PLANO
12VETFest
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O projeto em poucas palavras
Este plano integra o projeto VETFest – 12 Events for Transnational and National VET networks,
com o número de referência 609050-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-VET-NETPAR, cofinanciado pelo
Programa Erasmus+ KA3 – Reforma Política, da Comissão Europeia, que tem os seguintes objetivos:
• 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.

O que é o Plano 12VETFest?
É um plano que inclui doze boas práticas relacionadas com
• a organização de eventos e atividades de sensibilização do Ensino e Formação Profissional (EFP)
que poderão ser integradas na Semana Europeia do Ensino Vocacional
• a internacionalização do EFP e mobilidade de staff e dos formandos
• a implementação do EQAVET
• o desenvolvimento profissional de professores/formadores
que os parceiros selecionaram como as mais relevantes do “Manual de Boas Práticas no EFP” para
serem implementadas nos países da parceria, de forma a atingir os objetivos do convite à apresentação de propostas da Comissão Europeia.
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BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS
COM ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS E ATIVIDADES
DE SENSIBILIZAÇÃO DO EFP
PORTUGAL
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Feira das Profissões
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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://www.atec.pt/feira-de-profissoes-atec.html
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EPTO Futuros

Um ciclo de conferências que visa discutir os desafios, exemplos, práticas e metodologias ligadas à
inovação e ao empreendedorismo, bem como a empregabilidade e 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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://www.noticiasdecoimbra.pt/eptoliva-encerra-ano-lectivo-comolhos-postos-no-amanha
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ITÁLIA
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Consapevolezza digitale a scuola (Consciência digital na
escola)
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 questão 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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://forumpa2018.eventifpa.it/it/event-details/?id=8120
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GRÉCIA

Workshops de aconselhamento
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 grupo-alvo 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 surge como fator de promoção do
mercado de trabalho, colmatando as lacunas existentes entre o EFP e o mercado laboral.

MAIS INFORMAÇÕES: http://iek-triandr.thess.sch.gr/index.php
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Biz4Fun – Vamos divertir-nos com as start-ups de
negócios

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.

MAIS INFORMAÇÕES: http://www.biz4fun.eu/
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BOAS PRÁTICAS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS ESCOLAS DE EFP E MOBILIDADE DO
STAFF E DOS FORMANDOS
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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)
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 tutela da Comissão Europeia.
Em Itália, é gerida e promovida pelo INDIRE, que coordena iniciativas já implementadas a nível
nacional e seleciona materiais e projetos produzidos em Itália para 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.

MAIS INFORMAÇÕES: http://www.erasmusplus.it/etwinning-webinar-27marzo/
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GRÉCIA

Campanha de informação Erasmus em
CIPFP CANASTELL
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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+.
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.

MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.cipfpcanastell.com/
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Procura de emprego
União Europeia

na

A boa prática consiste na organização de um
seminário Europass, que versa na importância do
Curriculum 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.
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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://iesalandalus.linkpc.net/moodle/course/view.php?id=3&section=1
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BOAS PRÁTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO EQAVET

9

Sessões de esclarecimento
sobre o EQAVET
O processo de certificação do EQAVET trata-se
de um processo 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.

MAIS INFORMAÇÕES:
https://www.agrup-alcains-svb.com/seminarioensino-profissional-no-nosso-agrupamento/
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Rede de workshops

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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://iek-akmi.edu.gr/
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Revisão de pares para o EQAVET
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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, estas boas práticas contribuíram 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.

MAIS INFORMAÇÕES:

https://docplayer.gr/5761149-Synedrio-politiki-diasfalisis-poiotitasstin-epaggelmatiki-ekpaideysi-katartisi-o-rolos-ton-parohon-katartisis-kai-ton-ekpaideyton.html
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BOAS PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL DE PROFESSORES/
FORMADORES

Famalicão Extreme Gaming
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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.

MAIS INFORMAÇÕES: https://famalicaoextremegaming.pt/visitasestudo-2/
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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

