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1. Introdução
Este documento é elaborado com base nos resultados de uma pesquisa realizada na Polónia,
Bulgária, Eslováquia e Portugal e reflete as principais necessidades delineadas nos países
parceiros em termos de conteúdo de aprendizagem preferencial no campo da HST, modelo de
aprendizagem preferido e características do curso de formação.
A Estratégia de Metodologia e Avaliação de Aprendizagem Comum destina-se a servir como
documento de orientação para utilizadores avançados do portal (como professores,
consultores, administradores do portal). O documento contém as seguintes secções:
o Conceito pedagógico - esta secção fornece informações sobre o modelo de
aprendizagem seguido pelo curso SPOSH e o portal de ICT, que é a aprendizagem
combinada.
o Diretrizes de uso do portal - esta secção fornece informações sobre como os utilizadores
diferentes, por exemplo, alunos, tutores, administradores, etc., podem fazer uso do
portal SPOSH ICT.
o Casos de uso de exemplo do uso do portal - esta secção fornece exemplos específicos das
diferentes funcionalidades do portal SPOSH ICT disponível para cada tipo de utilizador.
o Objetivos de aprendizagem - esta parte da metodologia descreve a estrutura do curso de
formação SPOSH e descreve diferentes módulos e os seus objetivos de aprendizagem.
o Cenários para a utilização do sistema ECVET - esta secção fornece possíveis ações que
podem ser realizadas nos países parceiros no que diz respeito à utilização do curso de
formação SPOSH nos sistemas ECVET em países parceiros.
o Método de aprendizagem entre pares - esta secção fornece informações sobre diferentes
oportunidades de aprendizagem entre pares que o portal SPOSH ICT oferece - por
exemplo, discutindo módulos de aprendizagem e estudos de caso com outros alunos por
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meio de diferentes ferramentas de comunicação disponíveis no portal de ICT, como
fóruns e salas de aula virtuais. / Videoconferências, etc.
o Estratégia de avaliação e validação que permite avaliar o processo de aprendizagem
com a utilização da funcionalidade da plataforma SPOSH.
O documento destina-se a servir os principais grupos-alvo do projeto, utilizando o portal SPOSH
ICT e os materiais de formação SPOSH. A metodologia visa ajudar os seguintes grupos:




Trabalhadores das PME;
Gerentes das PME;
Alunos das escolas profissionais.

2. Conceito Pedagógico
2.1. Estrutura Pedagógica
O curso SPOSH segue um modelo de formação B-learning (Blended Learning). O B-learning é um
programa de educação formal em que um aluno aprende, pelo menos em parte, através de
entrega online de conteúdo e instrução com algum elemento de controlo do aluno ao longo do
tempo, local, caminho ou ritmo. (Fonte: "Blended Learning: A Disruptive Innovation", Knewton).
O principal objetivo do curso de formação SPOSH é fornecer educação e formação na área da
HST de acordo com os princípios da aprendizagem ao longo da vida. Por conseguinte, o projeto
SPOSH aborda diretamente os objetivos e as necessidades identificados no “Quadro Estratégico
da UE para a Segurança e Saúde no Trabalho (HST) 2014-2020”. Este novo enquadramento
destina-se a garantir que a UE continue a desempenhar um papel de liderança na promoção de
elevados padrões de condições de trabalho tanto na Europa como a nível internacional, em
consonância com a Estratégia Europa 2020. A principal razão por trás deste estabelecimento de
Parceria Estratégica é a criação de fortes conexões entre os parceiros e a elaboração de
ferramentas, materiais, padrões e metodologia comuns de aprendizagem em HST. Os parceiros
desenvolverão uma plataforma de formação que sirva os utilizadores das PME como fonte de
informação sobre boas práticas e ajudará na avaliação adequada dos riscos de HST.
O portal SPOSH ICT foi projetado para atender às necessidades de três diferentes grupos-alvo:




Trabalhadores das PME;
Gerentes das PME;
Alunos das escolas profissionais.
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A documentação do curso está disponível no Portal SPOSH ICT (https://www.sposhcourse.piap.pl/) nos seguintes idiomas: inglês, búlgaro, português, polaco e eslovaco.
As informações estão organizadas nas seguintes categorias:
-

Metodologia de Aprendizagem Comum e Estratégia de Avaliação - fornecendo
informações pedagógicas e metodológicas sobre o curso; instruções técnicas, etc.;
Conteúdo de Formação SPOSH;
Portal SPOSH ICT.

2.1.1. Cursos B-learning disponíveis no Portal SPOSH ICT
Tabela 1. Lista de Módulos dos cursos de B-learning do Portal SPOSH ICT

Nome

Nível
Objetivo
Duração
Grupos-Alvo
Módulos

Curso de Segurança e Saúde
No Trabalho, nível básico
(atualização)

Curso de Segurança e Saúde
No Trabalho, nível avançado

Atualização
Informação
Sensibilização
< 12 Horas
Trabalhadores menos qualificados,
Trabalhadores operacionais
1. Consciência geral sobre HST
2. Prevenção de riscos no local de
trabalho
3. Medidas de autoproteção
4. Gerenciamento de segurança
de máquinas e equipamentos
de trabalho

Avançado
Adquirir / melhorar conhecimentos
e competências
25 Horas
Trabalhadores qualificados,
Cargos de gestão
1. Normas internacionais e
legislação aplicável à atividade
da empresa
2. Consciência geral sobre HST
3. Prevenção de riscos no local de
trabalho
4. Medidas de autoproteção
5. Gerenciamento de segurança de
máquinas e equipamentos de
trabalho
6. Ergonomia do local de trabalho

Cada um dos módulos contém entre 4 a 6 lições e cada aula tem a seguinte estrutura:
Tabela. 2. Conteúdo de aprendizagem do curso de Segurança e Saúde Trabalho, nível básico
(atualização)

Curso de Segurança e Saúde no Trabalho, nível básico (atualização)
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Módulo 1:
Consciencialização geral
sobre HST

Módulo 2: Prevenção de
riscos no local de trabalho

Módulo 3: Medidas de
autoproteção

Lição 1.1. Introdução à
consciencialização
geral
sobre a problemática da
HST

Lição 2.1. Introdução às
problemáticas de
prevenção de riscos no
local de trabalho

Lição 3.1. Introdução aos
procedimentos de
autoproteção no local de
trabalho

Lição 1.2. Instituições para
suporte de HST, legislação
e leis

Lição 2.2. Perigo,
estimativa de risco,
avaliação de risco no local
de trabalho
Lição 2.3. Prevenção,
recomendações no local
de trabalho antes de
acidentes
Lição 2.4. Gerenciamento
de riscos

Lição 3.2. Introdução às
medidas de autoproteção
contra riscos químicos

Lição 1.3. Formação em
SSO,
condições,
periodicidade, grupos-alvo
Lição 1.4 Direitos e
responsabilidades do HST

Módulo 4:
Gerenciamento de
segurança de máquinas e
equipamentos de
trabalho
Lição 4.1. Gerenciamento
de segurança de
máquinas e
equipamentos de
trabalho
Lição 4.2. Ações ao inserir
uma nova máquina /
dispositivo

Lição 3.3. Introdução às
medidas de autoproteção
contra riscos biológicos
Lição 3.4. Introdução às
medidas de autoproteção
contra riscos físicos
Lição 3.5. Introdução às
medidas de autoproteção
para a indústria de metal
para curso avançado

Tabela. 3. Curso de Segurança e Saúde no Trabalho, nível avançado

Curso de Segurança e Saúde no Trabalho, nível avançado
Módulo 1: OSHA
/ Normas
Internacionais e
Legislação
Aplicável da
Empresa
Lição 1.1. OSHA introdução,
pensamento
crítico
de
responsabilidade
s éticas e globais

Módulo 2:
Consciencializaçã
o geral sobre a
HST

Módulo 3:
Prevenção de
riscos no local
de trabalho

Módulo 4:
Medidas de
autoproteçã
o

Lição 2.1.
Introdução à
consciencialização
geral sobre
problemática de
HST

Lição
1.2.
Organizações
internacionais

Lição 2.2.
Instituições para
suporte de HST,
legislação, leis

Lição

Lição 2.3.

Lição 3.1.
Introdução às
problemáticas
de prevenção
de riscos no
local de
trabalho
Lição 3.2.
Perigo,
estimativa de
risco, avaliação
de risco no
local de
trabalho
Lição 3.3.

Lição 4.1.
Mapeament
o das
necessidades
de medidas
de segurança
e saúde
Lição 4.2.
Introdução a
medidas de
autoproteçã
o contra
riscos
químicos
Lição
4.3.

1.3.

Módulo 5:
Gerenciament
o de segurança
de máquinas e
equipamentos
de trabalho
Lição 5.1.
Gerenciament
o de segurança
de máquinas e
equipamentos
de trabalho

Módulo 6:
ergonomia do local
de trabalho

Lição 5.2.
Ações ao
inserir uma
nova máquina
/ dispositivo

Lição 6.2.
Transtornos
Musculoesquelético
s Relacionados ao
Trabalho

Lição 6.1.
Introdução
Ergonomia

Lição 6.3. Fatores de
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Padrões
internacionais

Lição
Estratégias
Desafios

1.4
e

Lição
1.5.
Instituições
de
Previdência
Social
Condições
Básicas
para
Promoção
da
Saúde
no
Trabalho
nas
Empresas

Formação em
SSO, condições,
periodicidade,
grupos-alvo

Prevenção,
recomendaçõe
s no local de
trabalho antes
de acidentes

Lição 2.4. Direitos
e
responsabilidades
do HST

Lição 3.4.
Gerenciamento
de riscos

Lição 2.5.
Vigilância de
saúde no
Trabalho

Lição 3.5.
Avaliação de
risco - matriz
de risco

Introdução a
medidas de
autoproteçã
o
contra
riscos
biológicos
Lição
4.4.
Introdução a
medidas de
autoproteçã
o
contra
riscos físicos

Risco de Distúrbios
Musculoesquelético
s Relacionados com
o Trabalho

Lição
4.5.
Introdução a
medidas de
autoproteçã
o para a
indústria de
metal para
curso
avançado

Lição 6.5. Projeto de
espaço de trabalho e
estação de trabalho

Lição 6.4. Fatores de
Risco de Distúrbios
Musculoesquelético
s Relacionados ao
Trabalho;
Métodos de análise
e avaliação de risco.

Cada uma das lições tem a seguinte estrutura:
Tabela 4. Estrutura das lições configuradas dentro de cada módulo.

Tabela de Conteúdos

Conteúdos da Lição

Objetivos de Aprendizagem

Descrição de competências / habilidades / conhecimentos que
o aluno obterá ao longo de cada aula.
Tempo estimado para cobrir todo o módulo.
Como o módulo será ensinado, que reuniões presenciais serão
planeadas, quais ferramentas multimédia estão disponíveis,
como cobrir o material da melhor maneira.
Breve introdução ao tópico, referências aos outros módulos.
Os conceitos básicos do respetivo tópico.
Links da Web úteis para leitura adicional.
Material adicional interessante para ilustrar o conteúdo das
respetivas aulas e dar uma ideia melhor dos conceitos
explicados dentro deles
Chats, videoconferências, vídeos do Youtube, etc.
Uma visão geral dos pontos mais importantes do conteúdo.
Questões de escolha múltipla que abordam partes importantes
do conteúdo e visam testar o conhecimento adquirido através
da respetiva lição.

Calendário
Planificação
Introdução
Conteúdo
Links Úteis
Estudo de Caso/ Exercícios/
Boas Práticas
Ferramentas de Multimédia
Sumário dos Pontos-Chave
Questionário de Auto-Teste
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Bibliografia
Glossário
Anexo

Referências a fontes de informação usadas.
Termos usados na respetiva lição explicados de maneira clara.
Documentos específicos adicionais para cada módulo.

Os exercícios e as perguntas de autoteste ajudarão os alunos a familiarizarem-se com o
conteúdo e verificarão o seu entendimento do material. As respostas a essas perguntas não
farão parte da avaliação do aluno, portanto, os alunos podem decidir se desejam concluir esses
exercícios e / ou perguntas.

Cada lição é acompanhada por um estudo de caso, boa prática e / ou um exercício em que o
aluno usa a teoria para resolver o problema descrito. Assim, o aluno pode demonstrar que ele /
ela conseguiu a competência. O resultado da resolução desses casos e exercícios pode ser
avaliado pelo tutor.
Os alunos completarão o seu próprio caminho de aprendizagem de maneira independente. Se
um aluno se deparar com uma parte difícil do conteúdo ou ficar preso de outra maneira, ele /
ela pode fazer perguntas no fórum online (antes de digitar as perguntas, os alunos devem
verificar o fórum em outras perguntas e respostas). Alunos pares e o tutor podem ajudar a
responder às perguntas dos alunos.
Além de um post no fórum público, os alunos também podem enviar a pergunta ou solicitação
através de uma mensagem direta para qualquer um dos contactos disponíveis. A função
“contactos” na plataforma também dá a possibilidade de enviar e-mails ou iniciar um chat ao
vivo. As perguntas e respostas no fórum são salvas, para que os futuros alunos do curso possam
retirar dúvidas semelhantes.
O portal SPOSH ICT oferece um estudo individualizado através da aprendizagem online, tutoria
e aprendizagem entre pares. As aulas são ministradas em sincronia (comunicação com os
participantes em tempo real, vídeo online), bem como assincronamente (via e-mails e fóruns de
discussão online). O curso SPOSH esforça-se para fornecer atividades de aprendizagem que
sejam significativas, envolventes e relevantes, conectadas aos interesses dos alunos e ao
conhecimento prévio.
Os alunos têm a oportunidade de demonstrar o que aprenderam através de comunicações
verbais e escritas, e através do uso de múltiplas formas de tecnologia.
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O conteúdo de cada módulo é acessível desde o início do curso. Os participantes devem
envolver-se em leitura, discussões online, exercícios em grupo, etc.
Em termos de organização do sequenciamento e navegação de atividades de e-learning,
sugere-se adotar um modelo de agregação de conteúdo SCORM usando uma abordagem
baseada em regras que pode ajudar a definir o sequenciamento e ordenação das atividades de
aprendizagem. Pode ser útil adotar uma organização de conteúdo estruturada em árvore.

Figura 1. A organização de conteúdos estruturados em árvore.

