabalho sustentável entre os
estudantes das escolas técnicas e as empresas.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: O objetivo final era a
implementação das estratégias de ensino pelos participantes no processo de ensino físico. A
avaliação dos seminários de formação foi realizada por todos os membros participantes após
o fim da mobilidade.

ii. Ferramenta: Linkedin
Esta ferramenta profissional de redes sociais ajuda os professores a familiarizarem-se com
outros educadores e formadores. A plataforma também pode ser utilizada para acolher comunidades de educadores envolventes, onde os professores podem partilhar recursos de ensino e
aprendizagem.
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5. Espanha
i. Aula do futuro – Boa Prática Geral
•
•

•

•

•
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Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Instituto Nacional de Tecnologias
Educativas e Formação de Professores (INTEF)
Website da boa prática: https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcionpara-la-1a-edicion-de-cursos-aula-del-futuro-ano-2020/; http://educalab.es/proyectos/
aula-del-futuro
Descrição e objetivos da boa prática: A Aula do Futuro é o espaço criado na sede do
INTEF, dividido em várias áreas de aprendizagem e equipado com uma variedade de
tecnologias inovadoras, que visa divulgar uma mudança metodológica a fim de favorecer
e estimular os processos de ensino e aprendizagem nas salas de aula de espanhol. Esta
iniciativa teve início durante o projeto Future Classroom Lab, iniciado em 2012 pelo
consórcio dos Ministérios da Educação Europeus. O Instituto Nacional de Tecnologias
Educativas e Formação de Professores (INTEF) desenvolve e coordena a iniciativa Aula
do Futuro a nível nacional, para além de proporcionar aos professores esta formação no
Instituto Nacional de Tecnologias Educativas e Formação de Professores (INTEF). Uma
das ações da iniciativa é organizar cursos da Aula do Futuro para a formação de professores em todo o país, promovendo a cooperação inter-regional.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Todas as ferramentas e passos
para implementar esta boa prática podem ser encontrados no kit de ferramentas da iniciativa: http://fcl.intef.es/kit-aula-del-futuro/.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: A boa prática visa a
promoção de mudanças metodológicas na prática pedagógica diária através da criação e
organização de espaços flexíveis nas escolas que promovam o uso de pedagogias ativas.
Posteriormente, cada sala de aula deverá responder às necessidades dos alunos que a
vão utilizar.

5. Espanha
ii. Microformação para professores – Boa Prática Geral
•
•
•

•
•

Nome da Escola de EFP que adotou a boa prática: Muitas escolas espanholas adotaram esta
boa prática a nível nacional
Website da boa prática: http://edupills.educalab.es/
Descrição e objetivos da boa prática: É uma aplicação que fornece uma micro formação para
professores, centrada na aquisição e/ou desenvolvimento de aptidões, capacidades e competências digitais de uma forma simples e rápida. É uma plataforma que permite aos professores e formadores realizar cursos de formação num curto espaço de tempo, nos quais a teoria e a prática são combinadas em “pílulas” inteligentes. Edupills ganhou o prémio de Projeto
Mais Inovador nos Prémios Abertos 2017. O prémio foi entregue na Open Expo 2017, um
evento que contou com a presença de mais de 200 empresas, patrocinadores de alto nível de
TI, e mais de 3.000 participantes.
Ferramentas e passos para implementar a boa prática: Os professores só precisam de um
telemóvel onde possam descarregar a aplicação.
Impacto e avaliação da boa prática e ferramentas relacionadas: Os professores adquirem
e/ou desenvolvem aptidões, capacidades e competências digitais de uma forma simples e
rápida.

iii. Ferramentas: EdCamp
Edcamps (abreviatura de campos educativos) permite aos professores planear e realizar conferências sobre qualquer assunto que desejem e sejam orientadas para os participantes, de modo
a encorajar os alunos a contribuir. Isto permite que os professores se concentrem em temas que
consideram importantes ou interessantes.

61

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação
não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode
ser considerada responsável por eventuais utilizações que
possam ser feitas com as informações nela contidas.