Para obter os benefícios desejados da reutilização, vários problemas devem ser abordados. Em
primeiro lugar, os objetos de aprendizagem devem ser concebidos com o objetivo de promover
a reutilização e reformulá-los em diferentes contextos instrucionais. Isso envolve a
consideração de várias questões de design, como design instrucional e contexto. Em segundo
lugar, é importante que os objetos de aprendizagem sejam padronizados para facilitar o
compartilhamento por diferentes indivíduos e organizações. Os padrões são necessários para
empacotamento de objetos de aprendizagem, para que possam ser usados em diferentes
plataformas de computador e sistemas de aprendizagem sem modificação. Os padrões também
são necessários para catalogar objetos de aprendizagem usando um vocabulário comum para
que eles possam ser localizados na Web por utilizadores em potencial. Finalmente, os padrões
são necessários para facilitar o armazenamento, a descoberta e a recuperação de um grande
número de objetos de aprendizagem armazenados em repositórios digitais seguindo essa
estrutura clássica de hierarquia de e-learning.
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Figura 2. Estrutura de hierarquia de e-learning SPOSH

O conteúdo do projeto SPOSH está disponível em todas as línguas nacionais dos parceiros do
projeto e em inglês como idioma principal do projeto. A plataforma baseada na web permite
que os participantes personalizem facilmente a interface e a aprendizagem da linguagem do
conteúdo. Cada parceiro é responsável pelas traduções do conceito / metodologia de formação
e pelo conteúdo da plataforma da Web para o seu próprio idioma.
Os modos de comunicação técnica incluem e-mail padrão, telefone, fax e reuniões - conferência
física e por telefone / vídeo. Um servidor de repositório de documentos foi configurado para
armazenar e trocar todos os documentos eletrónicos e protótipos de software, considerando o
nível de disseminação de documentos e os direitos de acesso de diferentes utilizadores /
grupos de utilizadores. O nível de qualidade dos conteúdos e a organização geral de um curso
de e-learning é, em geral, muito crucial. Pode ser aprimorado seguindo alguns aspetos:
 Conteúdos centrados no aluno: os currículos de e-learning devem ser relevantes e
específicos para as necessidades, funções e responsabilidades dos alunos na vida
profissional. Habilidades, conhecimento e informação devem ser fornecidos de
maneiras diferenciadas;
 Granularidade: conteúdos de e-learning devem ser segmentados para facilitar a
assimilação de novos conhecimentos e permitir horários flexíveis de
aprendizagem;
 Conteúdo envolvente: os métodos e técnicas instrucionais devem ser usados de
forma criativa para desenvolver uma experiência de aprendizagem envolvente e
motivadora;
 Interatividade: é necessária uma interação frequente de aprendizes para manter
a atenção e promover a aprendizagem;
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 Personalização: os cursos no ritmo individual devem ser personalizáveis para
refletir os interesses e necessidades dos alunos; os tutores e facilitadores devem
ser capazes de acompanhar o progresso e o desempenho dos alunos.
Os cursos SPOSH foram planeados como uma solução de aprendizagem combinada, com
formação introdutório em sala de aula para os alunos, mas esses cursos também podem ser
utilizados como materiais de apoio para cursos tradicionais ou podem ser usados como cursos
de e-learning para utilizadores mais avançados.
Cada lição deve incluir:
 Uma explicação do método - textual / gráfico;
 Um exemplo (exemplos práticos e vídeo);
 Um exercício - prático (conjunto de questões de múltipla escolha, tarefas, etc.).
Todos os exemplos e exercícios devem estar relacionados com soluções reais de HST da
indústria. Atualmente, cada exemplo segue o mesmo estudo de caso.
A fim de ajudar os designers de aprendizagem a desenvolver o material de aprendizagem,
estudo de caso e exercício, assegurando um nível apropriado de consistência com a abordagem
SPOSH existente, um modelo geral foi desenvolvido e apresentado abaixo. Pode ser usado
como ponto de partida.

Figura 3. Etapas de design para desenvolver o material de aprendizagem SPOSH.

2.2. Definição de Sessões / Cenários Básicos de Formação
Várias questões devem ser definidas no início do processo:
 Definir o tipo de formação: b-learning (com introdução de aulas e exame final
tradicional), e-learning, formação clássica;
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 Definir os objetivos dos formaçãos: certificar-se de que o objetivo visado é
claramente explicitado;
 Definir as categorias / grupos de público-alvo: Por exemplo, um curso de
formação pode ser configurado para uma empresa individual de PME, com os
seus 3, 6 ou 15 funcionários, ou vários (conjuntos de) PMEs poderiam delegar
alunos para a sessão comum ou treinadores devem ser treinados;
 Definir para cada grupo-alvo a quantidade de conhecimento / lições a serem
transmitidas, como cursos separados; como nível de iniciantes, nível avançado,
nível de especialistas, nível de gerenciamento intermediário ou nível de
gerenciamento superior;
 Definir para cada curso a quantidade de participantes e a duração de tempo
alocada (sessões). Estes são, por vezes, requisitos controversos para cumprir. As
pessoas do nível de pessoal são difíceis de pegar do trabalho diário. Assim, é
“difícil” para um Gerente de topo mandar os trabalhadores embora por dias. No
entanto, para compartilhar um dia para o trabalho e para o formação: o cansaço
físico dos trabalhadores não permite um rápido e rápido progresso nas sessões de
ensino.;
 Selecionar para cada sessão o local apropriado, professores e materiais didáticos
(materiais duros e moles);
 Definir claramente / selecionar as sessões de ensino ou lições locais e
remotamente aplicáveis;
 Calcular feedback financeiro sobre rentabilidade;
 Estar preparado para a avaliação da sessão, com base no feedback dos alunos.
 Realizar a avaliação (auto e feedback) após cada sessão;
 Desenvolver os módulos de ensino como a análise de feedback ou avaliação
requer / define.
Cada ação ou processo listado acima precisa da (s) pessoa (s) para que isso aconteça e precisa
de mais recursos, como local disponível, professores / tutores disponíveis e equipamentos
disponíveis.

2.3. Diretrizes para a Execução da formação
Uma execução correta da formação pode ser desenvolvida envolvendo especialistas e
participantes em muitos tipos de tarefas. Além de pesquisar e implantar cursos, é necessário
distribuir manuais de formação para acesso a webinars ou para os recursos da sala de aula,
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escrever slides offline com anotações, fazer materiais de referência e desenvolver
documentação de ajuda, apresentações, animações e assim por diante.
É necessário que os tutores e / ou facilitadores estejam em comunicação quase diariamente e
usem um estilo flexível para motivar os participantes. Os participantes analisam orientações e
orientações claras. Outras recomendações de execução são as seguintes:
 Clips não superiores a 45 minutos;
 Anexado a cada videoclip deve haver documento em pdf com o material treinado
no clip;
 Levar em consideração a quantidade de informação que é fornecida pelo curso,
juntamente com o tempo alocado para o curso;
 Todos devem ser capazes de fazerem sozinhos alguns dos exercícios
demonstrados;
 Para não enfatizar a importância dos módulos, os módulos devem ser iguais na
sua apresentação. Todos podem escolher por si mesmo o módulo;
 Deve levar em conta o tempo de lazer dos participantes, o curso não deve ser
mais do que duas vezes por semana e não mais do que dois meses;
 Adoção de testes de múltipla escolha e não questões abertas.
Siga a estrutura e descrição do módulo sugerido:
Introdução da lição
Na secção de introdução, deve ser apresentado o leitor ao material do curso, delinear a
área do tópico, identificar o objetivo do conteúdo do ponto de vista dos alunos.
Objetivos da lição
Nesta secção, os objetivos do material devem ser identificados, isto é, o utilizador deve
ter uma compreensão clara do objetivo específico do material apresentado. Estes
objetivos devem ser definidos com o aluno em mente.
Instruções
Aqui o material didático deve introduzir claramente a abordagem ISAR e uma explicação
detalhada de como executar a etapa de trabalho deve ser claramente apresentada ao
professor. O objetivo da secção de instrução é capacitar o aluno sobre como cumprir ou
implementar os requisitos de HST.
Exemplo
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Aqui, uma aplicação prática da lição aprendida deve ser apresentada e explicada ao
aluno. O objetivo desta fase é fornecer ao aluno uma implementação prática dos
conceitos teóricos apresentados na lição.
Questões
Depois de cada aula, devem ser apresentadas várias perguntas e tarefas que testam a
capacidade dos alunos de aplicar e entender o material da lição. Diretrizes para o
desenvolvimento de questões de controlo são apresentadas abaixo:
 se o material for bastante textual e consistir num conjunto de diretrizes com
esquemas de documentação que o exame deve empregar e número de
questões de múltipla escolha que testa a familiaridade do utilizador com o
texto apresentado e os conceitos que o aprendiz deve conhecer;
 Se o material da lição consistir de uma ferramenta, por exemplo, fluxogramas,
a lição deverá apresentar problemas parcialmente concluídos, nos quais o
aluno emprega a ferramenta para completar a solução. Isso deve testar a
capacidade dos alunos de usar a ferramenta;
 Perguntas devem ser desenvolvidas considerando o aprendiz específico, por
exemplo, se o objetivo do aluno é a aplicação ou se é um entendimento teórico
ou se ambos irão determinar o tipo de perguntas que estão a ser feitas.
Conclusão
Uma vez criadas essas partes da lição, elas podem ser usadas de forma intercambiável
para formar o participante individual. Ao criar esses objetos de lição, quem desenvolver
o material didático para a metodologia pode criar partes de lições intercambiáveis e
reutilizáveis, reduzindo assim o esforço de desenvolvimento geral necessário.

2.4.

Diretrizes sobre como Apoiar os Alunos

O papel de mentor é muito importante no e-learning. Os papéis dos mentores são os
assistentes de ensino, os iniciadores da conectividade social e os apoiantes técnicos que
assumem os papéis do corpo docente nos ambientes de e-learning. Como assistentes de
ensino, os mentores fornecem aos alunos uma ajuda extra para esclarecer e compreender o
conteúdo do curso. Como facilitadores da conectividade social, os mentores ajudam os alunos a
desenvolver uma conexão de e-learning. Como defensores técnicos, os mentores ajudam os
alunos a resolver problemas tecnológicos.
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É delineado as principais responsabilidades dos papéis dos mentores e as suas contribuições
para remover as barreiras do e-learning, atendendo às necessidades dos alunos e aprimorando
a eficácia do ensino e da aprendizagem. Pode ser adotado pelos mentores como uma ajuda
fundamental no ambiente de e-learning. A Diretriz abrange três aspetos do papel de mentor,
descreve as suas responsabilidades e contribuições:
Tabela 5. Responsabilidades do tutor/mentor
Nº.

Papel do
Mentor

Responsabilidades

1.

Instrução de
ajuda

-

Responder às perguntas dos alunos sobre
o conteúdo da lição

-

Monitorizar discussões

-

Fornecer informações aos alunos para
melhorar a eficácia da aprendizagem

-

Esclarecer critérios de classificação

-

Manter faixas de frequência dos alunos

-

Publicar anúncios de classe de rotina

-

Fornecer
aos
necessárias

2.

3.

Iniciar
conetividade
social

Fornecer
suporte técnico

Contribuições
-

Fornecer respostas rápidas

-

Melhorar a qualidade das
instruções

informações

-

Aumentar a estrutura
apoio aos alunos

-

Orientar os alunos para seus objetivos de
aprendizagem

-

Aumentar o nível de conforto
dos alunos

-

Fornecer ajuda extra

-

-

Responder às preocupações dos alunos

Aumento da qualidade de
ensino e aprendizagem

-

Treinar os alunos em habilidades online
fundamentais

-

Reduzir as dificuldades de
dificuldade técnica

-

Facilitar os alunos na resolução de
problemas de acesso online

-

Aumentar a estrutura
apoio aos alunos

-

Fornecer informações necessárias sobre a
navegação no site do curso

-

Aumentar o nível de conforto
dos alunos

-

Ajudar os alunos a localizar recursos
específicos no ambiente de e-learning

-

Aumentar a eficácia e a
eficiência do e-learning.

-

Carregar ou baixar materiais do curso

-

Postar mensagens em fóruns de discussão

-

Encaminhar os alunos a outros recursos
quando os problemas tecnológicos não
puderem ser resolvidos pelos professores
e mentores.

alunos

de

de
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3. Diretrizes de uso do portal e exemplos de casos de uso do portal
3.1.

Funções do Utilizador Principal no Portal

A solução SPOSH inclui serviços baseados na Internet para diferentes grupos-alvo, oferecendo
suporte no estabelecimento, organização e execução de formação, e atualização dos cursos de
formação. Todos estes serviços baseiam-se na abordagem já aplicada no projeto de base e são
atualizados pelos mais recentes desenvolvimentos no Sistema de Gestão de Aprendizagem do
Moodle. Uma breve visão geral dos serviços é fornecida abaixo, com atualizações específicas
enfatizadas.
Espera-se que tenha o suporte para os utilizadores finais, para uma série de aplicações por
parte das organizações de formação e consultoria.
A atualização contínua dos cursos de formação é realizada, de acordo com os tópicos
abordados na solução SPOSH, sob uma dupla abordagem: ou mediante solicitação do utilizador
final, ou lançada pelos provedores de soluções SPOSH, no caso de inovações na área temática
específica aparecer. Prevê-se também que o grupo-alvo "formadores e consultores" e os
parceiros do consórcio europeu, através das suas organizações de formação, possam fornecer
atualizações de conteúdos, de acordo com as condições contratuais específicas. Dependendo
do tamanho das atualizações, esse serviço é oferecido como atualização baseada na Web das
partes de conteúdo ou atualização de CDs ou outras plataformas.
O mentoring online tem que ser realizado através da aplicação da versão mais recente do
Moodle, onde as funcionalidades pertencentes à Sala de Aula Virtual, agrupadas em
Ferramentas de Comunicação Síncrona (Audioconferência, Videoconferência, Chat em Tempo
Real), Ferramentas de Colaboração Síncrona), e as ferramentas de apresentação de média
síncrona devem ser especificamente observadas. O benefício da ampla disseminação da
solução Moodle é que existe um grande número de plug-inns, que permitem a criação de várias
funcionalidades. Este conceito compreende atualmente as ferramentas descritas abaixo, mas a
abordagem da abertura da solução deve ser mantida ao longo de toda a criação do sistema, o
que significa que as possíveis ferramentas novas e mais adequadas devem ser implementadas.

3.2. Permissões e Direitos Autorizados para cada Função de Utilizador
no Portal
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O sistema SPOSH fornece quatro funções de utilizador distintas: Super Administrador,
Administrador, Instrutor e Aluno. Esta estrutura foi revista durante a fase de testes, já que a
versão do Moodle planeada para o SPOSH oferece oportunidades significativamente ampliadas
em termos de definição de funções para a versão usada em projetos de base.
Cada utilizador é autenticado no login e atribuído a função associada ao seu nome de utilizador.
Com base nessa função, eles têm privilégios de acesso a determinadas telas, funções e
informações.
Super Administrador
Super Administradores criam, mantêm e excluem informações sobre várias
organizações. O super administrador tem telas para:


Criar e manter várias organizações e todos os utilizadores do sistema;



Atribuir os grupos de conteúdo e estilos de conteúdo disponíveis a cada
organização.

Administrador
Os administradores criam, mantêm e excluem informações sobre organizações
individuais, seus cursos e classes e seus instrutores e alunos. O administrador pode:


Manter informações sobre uma única organização e os seus instrutores e
alunos;



Criar, manter e excluir cursos e secções;



Agrupar alunos para a criação de contas e atribuições de classe.

Instrutor
Os instrutores podem manter as suas próprias informações pessoais e manter
informações sobre as classes às quais estão atribuídos. O instrutor tem telas para:


Manter senha e informações pessoais;



Adicionar ou remover alunos das aulas;



Criar atribuições de classe;



Ver o livro de notas da sua turma.

Aprendiz
Os alunos podem manter suas próprias informações pessoais. O aluno pode:


Manter senha e informações pessoais;
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Aceder ao conteúdo do curso e completar a tarefa e responder a perguntas
de autoteste;



Ver o seu livro de notas e armazenamento de arquivos pessoais.

Após a revisão da estrutura, foram elaborados e diferenciados os seguintes papéis:
- Gerente / Criador do Curso / Professor / Professor não-editor;
- Aluno;
- Convidado / Utilizador Autenticado / Utilizador autenticado na página inicial.

Figura 4. Captura de tela da funcionalidade de troca de funções no portal SPOSH ICT visível
para o Gerente.

3.3. Exemplos de Casos de Uso do Portal por Funções de Utilizador
Gerente
O Gerente tem o direito de criar, manter e excluir informações sobre o conteúdo dos diferentes
módulos, incluindo as lições dos dois cursos - básico e avançado. A pessoa que assume essa
função também pode atribuir funções e formar grupos para cada lição. O Gerente localmente
atribui as funções de professor, professor de não edição e aluno. Além disso, ele pode
reorganizar os blocos de informações ao usar a opção “Ativar edição ativada”.
Antes da opção "Ativar edição ativada", o Gerente pode visualizar uma barra de "Meus cursos"
(painel) e "Cores de tema" com cores padrão e alternativas (veja a figura 5 abaixo).
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Figura 5. Captura de tela do “Homesite” na função de Gerente no portal SPOSH ICT.

Na barra "Meus cursos" (painel), o Gerente pode ver uma visão geral dos seus cursos; busca de
cursos; veja as inscrições atuais nos cursos e veja o cronograma delas com atividades que
podem ser classificadas por data e cursos. Há um botão "Personalizar página" que pode ser
usado para personalizar a página atual da seguinte maneira:

Na barra “Cores do Tema”, o Gerente pode escolher entre as cores padrão e quatro cores
alternativas.
Depois de escolher o "Homesite" abaixo do "Dashboard", todos os cursos disponíveis são
exibidos da seguinte forma: Curso de Segurança e Saúde No Trabalho - Nível avançado, e Curso
de Segurança e Saúde No Trabalho - Nível básico (atualização):
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Figura 6. Captura de tela da página de curso básico do OSH quando a edição está
desativada na função de Gerente no portal SPOSH ICT.

Quando o Gerente escolhe um dos cursos, aparece um menu “This course”, que inclui as
seguintes opções: People; Notas; BigBlueButton; Certificados personalizados; Fóruns; Lições
(ver a Figura 6 acima).

A secção "Pessoas" permite que o Gerente veja quem são os participantes do curso, os seus
números, funções, grupos e o último acesso ao curso. O recurso mais importante disponível
para o Gerente na secção “Pessoas” é inscrever os utilizadores por meio do botão "Inscrever
utilizadores" e atribuir funções (visíveis na captura de tela abaixo):
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Figura 7. Captura de tela da opção “Inscrição” na função de Gerente no portal SPOSH
ICT.
O Gerente também pode procurar participantes por meio de filtros ou palavras-chave. Existe
uma lista de filtros dos quais o aluno pode escolher o papel, a saber: Gerente; Criador do Curso;
Professor; Professor não-editor; Aluno; Convidado; Utilizador Autenticado; Utilizador
Autenticado na frontpage, etc. Desta forma, o Gerente sempre sabe quem está online e
disponível no seu curso. O Gerente também pode pesquisar os participantes por meio das
letras do primeiro nome ou sobrenome.
A secção "Grades" permite que o Gerente edite e tenha uma visão geral de todas as notas e
estatísticas do curso por utilizador, estatísticas de lições, incluindo pontuação média, tempo
médio, pontuação alta, pontuação baixa, tempo alto, tempo baixo; estatísticas detalhadas,
incluindo estatísticas de classe e, mais especificamente, quantos utilizadores (em percentagem)
escolheram uma determinada resposta, número de tentativas do utilizador / aluno para
concluir o curso e quantos cursos foram concluídos e incompletos. (Ver as Figuras 8 e 9 abaixo
para ilustração dessas opções):

Figura 8. Captura de tela do relatório do graduador do curso básico do OSH na função
de Gerente no portal SPOSH ICT.
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Figura 9. Captura de tela da visão geral dos relatórios de classificação de curso básico
do OSH na função de Gerente no portal de TIC.

A secção de salas “BigBlueButton” permite que o Gerente verifique as salas de aula
virtuais em módulos diferentes, incluindo a semana, o grupo, os utilizadores, os
visualizadores, os moderadores, a gravação e as ações na sala de aula virtual específica
(consultar a Figura 10 abaixo).

Figura 10. Captura de tela das Salas “BigBlueButton” na função de Gerente no portal
SPOSH ICT.
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Quando o Gerente clica na sala virtual em particular, aparece um botão “Entrar na
sessão”, que permite ao utilizador ingressar na sala de aula virtual. Em seguida, o
utilizador é redirecionado para outra página na qual a sessão na sala de aula virtual
pode ser unida ativamente (via microfone) ou passivamente (opção somente escuta)
(ver as Figuras 11 e 12 abaixo).

Figura 11. Captura de tela da opção de sessão “Virtual Classroom” na função de
Gerente no portal SPOSH ICT.

Figura 12. Captura de tela da sessão ao vivo do “Virtual Classroom” na função de
Gerente no portal SPOSH ICT.

25

Parceria Estratégica para Segurança e Saúde Ocupacional
Projeto Nº. 2015-1-PL01-KA202-016625

A secção "Certificados personalizados" permite que o Gerente veja os certificados
emitidos em um curso e por tópicos e faça o download de um certificado, conforme a
figura 13 abaixo:

Figura 13. Captura de tela da seção “Certificado Personalizado” e o Certificado na
função de Gerente no portal SPOSH ICT.
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A secção “Fóruns” dá o direito ao Gerente de ver os fóruns gerais, que são os anúncios,
as discussões abertas e se alguém está inscrito. O Gerente também pode ver os fóruns
de aprendizagem sobre diferentes tópicos do módulo, sua descrição, as discussões
iniciadas, se há assinantes para eles e opções de resumo por e-mail (ver a Figura 14
abaixo):

Figura 14. Captura de tela da secção “Fóruns” na função de Gerente no portal SPOSH
ICT.

A secção “Lições” dá o direito ao Gerente de ver todos os tópicos dos módulos, as lições
dentro deles, nota para cada lição (do mínimo de 0 até a pontuação máxima de 100) e o
prazo para completar cada lição. Por exemplo, na captura de tela abaixo, os módulos, as
aulas, as notas do curso básico são mostradas a partir do papel de um Gerente:
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Figura 15. Captura de tela da secção “Lições” na função de Gerente no portal SPOSH
ICT.
A função Gerente muda significativamente depois de pressionar a opção "Ativar edição",
como é visível abaixo nas capturas de tela 16 e 17:

Figura 16. Captura de tela da “Página Inicial” do site no modo de edição na função de
Gerente no portal SPOSH ICT.
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Figura 17. Captura de tela da “Edição da Página” de curso básico do OSH na função de
Gerente no portal SPOSH ICT.
O Gerente tem telas para:


Adicionar uma atividade ou recurso - O Gerente pode adicionar uma atividade ou
recurso para cada lição e o curso inteiro. As atividades que estão disponíveis
para serem adicionadas pelo Gerente são: Atribuição; BigBlueButtonBN; Chat;
Escolha; Certificado personalizado; Base de dados; Ferramenta externa;
Comentários; Fórum; Glossário; Lição; Questionário; Questionário; Pacote
SCORM; Pesquisa; Wiki; Oficina; recursos: Livro; Arquivo; Pasta; Conteúdo IMS;
Rótulo; Página e URL;



Editar anúncios - O Gerente pode editar as configurações; mover o bloco para a
direita; ocultar; duplicado; atribuir funções e excluí-las;



Editar um tópico dentro de todo o curso básico e avançado, destacando-o,
ocultando-o e excluindo-o;



Formar grupos de utilizadores - por atribuições; lições e discussões sobre tópicos
do módulo por lição; certificados;



Atribuir funções - por atribuições; lições e discussões sobre tópicos do módulo
por lição; certificados.

Ver as imagens abaixo para mais informações:
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Figura 18. Captura de tela de opções para “Edição de recursos e atividades,
atribuições, tópicos na página” do curso básico do OSH na função de Gerente no portal
SPOSH ICT.

Figura 19. Captura de tela de atividades de “Edição de recursos na página de curso
básico de HST” na função de Gerente no portal SPOSH ICT para cada módulo e para
todos os cursos.
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Figura 20. Captura de tela da “Formação de grupos” na página básica do curso OSH na
função de Gerente no portal SPOSH ICT.

Figura 21. Captura de tela da “Atribuição de papéis aos alunos; professor e professor
não-editor em aula: Introdução à ergonomia no papel de Gestor” no portal SPOSH ICT.

Criador do Curso
O Criador do Curso compartilha alguns dos direitos do Gerente, como o direito de criar, manter
e excluir informações sobre o conteúdo dos diferentes módulos, incluindo as lições dos dois
cursos - básico e avançado.
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Aluno
O papel do aluno é uma das funções atribuídas localmente pelo Gerente. O papel do aluno
pode ser tomado por todos os grupos-alvo do projeto SPOSH, a saber: 1) Trabalhadores de PME
e estudantes de escolas vocacionais que são recomendados a serem designados para o curso de
Segurança e Saúde No Trabalho, curso básico de nível; 2) Gestores de PME que são
recomendados para serem designados para o curso de Segurança e Saúde No Trabalho, nível
avançado. Estas são apenas recomendações. Os professores podem ajudar na avaliação do
conhecimento e das habilidades dos utilizadores antes de iniciar um curso, mas os
representantes dos grupos-alvo também podem determinar por si próprios quais dos cursos
devem ser realizados ou podem ser designados para ambos.
O aluno pode manter suas próprias informações pessoais. O aluno também pode:


Manter senha e informações pessoais;



Aceder ao conteúdo do curso e completar as tarefas; Responder a perguntas
de autoteste;



Ver o seu livro de notas e armazenamento de arquivos pessoais.

No portal SPOSH ICT, o aluno pode ver o seguinte menu "Meus cursos" no painel de controlo:

Figura 22. Captura de tela do painel de controlo no papel do aluno no portal SPOSH
ICT com o menu "Meus cursos" visível.
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Figura 23. Captura de tela do painel de controlo no papel do aluno no portal SPOSH
ICT com o menu das funcionalidades do utilizador visível.
No painel do aluno em particular, ele / ela é atribuído aos dois cursos - curso de Segurança e
Saúde No Trabalho, nível avançado e o curso de Segurança e Saúde No Trabalho, nível básico.
Como é visível na imagem acima, o aluno tem 0% de progresso em ambos os cursos listados na
secção "Em andamento". O aluno pode ter uma lista de futuros cursos na seção “Futuro” e
também os cursos já concluídos serão mostrados na secção “Passado”. As aulas dentro dos
módulos de cada um dos cursos podem ser visualizadas pelos alunos clicando no botão “Next”
se eles quiserem ir para frente e clicando no botão “Anterior” se eles quiserem voltar para uma
certa página de um dos cursos da lição. Os dois botões estão visíveis na imagem abaixo:

Figura 24. Captura de tela do uso dos botões “Anterior” e “Próximo” para avançar
numa aula no portal SPOSH ICT.

Ao completar uma parte de cada lição dentro de um módulo, uma barra de progresso com o
progresso exato (em percentagem) é mostrada ao aluno para que o utilizador esteja sempre
ciente de quanto conteúdo é deixado para ser coberto da lição e ele / ela também pode medir
o tempo gasto em cada aula dentro de um módulo (ver a figura abaixo):
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Figura 25. Captura de tela do progresso numa aula no portal SPOSH ICT.

No final de cada aula dos dois cursos, há um conjunto de perguntas a serem respondidas pelo aluno
para completar a lição completamente. O aluno pode fazer três tentativas para responder as perguntas
corretamente. Como é visível na imagem abaixo, o aluno pode escolher a opção “Sim, eu gostaria de
tentar novamente” ou “Não, eu só quero ir para a próxima opção de pergunta” (visível na imagem
abaixo). Estas opções demonstram a flexibilidade do portal e a autoconfiança e independência que ele
oferece aos alunos, pois eles podem tentar imediatamente de novo e não esperar que um professor
corrija as suas respostas. As escolhas acima mencionadas também podem economizar o tempo de
aprendizagem dos utilizadores.

Figura 26. Captura de tela de respostas no final de uma aula no portal SPOSH ICT.

34

Parceria Estratégica para Segurança e Saúde Ocupacional
Projeto Nº. 2015-1-PL01-KA202-016625

Quando o utilizador ler todas as páginas de uma lição e responder a todas as perguntas no final,
independentemente de as respostas estarem corretas ou não, a lição será considerada 100%
concluída e a pontuação do aluno será exibida (ver a captura de tela abaixo):

Figura 27. Captura de tela da conclusão de uma aula no portal SPOSH ICT com uma
pontuação de 100%.
Na primeira captura de tela, o aluno completou com 100% de sucesso numa aula com nota de
100 em 100.

Figura 28. Captura de tela da conclusão de uma aula no portal SPOSH ICT com
pontuação de 50%.
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Na segunda tela, o aluno completou com 100% de sucesso uma aula com nota de 50 em 100.
Depois de o utilizador avançar nas lições de um curso, a página Painel do utilizador muda
mostrando a percentagem geral do progresso feito pelo aluno no curso específico (a captura de
tela abaixo ilustra um exemplo desse progresso):

Figura 29. Captura de tela do progresso num curso no portal SPOSH ICT.

Quando o utilizador entra num dos cursos, um menu chamado “Este curso” aparece na barra
superior da página (visível na imagem abaixo). O menu permite que as seguintes opções sejam
escolhidas e exploradas pelo aluno: Pessoas; Notas; BigBlueButton; Fóruns e lições.

Figura 30. Captura de tela do menu “This course” e da secção “People” no portal
SPOSH ICT.
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A secção “Pessoas” permite que o aluno veja quem são os participantes do curso, o seu
número, funções, grupos e o último acesso ao curso. O aluno pode procurar participantes por
meio de filtros ou palavras-chave. Existe uma lista de filtros dos quais o aluno pode escolher o
papel, a saber: Gerente; Criador do Curso; Professor; Professor não-editor; Aluno; Convidado;
Utilizador autenticado; Utilizador autenticado no frontpage, etc. Desta forma, o aluno sempre
sabe quem está online e disponível no seu curso. O aluno também pode procurar os
participantes através das letras do primeiro nome ou sobrenome.
A secção "Grade" oferece ao aluno a oportunidade de acompanhar o relatório do utilizador,
incluindo a pontuação e o percentual de progresso alcançado para o curso em questão (ver a
imagem abaixo):

Figura 31. Captura de tela do relatório de utilizador de visão geral no portal SPOSH ICT.

Há também a opção de um relatório de visão geral no qual a nota de conclusão de todo o curso
/ cursos é mostrada (visível na imagem abaixo):
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Figura 32. Captura de tela da nota para concluir um curso no portal SPOSH ICT.

A secção de salas “BigBlueButton” permite que o aluno verifique as salas de aula virtuais em
módulos diferentes, incluindo a semana, o grupo, os utilizadores, os espetadores, os
moderadores, a gravação e as ações na sala de aula virtual particular (ver a figura abaixo).

Figura 33. Captura de tela da secção de salas “BigBlueButton” no portal SPOSH ICT.

Quando o aluno clica na sala virtual específica, aparece um botão “Entrar na sessão”, que
permite ao utilizador ingressar na sala de aula virtual. Em seguida, o utilizador é redirecionado
para outra página na qual a sessão na sala de aula virtual pode ser unida ativamente (via
microfone) ou passivamente (opção somente escuta) (ver as capturas de tela abaixo).
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Figura 34. Captura de tela do campo da sala de aula virtual no portal SPOSH ICT.

Figura 35. Captura de tela da sessão da sala de aula virtual no portal SPOSH ICT.

Durante a sessão, o aluno pode envolver-se em Chat, Webcams, Áudio, Emojis, Salas de
BreakOut para colaboração em equipa, Busca, Compartilhamento de Tela e Quadro Branco de
Multiutilizadores. O utilizador pode escolher estas opções através do rato no seu computador,
o qual forma um ponto vermelho que pode apontar as atividades acima mencionadas. Essas
funcionalidades permitem que a sessão da sala de aula virtual seja interativa e dinâmica. O
aluno pode estar envolvido em várias atividades de aprendizagem simultaneamente em tempo
real durante a sessão online. O ambiente de sala de aula virtual pode ser observado na imagem
abaixo:
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Figura 36. Captura de tela de uma sessão de sala de aula virtual aberta no portal
SPOSH ICT.

Enquanto a sessão está a decorrer, o aluno é capaz de ver a que horas começou e quem é o seu
moderador (ver a imagem abaixo):

Figura 37. Captura de tela de uma visão geral da sessão de sala de aula virtual aberta
no portal SPOSH ICT.

A secção "Fóruns" dá o direito ao aluno de ver os fóruns gerais, que são os anúncios, as
discussões abertas e a opção de se inscrever clicando em "Sim" em "Inscritos". O aluno
também pode ver os fóruns de aprendizagem sobre diferentes tópicos do módulo, a sua
descrição, as discussões iniciadas, as opções de resumo do e-mail e ele/ela pode
inscrever-se na discussão (ver a figura abaixo):
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Figura 39. Captura de tela da secção “Fóruns” no portal SPOSH ICT.

Neste caso, o aluno subscreveu a discussão sobre o módulo Consciencialização geral
sobre o SPOSH. O aluno será notificado sobre novas publicações na discussão em mãos.
A secção “Lições” dá ao aluno o direito de ver todos os tópicos dos módulos, as lições
dentro deles, a pontuação da nota do aluno para cada lição (do mínimo de 0 até a
pontuação máxima de 100) e o prazo para completar cada lição. Por exemplo, na
captura de tela abaixo, os módulos, lições e notas do curso básico são mostrados a partir
do papel de um aluno. O utilizador teve uma nota de 100 para completar a lição
chamada “Introdução à consciencialização geral sobre a problemática da HST” no
Módulo “Consciencialização geral sobre HST” e uma nota de 50 após concluir a lição
chamada “Instituições para apoio, legislação e leis de HST” novamente no Módulo
“Consciencialização geral sobre HST” e não há prazos definidos.
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Figura 40. Captura de tela da secção “Lições” no portal SPOSH ICT.
Existe um campo de “Certificação de Conclusão de Curso” na página “Lições” que
informa ao aluno a possibilidade de baixar um certificado se os alunos atingirem uma
determinada pontuação no total do Curso - 70% de respostas corretas de perguntas
dentro das lições de um curso. A opção para fazer o download do certificado está
disponível no portal ICT no campo “Certificado de conclusão do curso” e é visualizada
quando a percentagem mínima exigida é alcançada. Quando a pontuação exigida é
alcançada, o acesso ao campo Certificado não é mais restrito. Uma captura de tela do
campo Certificado está disponível abaixo:

Figura 38. Captura de tela do campo “Certificado de conclusão de curso” no portal
SPOSH ICT.

O aluno também tem acesso a outros recursos disponíveis no portal SPOSH ICT, a saber:
- Calendário - O aluno pode ver se há algum evento listado no calendário, exportá-lo,
gerir as suas inscrições e criar o seu próprio evento clicando no botão "Novo evento"
(visível na imagem abaixo):
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Figura 41. Captura de tela do recurso “Calendário” no portal SPOSH ICT.

-Mensagens - O aluno pode ver as suas mensagens e procurar os seus contatos através
deste recurso. Há também um ícone na parte superior direita da página do portal SPOSH
ICT, que permite ao utilizador criar uma nova mensagem e enviá-la aos utilizadores à
sua escolha. O utilizador aluno também pode optar por impedir que os não-contatos
recebam mensagens;

Figura 42. Captura de tela do recurso “Mensagens” no portal SPOSH ICT.

- Arquivos privados - O aluno tem o direito de aceder a um espaço de armazenamento
próprio no qual arquivos particulares podem ser armazenados. Os arquivos podem ser
de tamanho ilimitado e podem ser arrastados e soltos na página, o que torna mais fácil
para o aluno fazer o upload deles (ilustrado na imagem abaixo):
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Figura 43. Captura de tela do recurso “Arquivos privados” no portal SPOSH ICT.
- Publicações no fórum; Discussões; Minhas notas - Através desses recursos, o aluno
pode ver os seus posts no fórum; discussão em que eles participam e as suas notas.

Professor
O papel do professor é um dos papéis atribuídos localmente pelo gerente. O papel do professor
pode ser tomado pelo inspetor de segurança e saúde no Trabalho ou especialista em pequenas
e médias empresas, a fim de acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. O professor
tem o direito de criar, manter e excluir informações sobre o conteúdo dos diferentes módulos,
incluindo as lições do curso para as quais o utilizador é designado como professor. A pessoa que
assume essa função também pode atribuir funções e formar grupos para cada lição. O
professor pode reorganizar os blocos de informações ao usar a opção "Ativar edição ativada".
O professor pode manter as suas próprias informações pessoais e informações sobre o curso
para o qual foram designadas. O professor tem telas para:


Manter senha e informações pessoais;



Adicionar ou remover alunos das aulas;



Criar atribuições de classe;



Ver o livro de notas do curso.

Quando o utilizador entra na homepage do site do portal SPOSH ICT, os cursos disponíveis no
portal são exibidos e é mostrado quem é o professor de cada curso:
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Figura 44. Captura de tela do “Dashboard” no portal SPOSH ICT no papel de Professor.
O professor tem direitos semelhantes aos do Gerente do portal SPOSH ICT desde que o botão
“Ativar edição em” é visualizado para essa função e ele pode editar as lições e os cursos das
seguintes maneiras:
O professor tem telas para:


Adicionar uma atividade ou recurso - O professor pode adicionar uma atividade
ou recurso para cada lição e o curso inteiro. As atividades que estão disponíveis
para serem adicionadas pelo professor são: Atribuição; BigBlueButtonBN; Chat;
Escolha; Certificado personalizado; Base de dados; Ferramenta externa;
Comentários; Fórum; Glossário; Lição; Questionário; Questionário; Pacote
SCORM; Pesquisa; Wiki; Oficina; recursos: Livro; Arquivo; Pasta; Conteúdo IMS;
Rótulo; Página e URL);



Editar anúncios - O professor pode editar as configurações; mover o bloco para a
direita; ocultar; duplicado; atribuir funções e excluí-las;



Editar um tópico dentro de todo o curso básico e avançado, destacando-o,
ocultando-o e excluindo-o;



Formar grupos de utilizadores - por atribuições; lições e discussões sobre tópicos
do módulo por lição; certificados;



Atribuir funções - por atribuições; lições e discussões sobre tópicos do módulo
por lição; certificados.

Ver as imagens abaixo para mais informações:
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Figura 45. Captura de tela de opções para edição de recursos e atividades, atribuições,
tópicos na página de curso básico do OSH na função de Professor no portal SPOSH ICT.

Figura 46. Captura de tela de atividades de edição e recursos na página de curso básico
de HST no papel de Professor no portal SPOSH ICT para cada módulo e para todos os
cursos.
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Figura 47. Captura de tela da formação de grupos na página de curso básico de HST na
função de Professor no portal SPOSH ICT.

Figura 48. Captura de tela da atribuição de papéis aos alunos; professor e professor
não-editor em aula: Introdução à ergonomia no papel de Professor no portal SPOSH
ICT.
Na barra “Meus cursos” (painel), o professor pode ter uma visão geral dos cursos que de
ensino; busca de cursos; ver as suas matrículas atuais em cursos como professor e ver o
cronograma delas com atividades que podem ser classificadas por data e cursos (ver a
imagem abaixo para ilustração).
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Figura 49. Captura de tela da visão geral do curso na função de Professor no portal
SPOSH ICT.
Há um botão "Personalizar página" que pode ser usado para personalizar a página atual:

A partir da barra “Cores do tema”, o professor pode escolher entre as cores padrão e
quatro cores alternativas.
Quando o professor escolhe um dos cursos, aparece um menu “Este curso”, que inclui
as seguintes opções: Pessoas; Notas; BigBlueButton; Certificados personalizados; Fóruns;
Lições:
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A secção “Pessoas” permite que o professor veja quem são os participantes do curso, os
seus números, funções, grupos e o último acesso ao curso. O recurso mais importante
disponível para o Professor através da seção Pessoas é inscrever os utilizadores por meio do
botão "Inscrever utilizadores" e atribuir funções (visíveis na captura de tela abaixo):

Figura 50. Opções de inscrição no papel de professor no portal SPOSH ICT.
O professor também pode procurar participantes através de filtros ou palavras-chave. Existe
uma lista de filtros dos quais o professor pode escolher o papel, a saber: Gerente; Criador do
Curso; Professor; Professor não-editor; Aluno; Convidado; Utilizador autenticado; Utilizador
autenticado no frontpage, etc. Desta forma, o Professor sempre sabe quem está online e
disponível no seu curso. O professor também pode pesquisar os participantes através das letras
do primeiro nome ou sobrenome.
A secção "Grades" permite que o professor edite e tenha uma visão geral de todas as notas e
estatísticas do curso por utilizador, estatísticas de lições, incluindo pontuação média, tempo
médio, pontuação alta, pontuação baixa, tempo alto, tempo baixo; estatísticas detalhadas,
incluindo estatísticas de classe e, mais especificamente, quantos utilizadores (em percentagem)
escolheram uma determinada resposta, número de tentativas do utilizador / aluno para
concluir o curso e quantos cursos foram concluídos e incompletos (ver a imagem abaixo):

Figura 51. Relatório de nivelador no papel de Professor no portal SPOSH ICT.
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Figura 52. Estatísticas da lição no papel do professor no portal SPOSH ICT.

A secção “Grade” também fornece ao Professor o recurso para verificar a configuração
do Quadro de Notas e os pesos das notas de cada lição que são igualmente distribuídas.
As letras da nota também são definidas nesta secção. O professor tem acesso a esse
campo e pode ver quais as notas que são atribuídas a diferentes percentagens obtidas
pelos utilizadores-estudantes. Por exemplo, para um aluno ser premiado com a letra A
(a nota mais alta), o utilizador-estudante deve pontuar pelo menos 93% para um dos
cursos; pelo menos 90% para A -, etc. (isto é visível na imagem abaixo):

Figura 53. Categorias e letras no papel de Professor no portal SPOSH ICT.
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A secção de salas “BigBlueButton” permite que o Professor verifique as salas de aula
virtuais em módulos diferentes, incluindo a semana, o grupo, os utilizadores, os
visualizadores, os moderadores, a gravação e as ações na sala de aula virtual particular
(ver a Figura abaixo para ilustração).

Figura 54. Secção de salas “BigBlueButton” na função de Professor no portal SPOSH
ICT.

Quando o professor clica na sala virtual específica, aparece um botão “Entrar na
sessão”, que permite ao utilizador ingressar na sala de aula virtual. Em seguida, o
utilizador é redirecionado para outra página na qual a sessão na sala de aula virtual
pode ser unida ativamente (via microfone) ou passivamente (opção somente escuta)
(ver as figuras abaixo):

Figura 55. Sala de aula virtual no papel de professor no portal SPOSH ICT.

51

Parceria Estratégica para Segurança e Saúde Ocupacional
Projeto Nº. 2015-1-PL01-KA202-016625

Figura 56. Sala de aula virtual aberta no papel de professor no portal SPOSH ICT.

A secção "Certificados personalizados" permite que o professor veja os certificados
emitidos num curso e por tópicos e faça o download de um certificado como visível na
captura de tela abaixo:

Figura 57. Secção "Certificados personalizados" na função de Professor no portal
SPOSH ICT.

A secção “Fóruns” dá o direito ao Professor de ver os fóruns gerais, que são os anúncios,
as discussões abertas e se o professor está inscrito em algum deles. O professor também
pode ver os fóruns de aprendizagem sobre diferentes tópicos do módulo, a sua
descrição, as discussões iniciadas, se o professor está inscrito neles e as opções de
resumo de e-mail:

52

Parceria Estratégica para Segurança e Saúde Ocupacional
Projeto Nº. 2015-1-PL01-KA202-016625

Figura 58. Secção "Fóruns" na função de Professor no portal SPOSH ICT.
A secção “Lições” dá o direito ao Professor de ver todos os tópicos dos módulos, as
lições dentro deles, a pontuação da nota para cada lição (do mínimo de 0 até a
pontuação máxima de 100) e o prazo para completar cada lição. Por exemplo, na
captura de tela abaixo, os módulos, lições e notas do curso básico são mostrados a partir
do papel de um professor:

Figura 59. Secção “Lições” na função de Professor no portal SPOSH ICT.
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Professor não-editor
A função do professor não-editor é uma das funções atribuídas localmente pelo
Gerente. O papel do professor não-editor pode ser tomado pelo inspetor de segurança e
saúde no Trabalho ou especialista em PME a fim de acompanhar o processo de
aprendizagem dos alunos. O professor não-editor tem o direito de ver as informações
sobre o conteúdo dos diferentes módulos, incluindo as lições do curso em que o
utilizador está designado, mas o professor que não está editando não tem o direito de
editá-lo. A pessoa que assume essa função também pode atribuir funções e formar
grupos para cada lição. A opção "Ativar edição ativada" não está disponível para o
professor que não está a editar.
Convidado / Utilizador autenticado / Utilizador autenticado na frontpage
O papel do convidado é um dos mais limitados, já que o convidado não tem acesso às lições nos
módulos. Os convidados podem ver os títulos dos dois cursos disponíveis, mas não podem
aceder ao conteúdo dos cursos.
O utilizador autenticado / utilizador autenticado no frontpage tem o direito de comentar sobre
o seu plano de aprendizagem; solicitar revisão do seu plano de aprendizagem; comentar sobre
a sua própria competência e solicitar uma revisão da sua própria competência de utilizador;
gerenciar as suas próprias evidências de aprendizagem prévia; gerenciar as próprias sessões do
navegador.

3.4. Benefícios do acesso ao portal SPOSH ICT para alunos adultos
- Tempo: O portal SPOSH ICT fornece experiência única de e-learning personalizada. Como os
utilizadores dos alunos podem aceder ao portal online a qualquer momento, eles podem seguir
os cursos quando estiverem livres e se for da sua conveniência. Desta forma, o portal pode-se
encaixar em qualquer agenda lotada dos alunos e eles não precisam fazer ajustes a menos que
haja uma sessão online da Sala de Aula Virtual organizada antecipadamente por um professor;
- Ritmo de Aprendizagem: O portal SPOSH ICT oferece aos alunos a oportunidade de aprender
ao seu próprio ritmo e nos seus próprios termos. Se um utilizador-estudante precisar de mais
tempo para concluir uma determinada lição dentro de um módulo, ele não precisa de se
preocupar em desacelerar o grupo de estudo, pois ele é o ator central no processo de
aprendizagem;
- Equilíbrio entre Trabalho/Vida Social: Como o portal SPOSH ICT pode ser usado sempre que
os alunos gostam, eles podem equilibrar o trabalho e a sua vida social, já que eles podem
aceder os cursos durante os intervalos, almoços, etc.
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- Fortalecimento: O portal SPOSH permite que os alunos adultos assumam o controlo dos seus
objetivos em termos de carreira e vida pessoal como um todo. Os conhecimentos e habilidades
adquiridos com a conclusão dos cursos ajudarão os alunos a melhorar as suas qualificações e a
posicionarem-se num lugar melhor no mercado de trabalho.

4. Objetivos de Aprendizagem
Cada módulo tem metas de aprendizagem específicas que complementam todos os outros
módulos:
Tabela 4. Objetivos de aprendizagem de cada módulo definidos dentro dos cursos SPOSH blearning.

Nome do Módulo

Objetivos de Aprendizagem

Curso OSH – Nível Básico

Módulo 1: Consciencialização Fornecer aos trabalhadores, a nível operacional, a
geral sobre HST
terminologia e os conceitos básicos no campo da HST.
Após a conclusão deste módulo, os alunos serão capazes de
compreender e usar conceitos básicos no campo da HST e
estar mais conscientes do porquê de isso ser importante.
Módulo 2: Prevenção de riscos Após a conclusão deste módulo, os alunos (trabalhadores a
no local de trabalho
nível operacional) adquirem conhecimento sobre as ações
que devem realizar para evitar riscos, bem como a
importância de comportamentos contrários ao risco.
Módulo 3:
autoproteção

Medidas

de Após a conclusão deste módulo, os trabalhadores a nível
operacional:
 Estarem cientes das principais medidas de
autoproteção que é preciso aplicar para se
protegerem durante a execução das suas tarefas;
 Vão ganhar conhecimento sobre por que a
autoproteção é importante.

Módulo 4: Gerenciamento de Após a conclusão deste módulo, os alunos (trabalhadores a
segurança de máquinas e nível operacional) adquirem conhecimento:
equipamentos de trabalho
 Sobre diferentes tipos de medidas de segurança
para soluções automatizadas e robotizadas;
 Como operar com eles de maneira segura;
 O porquê de isto ser importante.
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Curso OSH – Nível Avançado

Módulo 1: OSHA / Normas Após a conclusão deste módulo, os alunos avançados
Internacionais e Legislação (gerentes, consultores, chefes de departamentos) irão:
Aplicável da Empresa
 Adquirir conhecimentos aprofundados sobre os
regulamentos da UE no domínio da HST;
 Adquirir conhecimentos sobre a legislação no
domínio da saúde e segurança no trabalho a nível
nacional - nos países parceiros, nomeadamente na
Polónia, na Bulgária, em Portugal e na Eslováquia.
Módulo 2: Consciencialização
Proporcionar aos gerentes, chefes de departamentos, etc., o
conhecimento básico e mais aprofundado sobre a
geral sobre HST
terminologia e os conceitos no campo da HST com os quais
um empregador precisa ser capaz de operar. Após a
conclusão deste módulo, os alunos serão capazes de
compreender e usar conceitos básicos no campo da HST.
Módulo 3: Prevenção de riscos Após a conclusão deste módulo, os alunos avançados
no local de trabalho
adquirirão conhecimentos sobre como realizar a avaliação
de riscos no local de trabalho e como implementar as
medidas preventivas necessárias em vigor.
Módulo 4: Medidas de Após a conclusão deste módulo, os alunos mais avançados:
autoproteção
 Estarão cientes dos determinantes básicos que eles
precisam de levar em conta para estabelecer um
conjunto de medidas relevantes de autoproteção
para os trabalhadores dentro da sua empresa;
 Irão adquirir conhecimentos sobre como mapear e
implementar medidas de proteção necessárias;
 Vão-se familiarizar com os tipos de medidas de
controlo de risco e o seu nível de eficiência.
Módulo 5: Gerenciamento de Após a conclusão deste módulo, os alunos avançados vão-se
segurança de máquinas e familiarizar com os principais tipos de medidas de segurança
equipamentos de trabalho
que podem ser implementadas para tornar as máquinas e os
equipamentos dentro de uma empresa / departamento
mais seguros para os trabalhadores.
Módulo 6: Ergonomia do local Após a conclusão deste módulo, os gerentes / chefes de
de trabalho
departamento, consultores, treinadores, etc., adquirirão
conhecimento profundo sobre os seguintes tópicos:
 Terminologia Básica em Ergonomia;
 Transtornos Músculoesqueléticos Relacionados ao
Trabalho;
 Fatores de Risco de Distúrbios Músculoesqueléticos
Relacionados ao Trabalho;
 Projeto de espaço e estação de trabalho.
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5. Cenários para a utilização do sistema ECVET
5.1. Introdução
O Sistema Europeu de Transferência de Créditos em Educação e Formação Vocacional (ECVET)
tem como alvo indivíduos interessados em seguir carreira num determinado campo e ajudá-los
na obtenção de documentos para a conclusão de pequenas unidades de volume que abordam
resultados de aprendizagem em diferentes níveis. O objetivo é reconhecer esta formação como
parte das qualificações profissionais existentes nos países membros da União Europeia. O
Sistema Europeu de Transferência de Créditos em Educação e Formação Profissional (ECVET) e
o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) tornam as qualificações mais transparentes e mais
acessíveis. São uma "ferramenta de transferência" entre os diferentes sistemas nacionais de
ensino e formação profissional, que são frequentemente um obstáculo à troca de experiências
para além das fronteiras do país. O ECVET é um sistema de unidades padronizadas e bem
definidas que descreve os resultados da aprendizagem. Uma unidade “representa o menor
conjunto de conhecimentos, habilidades e competências necessárias para a prática de uma
atividade profissional complexa que pode ser avaliada, desenvolvida e transferida”. O ECVET
permite que os resultados de aprendizagem alcançados num país sejam reconhecidos como
parte de uma qualificação profissional noutro país. Assim, os resultados adquiridos em
diferentes países europeus tornam-se mais comparáveis.

5.1.1. Termos-Chave
 Conhecimento - Conhecimento é o conjunto de factos, princípios, teorias e práticas que
estão relacionadas a um campo particular de trabalho ou formação.
 Habilidades - Capacidade de aplicar conhecimento e usar o know-how para realizar
tarefas e resolver problemas.
 Competências - Capacidade ou habilidade comprovada de usar conhecimentos,
habilidades e habilidades pessoais, sociais e / ou metodológicas em situações de
trabalho ou aprendizagem, e no desenvolvimento profissional e pessoal.
 Resultados de Aprendizagem - Os resultados de aprendizagem são avaliações do que o
aluno conhece, compreende e é capaz de fazer no final do processo de aprendizagem.
 Unidade de Resultados de Aprendizagem - Para aplicar o ECVET, as qualificações
precisam ser descritas usando os resultados da aprendizagem. Os resultados de
aprendizagem são agrupados em unidades. A unidade é uma componente da
qualificação que consiste num conjunto coerente de conhecimentos, habilidades e
competências que podem ser avaliados e validados.
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5.1.2. ECVET e ECTS – Semelhanças e Diferenças
O desenvolvimento do ECVET baseia-se no Sistema Europeu de Transferência de Créditos
(ECTS), que foi iniciado em 1989. O seu principal objetivo é apoiar a mobilidade intra-europeia
dos estudantes. A principal semelhança entre ECVET e ECTS são os objetivos de ambos os
sistemas, nomeadamente transferência e aquisição de créditos, mobilidade de alunos,
estudantes e trabalhadores. As principais diferenças entre as duas ferramentas afetam
principalmente o seu escopo. O sistema ECTS visa o Ensino Superior (ES) e o ECVET visa o Ensino
e Formação Profissional (EFP), incluindo a educação contínua e a aprendizagem não formal.
Uma diferença também pode ser encontrada nos resultados de aprendizagem nos quais os
sistemas enfatizam. Através do prisma do ECTS, o Quadro de Qualificação do Espaço Europeu
do Ensino Superior, são determinados os seguintes resultados de aprendizagem da formação:
 Conhecimento e compreensão;
 Aplicar o conhecimento adquirido;
 Tomar decisões;
 Capacidade de comunicação;
 Habilidades de aprendizagem.
No que diz respeito ao sistema ECVET, o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) define os
resultados de aprendizagem, tais como:
 Conhecimento;
 Habilidades;
 Competências.
A aplicação coordenada dos dois sistemas de créditos conduzirá a uma melhor e maior unidade
entre o EFP e o Ensino Superior, contribuindo assim para uma maior mobilidade na Europa.

5.1.3. Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Sistema
Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET)
A Recomendação enfatiza que o ECVET é aplicável a todos os resultados dos currículos que
devem, em princípio, ser alcançados através de diferentes percursos educativos e de
aprendizagem a todos os níveis europeus do Quadro Europeu de Qualificações para a
Aprendizagem ao Longo da Vida e para além dele - transferidos e reconhecidos. O objetivo é
facilitar a compatibilidade, comparabilidade e complementaridade mútua entre os sistemas de
créditos utilizados no EFP e no Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS) aplicados
no Ensino Superior, contribuindo assim para uma melhor interdependência entre os diferentes
níveis de educação e formação, em conformidade com a legislação nacional em prática. Vale a
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pena notar que ECVET não leva ao surgimento de um novo direito para os cidadãos receberem
reconhecimento automático de resultados de aprendizagem ou pontos. A sua aplicação a uma
determinada qualificação está em conformidade com a legislação, as regras e os regulamentos
aplicáveis nos Estados-Membros e baseia-se nos seguintes princípios e características técnicas:
Unidades de Resultados de Aprendizagem
Uma unidade de resultados de aprendizagem é uma componente de uma qualificação
profissional específica que consiste num conjunto coerente de conhecimentos, aptidões e
competências que podem ser avaliados e validados. Cada unidade corresponde a um
determinado número de pontos ECVET. Uma qualificação normalmente inclui várias unidades e
consiste no pacote inteiro da unidade. Desta forma, o aprendente é capaz de adquirir
qualificação, acumulando as unidades necessárias adquiridas em diferentes países e em
diferentes contextos de aprendizagem (formais e, quando apropriado, informais e
independentes), seguindo a legislação nacional relevante de EFP.
Uma unidade pode ser específica para uma única unidade de qualificação ou ser comum para
várias qualificações. Os resultados da aprendizagem que formam uma unidade podem ser
alcançados independentemente de onde ou como eles foram adquiridos. Assim, a unidade não
deve ser misturada com a componente do currículo formal ou curso de formação.
As instituições competentes e parceiros envolvidos no processo de formação, estabelecem as
regras e procedimentos para determinar as características da aprendizagem e combinando
unidades de aprendizagem, juntamente com a acumulação de unidades para uma determinada
qualificação de acordo com as regras nacionais.
As características técnicas de uma unidade devem incluir:
 Nome da Unidade;
 Nome da qualificação (ou qualificações) a que se refere, se aplicável;
 O nível de qualificação e o nível do Quadro Europeu de Qualificações relevante,
juntamente com o crédito ECVET relacionado com essa qualificação profissional
específica;
 Os resultados de aprendizagem dentro da Unidade;
 Os procedimentos e critérios para avaliar esses resultados;
 Os pontos ECVET associados à Unidade;
 O período de validade da Unidade, se for caso disso.
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5.1.4. Determinação de Pontos ECVET para Resultados de Aprendizagem Unitários
- Transferência e Acumulação de Resultados de Aprendizagem, Parcerias
ECVET
Nas unidades ECVET, os resultados de aprendizagem alcançados num ambiente são avaliados e,
após uma avaliação bem-sucedida, a transferência para outro ambiente é realizada. Neste
segundo contexto, eles são validados e reconhecidos por uma instituição competente como
parte dos requisitos de qualificação da pessoa que procura adquirir a qualificação. Então, os
resultados unitários de aprendizagem podem ser acumulados com a finalidade de adquirir essa
qualificação sob os regulamentos nacionais. As instituições competentes relevantes e os
parceiros envolvidos no processo de formação desenvolvem procedimentos e orientações para
a avaliação, validação, acumulação e reconhecimento dos Resultados de Aprendizagem da
Unidade.
As transferências de créditos com base no ECVET devem ser apoiadas pelo estabelecimento de
parcerias e redes envolvendo instituições competentes, cada uma com poderes no seu campo.
O estabelecimento de parcerias visa:
 Fornecer um quadro comum para a cooperação e a ligação em rede entre os parceiros
estabelecidos em memorando de entendimento ("mou"), que criam um clima de
confiança mútua;
 Ajudar os parceiros na criação de acordos específicos para a transferência de créditos
para os alunos.
No MoU, deve ser confirmado que os parceiros:
 Aceitam mutuamente o seu status como instituições competentes;
 Aceitam mutuamente os seus critérios e procedimentos para assegurar a qualidade, a
avaliação, a validação e o reconhecimento como satisfatórios para os fins da
transferência de créditos;
 Aceitam os termos de uso da rede de parceiros como objetivos, duração e acordos de
revisão;
 Aceitam a comparabilidade das qualificações profissionais;
 Sujeitam-se à transferência de créditos utilizando os níveis de referência;
 Aceitam o QEQ;
 Identificam os outros atores e instituições competentes.
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Acordo de Aprendizagem e Relatório Académico Pessoal
Para aplicar a transferência de crédito envolvendo dois parceiros e um determinado aprendiz
móvel dentro de um determinado MoU, o contrato de aprendizagem entre as duas instituições
competentes envolvidas no formação e no aluno é concluído.

5.2. Polónia
A modernização do sistema de qualificação na Polónia resulta das necessidades nacionais e será
utilizada para implementar políticas de aprendizagem ao longo da vida. As atividades de
modernização do sistema nacional de qualificações estão incluídas no contexto mais vasto das
mudanças na Europa relacionadas com a implementação da recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2008 sobre a criação do Quadro Europeu de
Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida, a seguir Recomendação do PE sobre o
QEQ.
A reforma do ensino geral e do ensino profissional, introduzindo os resultados da aprendizagem
como um ponto de referência básico para a política educacional, foi levada a cabo na Polónia
em 2008-2011. No Ensino Superior, foram introduzidas mudanças fundamentais em 2011. Em
2006, foram feitos preparativos para a criação do Quadro Nacional de Qualificações para o
Ensino Superior e, em 2008, o trabalho no Quadro Polaco de Qualificações (Polska Rama
Kwalifikacji - PRK) foi iniciado na Polónia. A implementação do PRK encerrará o ciclo de
reformas que ocorrem na educação polaca e no ensino superior e, ao mesmo tempo,
estimulará o desenvolvimento de qualificações obtidas fora destes sistemas.
O Quadro de Qualificações Polaco destina-se a cobrir as várias qualificações obtidas na Polónia,
o que permitirá a integração de vários sistemas de qualificação que operam no país. O PRK foi
concebido para que os seus níveis correspondam aos níveis do QEQ. Uma solução única
implementada na Polônia é a introdução de dois níveis de diferentes níveis de detalhe universal (grau I) e tipos típicos de educação (grau II).
Em 2013, foi criado o documento "Reference Reference - Reference of the Polish Qualifications
Framework for Lifelong Learning to the European Qualifications Framework". Este documento
foi adotado em 15 de Abril de 2013 pela Equipa Interdepartamental de Aprendizagem ao Longo
da Vida, incluindo o Quadro Nacional de Qualificações, e posteriormente aprovado pela
Comissão de Assuntos Europeus (Conselho de Ministros) em 15 de Maio de 2015. Uma vez
aprovado, o documento foi oficialmente enviado para a Comissão. Os resultados da análise
realizada durante o desenvolvimento do referido relatório demonstraram de forma fiável a
consistência dos níveis do Quadro de Qualificações Polaco com os níveis do Quadro Europeu de
Qualificações. Isto permitirá comparar as qualificações na Polónia com qualificações atribuídas
em diferentes países da UE e as qualificações atribuídas na Polónia deverão ser mais legíveis e
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mais fáceis de compreender noutros países e sistemas de qualificações na Europa. Em 2015, o
relatório foi atualizado com informações sobre mudanças regulatórias e resumo sucinto dos
principais fenómenos que ocorreram nos anos de 2013-2015 no ambiente de qualificação na
Polónia.
Lei de 22 de Dezembro de 2015 sobre o Sistema Integrado de Qualificação (Zintegrowany
System Kwalifikacji - ZSK).
O Parlamento aprovou uma lei em 22 de Dezembro de 2015 e o presidente assinou em 7 de
Janeiro de 2016. A lei entrou em vigor em 15 de Janeiro de 2016, com exceção dos
regulamentos que definem as tarefas do ministro responsável pela educação e educação da
implementação da regulamentação contida nesta Lei, que entrará em vigor em uma data
posterior.
A lei estabelece um sistema de qualificações profissionais na Polónia, introduzindo soluções
sistemáticas para qualificações fora do ensino superior e da educação (por exemplo, pelas
empresas de formação).
Os novos regulamentos preveem a criação de dois instrumentos que integram o Sistema Polaco
de Qualificação: o Quadro de Qualificações Polaco (PRK) e o Registo de Qualificações Integrado
(Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - ZRK). A ZRK liderará a Agência Polonesa para o
Desenvolvimento Empresarial. As qualificações serão inscritas no registo a pedido dos ministros
responsáveis por ramos específicos da economia e da entidade pública ou privada em causa. A
lei introduz a definição de qualificações. Este será um conjunto de resultados de aprendizagem
(conhecimentos, habilidades, competências sociais) de acordo com os requisitos estabelecidos,
cuja realização foi verificada e formalmente confirmada (mediante a emissão de um diploma,
certificado). A lei distingue a seguinte qualificação incluída no ZSK: transmissão integral
exclusivamente dentro do sistema de educação e ensino superior (por exemplo, certificado de
matrícula) e transmissão parcial, entre outros. Por empresas de formação (por exemplo, carta
de condução). A Estrutura de Qualificação Polonesa (PRK) deve ser usada para classificar as
qualificações incluídas na ZSK. Abrange 8 níveis (definidos pelas características gerais dos
resultados de aprendizagem), o que lhe permitirá comparar as qualificações de diferentes
campos no país e internacionalmente. Os níveis de qualificação serão colocados em
certificados, diplomas e certificados, pelo que será necessário corrigir o padrão de certificados e
diplomas adicionando uma marca de nível PRK.
O Registo de Qualificações Integrado (ZRK) está disponível no seguinte endereço da Web:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
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Agir no ZSK vs. ECVET
O pedido de inclusão de qualificação de mercado na ZSK é apresentado ao Ministro
competente para essa qualificação. A aplicação inclui, entre outros, a descrição da qualificação
de mercado, incluindo:
-

-

Nome da Qualificação
Carga de trabalho indicativa especificada durante as horas necessárias para se qualificar
Curtas características de qualificação, incluindo informações sobre atividades ou tarefas,
que a pessoa que detém a qualificação pode executar
Qualificações relacionadas com as qualificações
Se necessário, as condições a serem cumpridas pela pessoa que entra na validação, em
particular o nível exigido de educação
Requisitos de validação
A busca por qualificações, apresentada no contexto das tendências do mercado de
trabalho, desenvolvimento de novas tecnologias, necessidades sociais e estratégias de
desenvolvimento do país ou região
Capacidades típicas de cada qualificação
Resultados de aprendizagem exigidos para uma determinada qualificação descrita em
conformidade com o art. 9 seg. 1 pt 1

Artigo 9. Os níveis da Estrutura de Qualificações da Polónia são atribuídos à qualificação parcial
se:
Os resultados de aprendizagem exigidos para uma qualificação específica são descritos de uma forma
que inclui:

-

Características sintéticas dos resultados de aprendizagem,
Conjuntos isolados de efeitos de aprendizagem,
Resultados individuais de aprendizagem em conjuntos e critérios de verificação de
desempenho de resultados individuais de aprendizagem.

5.3. Portugal
A implementação do ECVET (Sistema Europeu de Crédito para o Ensino e Formação
Profissionais) em Portugal está em conformidade com as recomendações europeias; no
entanto, ainda há um longo caminho a percorrer na direção da implementação completa deste
sistema.
Em Portugal, os pontos nacionais do EQF e ECVET são da responsabilidade da mesma
organização - a Agência Nacional de Qualificação e Educação e Formação Profissional (ANQEP) e
o seu diretor é também o representante nacional na rede EQAVET. O processo inclui outras
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partes interessadas, como os conselhos setoriais de qualificação (CSQ), que incluem
representantes de instituições de ensino e formação, sindicatos, associações de empregadores,
empresas, centros tecnológicos e especialistas em áreas específicas.
A criação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), realizado no âmbito da reforma da
formação profissional e da criação do Sistema Nacional de Qualificações, realizou-se em
Portugal, em 2007, através da publicação do Decreto-Lei n. 396/2007, com base num conjunto
de premissas:
a) A necessidade de integrar e articular as qualificações obtidas nos diferentes subsistemas
de educação e formação (educação, formação profissional, ensino superior) num único
enquadramento;
b) A importância de valorizar e considerar as competências adquiridas em contextos não
formais e informais;
c) Melhorar a legibilidade, transparência e comparabilidade das qualificações;
d) A melhoria da certificação dupla, principalmente associada a qualificações secundárias;
e) Assegurar a articulação com o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), em especial a
utilização do QEQ como instrumento de referência para comparar os níveis de
qualificação de diferentes sistemas de qualificações do ponto de vista da aprendizagem
ao longo da vida.
O objetivo principal do QNQ é elevar o nível de qualificação da população portuguesa, dando
prioridade à generalização do nível secundário como uma qualificação mínima da população,
bem como apostar na qualificação de dupla certificação, seja aumentando ou generalizando a
oferta de educação e formação profissional (jovens e adultos), ou através do reconhecimento,
validação e certificação de competências de aprendizagem formais, informais e não formais.
Para atingir seus objetivos, o QNQ estabelece como um dos seus principais instrumentos o
Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), que visa regular e estruturar as ofertas educacionais
e de formação de dupla certificação, tornando-as relevantes e ajustadas às exigências das
empresas e baseadas em necessidades atuais e emergentes.
O CNQ é um instrumento:
• De gestão estratégica das qualificações nacionais a um nível de ensino não superior,
• Da regulamentação da oferta de formação em certificação dupla, cujo financiamento público
estará sujeito ao cumprimento das referências nela contidas,
• Que integra estruturas de qualificação únicas para formação de certificação dupla (formação
de adultos e formação contínua numa primeira fase) e para reconhecimento, validação e
certificação de habilidades (RVCC).
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O Catálogo Nacional de Qualificações é um instrumento aberto que visa proporcionar ao QNQ
uma maior articulação entre oferta e demanda por qualificações, exigindo uma atualização
permanente para atingir este objetivo.
Nesse sentido, foram criados 16 Conselhos Setoriais de Qualificação, com o objetivo de garantir
que sua atualização e evolução tenham a participação ativa e constante de agentes económicos
e sociais, além do papel desempenhado pelo Conselho Nacional de Formação Profissional.
Os Conselhos Setoriais de Qualificação foram criados para atender às necessidades de
educação e formação dos setores gerais da atividade económica nacional:
• Agroalimentar
• Artesanato e Ourivesaria
• Comércio e Marketing
• Construção Civil e Planeamento Urbano
• Cultura, Património e Produção de Conteúdo
• Energia e Ambiente
• Química, Cerâmica, Vidro e Outras Indústrias
• Computadores, Eletrónica e Telecomunicações
• Madeira, Móveis e Cortiça
• Metalurgia
• Moda
• Servições Prestados às Empresas e Serviços Pessoais
• Saúde e Serviços Comunitários
• Transportes e Logística
• Turismo e Lazer
Com o contributo dos Conselhos Sectoriais de Qualificação, o CNQ é regularmente atualizado
com novas qualificações, constituindo o principal instrumento para a implementação do ECVET
em Portugal.
O CNQ está disponível no seguinte endereço da web:
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
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A 1 de Fevereiro de 2017 foi publicado pelo Governo Português a legislação que regula o
Sistema Nacional de Crédito de Educação e Formação Profissional e define o modelo do
“Programa Qualifica” (Portaria nº 47/2017 de 1 de Fevereiro), disponível no seguinte endereço:
Portaria n.º 47/2017 - Diário da República n.º 23/2017, Série I de 2017-02-01
O Governo definiu a revitalização da educação e formação de adultos como um pilar central do
sistema de qualificações como uma prioridade política nacional, garantindo a continuidade das
políticas de aprendizagem ao longo da vida e a melhoria permanente da qualidade dos
processos e resultados de aprendizagem.
Para relançar essa prioridade, o governo criou o “Programa Qualifica”, que é uma estratégia
integrada para o formação e qualificação de adultos. Um dos diferenciais do “Programa
Qualifica” é o compromisso com os cursos de capacitação que levam a uma efetiva qualificação,
em contraposição a uma formação pontual, de baixo valor agregado, do ponto de vista da
qualificação e melhoria da empregabilidade dos profissionais.
Neste sentido, o Governo fez algumas alterações ao Decreto-Lei n. 396/2007, de 31 de
Dezembro, que estabeleceu o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificação (SNQ), ou
seja, a criação de um sistema de crédito que, com a estrutura modular da oferta de formação
existente, permite a capitalização coerente de unidades de formação e maior mobilidade e
flexibilidade nos percursos de formação. O Governo criou, assim, um instrumento para a
orientação e registo individual de qualificações e competências - o “Passaporte Qualifica” – que
é um instrumento central para a valorização e facilitação de cursos individuais de formação.
Este diploma regula o Sistema Nacional de Crédito para Educação e Formação Profissional e o
Passaporte Qualifica, com o objetivo de promover a flexibilidade nos percursos de qualificação,
capitalizando a formação individual e os percursos de aprendizagem ao longo da vida e
promovendo a legibilidade e reconhecimento do sistema de ensino e formação profissional.
O desenvolvimento do sistema de crédito baseia-se em três dimensões complementares:
i)
A atribuição de pontos de crédito às qualificações formais do SNQ, em particular as
qualificações que fazem parte do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e as suas unidades;
ii)

O acúmulo de pontos de crédito relacionados a uma mesma aprendizagem;

iii)

A transferência dos pontos de crédito obtidos no decurso dos cursos de formação.

Espera-se que os pontos de crédito sejam alocados às qualificações que compõem o CNQ, de
acordo com o nível de qualificação definido no QNQ, considerando que um ano de educação
formal e formação em tempo integral equivale a 60 pontos de acordo com as disposições do
Sistema Europeu de Crédito para Educação e Formação Profissional (ECVET).
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Os pontos de crédito de uma qualificação e de cada uma das unidades que a compõem são
obtidos quando os resultados de aprendizagem são alcançados ou as competências com as
quais se relacionam. Assim, a obtenção de uma qualificação resulta da respetiva certificação e
acumulação correspondente do número total de pontos de crédito atribuídos à qualificação, e
as unidades necessárias para o efeito, independentemente do curso de qualificação realizado.
Também é estabelecido que os pontos de crédito acumulados e relacionados às unidades
específicas de uma qualificação podem ser transferidos total ou parcialmente para outras
qualificações, e essa transferência pode ocorrer:
a) Dentro da mesma qualificação, para apoiar a conclusão de cursos incompletos no momento
de atualização ou término de sua qualificação;
(b) Entre as qualificações do mesmo nível, em uma ou mais áreas de educação e formação, a
fim de apoiar a formação profissional e a reconversão profissional;
c) Entre qualificações de diferentes níveis de qualificação, a fim de apoiar processos de
progressão escolar e profissional. Também determina as regras a serem aplicadas à
transferência de pontos de crédito.
No que diz respeito à formação profissional certificada não incluída no CNQ, a forma de
atribuição de pontos de crédito resultará de uma análise individual dos resultados da
aprendizagem, por referência às qualificações integradas no Catálogo, nos termos a serem
regulados pelo despacho conjunto de membros do CNQ.
A criação do “Programa Qualifica” permite não somente registar as qualificações obtidas (num
currículo ou caderno), mas também identificar o curso de capacitação realizado até agora pelo
indivíduo, para simular possíveis cursos de capacitação por meio das qualificações disponíveis
no site. CNQ e organizar o curso de qualificação feito ou a ser executado, dependendo das
qualificações que o indivíduo pode obter e do progresso acadêmico e profissional que pode ser
alcançado, identificando as competências em falta, de forma a possibilitar a construção de
caminhos de formação mais adequado às necessidades de cada indivíduo, entre as diferentes
trajetórias possíveis.
Os objetivos e princípios deste diploma são:
a) Promover a flexibilidade dos percursos de qualificação e as estratégias de certificação no
âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ);
b) Capitalizar os percursos individuais de aprendizagem e formação ao longo da vida;
c) Favorecer a legibilidade dos resultados de aprendizagem alcançados ou a serem atingidos
através da sua expressão quantitativa, de natureza complementar;
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d) Valorizar a aprendizagem certificada no contexto do SNQ, com base nas qualificações do
CNQ;
e) Valorizar formação contínuo, relevante e de qualidade, não incluído no CNQ, para fins de
certificação sob o SNQ;
f) Responder a necessidades específicas de qualificação, criando condições para a construção
de caminhos individualizados que permitam uma certificação final;
g) Facilitar o reconhecimento das qualificações e da mobilidade no espaço europeu.

2 - O desenvolvimento do sistema de crédito é regido pelos seguintes princípios:
a) A atribuição de créditos aponta para os estágios certificados no SNQ, nomeadamente as
qualificações que integram o CNQ e as suas unidades;
b) A acumulação de pontos de crédito relacionados a aprendizagens certificadas sob o SNQ;
c) A transferência de pontos de crédito obtidos no contexto de cursos de formação.

3 - O sistema de créditos incorpora os princípios contidos na Recomendação do Parlamento
Europeu e do Conselho de 18 de Junho de 2009 sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos
do Ensino e Formação Profissionais (ECVET), tal como definido no SNQ, particularmente no que
respeita à acreditação de qualificações e pelo reconhecimento e mobilidade no espaço
europeu.
Em 2006, a rede de Centros de Qualificação e Ensino e Formação Profissional (CQEP) foi
encerrada e substituída por 270 Centros “Qualifica” com pessoal adicional e qualificado.
Em 2017/2018 o governo lançou o “Programa Qualifica” através de uma nova ferramenta e
plataforma online (https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml) que permite
atualizar o sistema para reconhecer, validar e certificar competências e ajudar pessoas que não
estão na educação a aceder a programas de educação de adultos.
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5.4. Bulgária
Os materiais de formação SPOSH podem ser usados no sistema ECVET búlgaro das seguintes
formas:
 Acumulação Permanente de Créditos
A acumulação permanente de créditos será ao longo do tempo, com possíveis interrupções no
curso de formação, mas preparando-se para uma qualificação única (sem alterar o
desenvolvimento do curso);

 Mudando o curso e a qualificação dentro do mesmo sistema de Qualificação
Transferência e acumulação de créditos no mesmo sistema de Qualificação e no mesmo nível,
de uma qualificação e um curso de formação para outro (por exemplo, de uma qualificação de
um setor da economia para uma qualificação noutro setor similar);

 Alterar o curso e a qualificação de um sistema para outro
Transferência e acumulação de créditos no mesmo nível, mas de um setor de educação ou
qualificação para outro setor (por exemplo, uma qualificação mais restrita especializada em
educação e formação profissional contínua através de um programa de formação nas
instituições estatais, para um mais amplo na qualificação inicial de EFP, o que dá mais
oportunidades);

 Reconhecimento dos resultados de aprendizagem adquiridos
Validação e reconhecimento de resultados de aprendizagem adquiridos através da
aprendizagem informal e aprendizagem auto-dirigida com o objetivo de obter uma qualificação
no sistema de qualificação formal;

 Atualizando ou renovando uma qualificação
Transferência e acumulação de créditos de um nível de qualificação para uma qualificação
noutro nível (por exemplo, de qualificação VET para educação pós-secundária para uma
qualificação no mesmo campo, mas no ensino superior).
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5.4.1. Exemplo de aplicação dos materiais SPOSH na norma Nacional adotada para
formação profissional geral para aquisição (parcial ou total) da profissão
"Engenheiro Mecânico":
Campo profissional 521: Construção de máquinas e metalurgia
Nome da profissão 521010: Engenheiro Mecânico;
Grau de qualificação: 3º;
Nível QNQ: 4
a. Unidade Individual de Resultados de Aprendizagem №1:
Formação profissional geral para a profissão "Engenheiro Mecânico" - terceiro grau de
qualificação profissional:
1. Saúde e Segurança no Trabalho (OSH - HST)
Resultado de aprendizagem 1.1. Criar uma organização para garantir condições de trabalho
saudáveis e seguras no local de trabalho
Conhecimento
 Estar familiarizado com as disposições para garantir condições de trabalho saudáveis e
seguras no local de trabalho,
 Conhecer os meios de sinalização e sinalização para garantir a HST,
 Fornecer informações sobre os regulamentos normativos relativos à provisão de condições de
trabalho saudáveis e seguras para a atividade de trabalho específica e as atividades
relacionadas com o trabalho,
 Fornecer informações sobre os riscos para a saúde e segurança da atividade de trabalho e
atividades de trabalho relacionadas,
 Fornecer informações sobre as medidas de proteção e os dispositivos de sinalização e
sinalização para garantir a HST,
 Estar ciente das disposições para a formação de trabalhadores sobre as regras para garantir
condições de trabalho saudáveis e seguras.
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Habilidades
 Participa na implementação de medidas para prevenir, reduzir e limitar os riscos para a saúde
e segurança no trabalho em várias atividades de trabalho,
 Instrui os trabalhadores sobre as regras para garantir condições de trabalho seguras e
saudáveis (se aplicável),
 Controla a implementação das medidas de proteção necessárias,
 Use os dispositivos de sinalização e sinalização para fornecer HST.
Competências
 Estabelece uma organização para a implementação das atividades de trabalho, observando as
disposições normativas para garantir condições de trabalho saudáveis e seguras,
 Participa do processo de segurança do trabalho,
 Realiza a atividade de trabalho em conformidade com as medidas de segurança necessárias,
 Responsabiliza outros participantes nos resultados do processo de trabalho de aprendizagem.

Resultado da aprendizagem 1.2. Participa no estabelecimento de uma organização para a
realização de atividades preventivas de proteção ambiental
Conhecimento
 Está ciente dos regulamentos ambientais,
 Descreve os requisitos básicos para coleta seletiva de resíduos,
 Conhecer as disposições para o armazenamento, uso e descarte de produtos perigosos
Habilidades
 Organiza a triagem / armazenamento de produtos perigosos e materiais em fim de vida
útil, consumíveis, etc., sujeitos à tecnologia de coleta e reciclagem.
Competências
 Analisar possíveis causas da poluição ambiental
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Resultado de Aprendizagem 1.3: Cria uma organização para lidar com situações de risco e
emergência
Conhecimento






Descreve as principais situações de risco e emergência
Descreve os requisitos básicos para segurança de emergência
Explica as principais medidas de ação para acidentes e emergências
Explica os tipos de trauma e métodos de primeiros socorros
Conhece o procedimento para investigar acidentes no trabalho

Habilidades








Usa terminologia relacionada a situações de emergência
Controla o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências
Controla a adesão às regras de ação de acidentes e emergências
Coordena o trabalho da equipa de trabalho em caso de acidentes e situações perigosas
Previne situações perigosas que podem ocorrer durante o trabalho
Primeiros socorros às vítimas de um acidente
Organiza a adesão às regras de ação em acidentes e emergências

Competências
 Analisa os riscos de um incêndio ou emergência, faz propostas para atualizar as regras
internas de segurança contra incêndios e emergências,
 Participa no estabelecimento de uma organização de gestão de incêndios e / ou de
emergências, de acordo com as regras estabelecidas de segurança contra incêndios e
emergências.
Ferramentas de Avaliação
Instrumento 1: Resolver um teste
Instrumento 2: Resolver um cenário de caso de acordo com um determinado cenário
Termos de Avaliação
Para os Instrumentos 1 e 2:
 Sala de Estudo.
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Critérios para a Ferramenta 1:
Classificação: Ele / ela tem o conhecimento teórico de:
 Padrões de higiene;
 Saúde e segurança no trabalho;
 Ação preventiva para proteção ambiental;
 Abordagem de situações de emergência e primeiros socorros aos lesados.
Critérios para a Ferramenta 2:
 Rapidamente e com confiança escolhe o tipo mais adequado de comportamento na situação
de risco em causa;
 Define corretamente a ação de primeiros socorros necessária.

5.4.2. Projeto de sucesso de formação na construção em terra ECVET - “Pathways
to clay - ECVET earth building” - LearnWithClay, disponível em
http://www.earthbuilding.eu/
O projeto europeu de dois anos foi realizado por uma variedade de instituições de ensino,
escolas profissionais, empresas, associações, iniciativas, câmaras e autoridades que se juntaram
para promover a formação na terra e restabelecer o barro como material de construção na
formação profissional. Com o ECVET Earth Building, foi criada uma nova oportunidade para a
aprendizagem na Europa, permitindo percursos individuais de aprendizagem em toda a Europa.
As unidades de resultados de aprendizagem adquiridas num país podem ser reconhecidas
noutro país, da mesma forma que as qualificações profissionais são reconhecidas e transferíveis
em toda a Europa. A aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade transfronteiriça (o que
significa simplesmente que pode ter diferentes unidades de aprendizagem em diferentes países
europeus, se assim o desejar) são, portanto, facilitadas. Há um parceiro búlgaro envolvido no
projeto.

5.4.3. Unidades de resultados da aprendizagem aplicáveis ao ensino e formação
profissionais no setor do turismo na Bulgária, 2014, disponíveis em:
http://www.navet.government.bg/bg/media/ECVET_brochure_Gotvachi_1
2pages_07.08.2014.pdf
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O estudo de caso envolve a profissão de um cozinheiro. A primeira unidade de resultado de
aprendizagem diz respeito às condições de trabalho e saúde no Trabalho. Os materiais de
formação SPOSH podem ser incorporados no formação para esta unidade.

5.5. Eslováquia
Na Eslováquia, o Ministério da Educação, Ciência, Investigação e Desporto do RS foi
estabelecido como o Ponto de Coordenação Nacional do ECVET no Instituto Estatal de
Educação Profissional, que faz parte de uma Rede Europeia coordenada pela Comissão
Europeia.
O teste piloto ECVET europeu realizado em 2008-2011 envolveu uma Escola Eslovaca de
Engenharia Química em Bratislava. O projeto está detalhado na página:
http://www.ecvet-projects.eu
Além dela, várias outras escolas e organizações foram envolvidas e continuam a agrupar-se em
outros projetos com este foco e os seus resultados são apresentados nos seminários e eventos.
A nível nacional, foi criada uma equipa de peritos nacionais para o ECVET, coordenada pela
SAAMS - a Agência Nacional de Educação e Formação Erasmus +.
O trabalho da Equipa Nacional de Peritos do ECVET é sensibilizar e consciencializar o ECVET
para desenvolver documentação para a aplicação prática dos elementos do ECVET na prática,
bem como várias formações, seminários e outros eventos dos intervenientes do ECVET.
Por último, mas não menos importante, a equipa de peritos nacionais do ECVET tem
aconselhado e consultado sobre a utilização do ECVET na mobilidade internacional.

6. Métodos de Aprendizagem entre Pares
Aprendizagem entre pares e intercâmbio é um método que combina aprendizagem
experimentando e aprendendo com os outros. É necessário reunir os pares (ou indivíduos
geralmente de diferentes organizações) que trabalham em questões semelhantes e mergulhar
num determinado ambiente por vários dias para aprender sobre outros contextos, aplicar
ferramentas e habilidades e, em alguns casos, resolver problemas juntos. A troca de pares é
normalmente feita em grupos, mas certas variações, como o peer coaching, permitem que os
pares aprendam em pares.
A aprendizagem entre pares e a troca pode ser feita pessoalmente, online ou através de uma
combinação dos dois.
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6.1.

E-learning colaborativo

E-learning colaborativo significa o agrupamento mútuo de dois ou mais alunos num esforço
coordenado para construir conhecimento para negociar significados e / ou resolver problemas
usando a Internet e as comunicações eletrónicas.
Existem dois métodos para e-learning colaborativo - síncrono e assíncrono.

6.1.1. E-learning colaborativo síncrono
O e-learning colaborativo síncrono ocorre quando temos o e-learning em tempo real com os
alunos e professores presentes, em tempo real, como uma sala de aula real, mas usando
tecnologia moderna para acesso remoto. Formas comuns de aprendizagem síncrona incluem:





videoconferência
audioconferência
conferência de computador
chats

6.1.2. E-learning colaborativo assíncrono
O e-learning colaborativo assíncrono ocorre quando o aluno está envolvido num horário
diferente do concorrente com o corpo docente ou com outros alunos - a colaboração não
ocorre em tempo real. Isto pode incluir o uso de:
 e-mail
 fóruns de discussão
 listagem de servidores
Um curso assíncrono pode ter um link para um quadro de discussão que forma uma espécie de
“documento vivo” para rastear respostas a perguntas e exemplos de pessoas que passam pelo
curso. Além de responder a perguntas e manter o conteúdo atualizado, isto cria um repositório
de conhecimento significativo e gera uma comunidade integrada, mesmo se os alunos forem
separados por tempo e espaço. Por isso, é importante ter um sistema que permita que uma
equipa inteira publique e contribua com conhecimento, documentos e colaboração no estilo de
chat.
A aprendizagem colaborativa usa duas categorias de ferramentas, ambas envolvendo
tecnologias da internet:
 a primeira categoria consiste em ferramentas colaborativas para fornecer assistência de
desempenho just-in-time ou formação para um pequeno grupo,
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 a segunda é uma classe de ferramentas instrucionais que estimulam a sala de aula ou
auditório de formação mais formal através do navegador da Web como uma interface.

6.1.3. Benefícios das ferramentas de colaboração online
Alguns dos benefícios mais comuns associados às ferramentas de colaboração são os seguintes:
 Tipicamente 2 a 10 pessoas podem interagir,
 Enquanto uma pessoa pode atuar como moderadora, todos os participantes normalmente
têm acesso igual,
 Existem funções de chat em tempo real,
 Interação com pequenos grupos é possível,
 Possibilidade de usar quadros brancos,
 Possibilidade de transferência de arquivos, aplicação e compartilhamento de documentos.
A colaboração fornece um meio para pessoas experientes aprenderem e compartilharem os
seus conhecimentos. Algumas ferramentas como fóruns de discussão podem capturar
conhecimento e também funcionar como repositórios de documentos para armazenar arquivos
e procurar informações e arquivos.

6.2.

Aprendizagem entre pares durante sessões face a face

As principais características do ensino em pequenos grupos são o envolvimento ativo dos
aprendentes em todo o ciclo de aprendizagem e a orientação de tarefas bem definida com
metas e objetivos específicos atingíveis em um determinado período de tempo. O principal
objetivo da aprendizagem na aprendizagem entre pares é ir além da simples “cobertura” do
conteúdo e focar em garantir que os alunos tenham a oportunidade de praticar o uso de
conceitos do curso para resolver problemas trocando ideias e conhecimento.
O ensino em pequenos grupos aumenta o interesse dos alunos, sua capacidade de trabalho em
equipa, retenção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades; aumenta a transferência
de conceitos para ideias inovadoras e melhora a aprendizagem autodirigida. Promove a
motivação para aprender e permite que o aluno se envolva em atividades de pensamento de
ordem superior. Também facilita um estilo adulto de aprendizagem, aceitação da
responsabilidade pessoal pelo próprio progresso. Além disso, aprimora a faculdade dos alunos
e a interação entre colegas, melhora as habilidades de comunicação e oferece a oportunidade
de compartilhar a responsabilidade e esclarecer os pontos de perplexidade.
Trabalhar em pequenos grupos não só melhora a qualidade da aprendizagem, melhorando a
compreensão e a aprendizagem pessoal dos alunos, como também expande o escopo da
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aprendizagem, desenvolvendo raciocínio e raciocínio de alto nível e outras habilidades
genéricas. Estes incluem:










Resolução de Problemas
Pensamento Deliberativo
Pensamento Prático
Adaptabilidade
Comunicação Oral
Comunicação Interpessoal
Trabalho de Equipa
Orientação de Realização
Liderança

De acordo com Newble e Cannon (2000), existem três elementos necessários para o sucesso do
ensino em pequenos grupos:
 Participação ativa: Participação de todos os alunos; Envolver todos os envolvidos de
uma forma produtiva e inclusiva; Criando a atmosfera certa desde o começo;
Reconhecer e respeitar as zonas de conforto pessoal dos alunos; Usar as atividades do
quebra-gelo, conhecer nomes, etc. nos estágios iniciais para criar um ambiente
favorável para que os alunos sintam-se à vontade para discutir suas ideias com o grupo.
 Contacto face a face: deve-se garantir que o seu ambiente físico (ou seja, sala de aula)
permita a interação face a face entre você e os alunos e entre os próprios alunos. Por
exemplo, ter os alunos sentados em filas não ajudará a gerar comunicação e discussão
eficazes no tutorial, enquanto uma mesa-redonda pode ajudar a envolver todos os
participantes da discussão. A comunicação não-verbal (gestos, expressões faciais, etc.) é
muitas vezes tão importante quanto a comunicação verbal (escolha de palavras, voz,
tom, etc.) na transmissão e compreensão das ideias das pessoas.
 Atividade intencional: Compreender as razões para aprender esta ou aquela parte do
material motiva os alunos a envolverem-se em atividades de aprendizagem. É muito
mais fácil aprender subconjuntos de conhecimento quando há uma ideia do quadro
geral, pode ver sua relevância, ver como ele está conectado à prática e como ela baseiase no que já se conhece. Cada sessão deve ter um propósito claramente explicado aos
alunos - isso requer que planeie tarefas que trarão a aprendizagem que levará os alunos
a alcançar os resultados desejados.
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7. Estratégia de avaliação e validação que permite avaliar o processo de
aprendizagem com a utilização da funcionalidade da plataforma SPOSH
7.1.

Introdução e objetivos da estratégia

A estratégia de avaliação e validação dentro do projeto SPOSH visa a avaliação do
processo de aprendizagem com a ajuda da utilização das funcionalidades do portal SPOSH e
melhoria da aprendizagem dos alunos e do ensino dos professores / instrutores. A avaliação
pode ser definida como um processo contínuo que ocorre quando há uma interação entre
ensino e aprendizagem. Validação é o processo de reconhecer formalmente o valor dos
conhecimentos e habilidades adquiridos através do processo de aprendizagem através de
um documento oficial ou de outras fontes.
No âmbito dos cursos SP-SP B-learning, pode-se dizer que a aprendizagem é conduzida por
utilizadores no papel de estudantes através de atividades de aprendizagem independente
online, comunicação e atividades interativas. A aprendizagem é observada e monitorizada
pelos utilizadores no papel de professores / instrutores no portal SPOSH ICT através de
vários meios.

7.2. Grupos-Alvo da Estratégia
Existem dois tipos de grupos-alvo que a estratégia atual visa, a saber:
- Trabalhadores das PME; Alunos da Escola Profissional e gestores de PME no papel de
estudantes ou alunos;
Após a conclusão da produção intelectual 1 - Análise das necessidades do grupo-alvo,
decidiu-se a formação de dois cursos de formação mista - Básico e Avançado. O básico é
direcionado a trabalhadores operacionais menos qualificados. O curso avançado é
direcionado a trabalhadores qualificados e funcionários em cargos de gerência.
- Professores / especialistas em PME a quem é confiada a condução e administração dos
cursos B-learning em PME, escolas profissionais, etc.
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7.3.

Diretrizes dos alunos e professores para avaliação

Diretrizes para os Professores
Os cursos de b-learning SPOSH permitem que a aprendizagem ativa e passiva
aconteça quando as condições são garantidas para ambos os tipos de aprendizado a serem
realizados. Recomenda-se que os alunos mergulhem nos assuntos centrais de cada lição
dentro dos módulos usando a parte “Links úteis” de cada lição em que os links da Web para
leitura adicional são fornecidos com informações breves sobre seu conteúdo. Os alunos
também são incentivados a compartilhar, refletir e questionar o conhecimento adquirido
através dos cursos, a fim de construí-lo e promovê-lo. Isso será feito através da opção de os
alunos se engajarem em atividades de “fazer”, pois podem precisar participar de uma
discussão, ouvir uma palestra, usar materiais de apoio para visualizar o conteúdo da
aprendizagem, a fim de estudar efetivamente. O envolvimento em tais atividades é
assegurado pelo projeto SPOSH por vários meios. Por exemplo, os alunos podem se
inscrever e participar de discussões com outros alunos e professores, bem como sobre
vários assuntos dentro de um módulo, através da seção "Fóruns" no portal de TIC. Eles
podem postar perguntas sobre qualquer assunto relacionado ao material de aprendizagem
e conversar no chat para discuti-las. Desta forma, eles descobrirão diferentes pontos de
vista sobre o material de aprendizagem e refletirão sobre eles.
As sessões de sala de aula virtual são outra ferramenta para o aprendizado interativo. Eles
podem ser organizados online pelos alunos ou professores e podem ser sessões individuais
ou em grupo. Existem diferentes recursos da sala de aula virtual que podem ser usados
durante uma sessão da seguinte maneira: Chat, Webcams, Áudio e Emojis para colaboração
em equipa, Pesquisa, Compartilhamento de Tela, Quadro Branco de Multiutilizadores. Desta
forma, os alunos podem discutir suas ideias em tempo real e podem ouvir e ver os outros
alunos ou professores, o que pode ajudá-los a entender melhor alguns tópicos de
aprendizagem.
Outros meios de comunicação que podem ser usados por alunos e professores são chat /
mensagens; e-mail direto, etc., que permite aos alunos obter uma resposta mais rápida às
suas perguntas, pensamentos ou preocupações.
O envolvimento dos alunos com os materiais de formação é garantido ao longo dos dois
cursos de aprendizagem SPOSH via estudos de caso nas lições e preparação para perguntas
de autoteste.
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Os cursos B-learning do projeto SPOSH fornecem aos alunos cinco perguntas de autoteste
no final de cada aula dentro de um módulo. Essas perguntas servem como uma ferramenta
de autoavaliação para que os alunos verifiquem o que aprenderam e quais áreas de
conhecimento devem ser melhoradas. Existem duas tentativas disponíveis para os alunos
responderem uma pergunta corretamente até passarem para a próxima pergunta. Isso
permite que eles verifiquem imediatamente se estão errados e façam um passo no sentido
de preencher suas lacunas de conhecimento.
Ao concluir uma aula, os alunos têm a oportunidade de monitorizar constantemente que
parte da aula terminou e o que resta, que tem como objetivo ajudá-los a planejar seu
tempo. Ao completar cada aula, o aluno recebe uma pontuação máxima de 100% e pode
verificar o progresso geral e a pontuação do curso.
A avaliação final de um aluno é baseada em seu desempenho nas questões de autoteste, à
medida que os professores seguem as letras / escala de notas:

Se um aluno atingir uma nota igual ou inferior a 59,99%, ele receberá uma nota “F” no
curso. A nota / pontuação máxima de um aluno é de 100%. As notas do aluno são
visualizadas (em percentagem) por aula e, em seguida, a nota média do aluno para cada
curso é acumulada pelo portal de TIC.
Os professores podem decidir incluir os estudos de caso na avaliação dos alunos e atribuir
uma determinada pontuação a eles, além das perguntas de autoteste.
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O professor é aconselhado a considerar o seguinte quando decidir sobre as atividades a
serem combinadas, a fim de avaliar os alunos:
- Quaisquer critérios de avaliação devem ser definidos e comunicados antes do início dos
cursos B-learning, de modo a assegurar que os alunos sejam informados sobre o que é
exigido deles e qual é o objetivo da formação;
- É importante conectar logicamente os métodos de avaliação utilizados e as metas e
objetivos dos cursos B-learning;
- O peso das notas pontuadas por módulo dentro de um curso é igual. Isso significa que
todos os módulos são considerados igualmente importantes. Se o professor desejar incluir a
avaliação de estudos de caso na avaliação final de um aluno, o peso exato da nota pontuada
pelos alunos nos estudos de caso deve ser estabelecido antes da avaliação;
- Um prazo para completar uma aula pode ser definido pelos professores diretamente no
portal de TIC. Não respeitar um prazo também pode pesar na avaliação final de um aluno.
 Feedback
O professor é muito incentivado a dar feedback aos alunos durante todo o processo
de aprendizagem. O feedback serve como uma ferramenta valiosa para a verificação da
realidade e melhoria dos resultados de aprendizagem do aluno. O feedback pode ser dado
através de chat / mensagens / e-mail / sessão de sala de aula virtual individual, etc., e pode
ser na forma de comentários escritos, um conjunto de erros comuns, etc.
O professor deve ter uma atitude positiva ao dar feedback. A crítica aos estudantes deve ser
construtiva e acompanhada de comentários positivos e inspiradores. Outra coisa
importante ao enviar feedback é que ele deve ser entregue no prazo e os alunos devem ter
a oportunidade de agir antes da avaliação final.
 Avaliação do Professor
Os utilizadores-estudantes do portal de TIC são a fonte mais confiável de
informações para avaliação do desempenho do professor. Uma pesquisa formal ou informal
pode ser realizada uma ou várias vezes com os alunos durante todo o processo de
aprendizagem. A pesquisa pode incluir perguntas sobre a qualidade do curso em geral e se
há
sugestões
de
melhoria.
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Um exemplo de como conduzir uma pesquisa desse tipo pode ser durante uma sessão de
sala de aula virtual, onde, no final da sessão, o professor pergunta “O que mais gostou na
sessão? Qual a parte da informação fornecida que acha que será útil no futuro? Se pudesse
melhorar algo sobre a sessão, o que poderia ser?
Depois de receber o feedback dos alunos, os professores são aconselhados a compartilhar o
que fizeram para abordá-lo, a fim de mostrar aos alunos que sua opinião é importante e
fortalecer a confiança entre o professor e o aluno.
Diretrizes dos Alunos
Os alunos são aconselhados a avaliar sua base de conhecimento inicial antes de iniciar os
cursos de aprendizagem SPOSH, a fim de identificar qual curso é mais adequado para eles
ou se eles devem primeiro concluir o curso básico e depois passar para o avançado . Essa
avaliação pode ser conduzida pelo professor ou por si só, na forma de ler a introdução de
todas as lições nos módulos de um curso ou de conhecer os termos-chave após cada aula.
Ao concluir os cursos B-learning, os alunos recebem cinco perguntas de autoteste no final
de cada aula em um módulo. Essas perguntas servem como uma ferramenta de
autoavaliação para que os alunos verifiquem o que aprenderam e quais áreas de
conhecimento devem ser melhoradas. Existem três tentativas disponíveis para os alunos
responderem uma pergunta corretamente até passarem para a próxima pergunta. Isso
permite que eles verifiquem imediatamente se estão errados e façam um passo no sentido
de preencher suas lacunas de conhecimento. Ao concluir uma aula, os alunos têm a
oportunidade de monitorizar constantemente que parte da aula terminou e o que resta,
que tem como objetivo ajudá-los a planejar seu tempo. Ao completar cada aula, o aluno
recebe uma pontuação máxima de 100% e pode verificar o progresso geral e a pontuação
do curso. Os professores têm a escala de pontuação baseada na percentagem alcançada por
aula e em todo o curso. As notas atribuídas ao percentual alcançado são de acordo com o
Sistema de Classificação Acadêmica nos Estados Unidos da América, onde A é a nota mais
alta e F é a mais baixa: A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D, F.
Se um aluno decidir concluir todo o curso básico de SP-B, o aluno terá que passar pelos
quatro módulos, incluindo todas as aulas do curso.
Se um aluno decidir concluir todo o curso avançado B-learning SPOSH, o aluno terá que
passar pelos seis módulos, incluindo todas as aulas do curso.
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Cada lição contém cinco questões de autoteste que devem ser respondidas pelos alunos
para que sejam avaliados.
A avaliação final do trabalho dos alunos / formandos baseia-se nas respostas das questões
de autoteste das lições de todos os módulos de um curso. O objetivo desta avaliação é
demonstrar que o aluno, como aluno, completou todos ou alguns dos módulos e possui
competências suficientes. O professor pode adicionar pontuação dos estudos de caso que
fazem parte de algumas lições a serem pesadas na avaliação final. Prazos para a conclusão
de módulos também podem ser definidos e não respeitá-los pode afetar a avaliação final.
Durante todo o processo de aprendizagem, os alunos podem usar outros meios antes da
avaliação final para avaliar seu progresso e nível de conhecimento adquirido. Tais meios
são:
- “Fóruns” - Os alunos podem se inscrever e participar de discussões com outros alunos e
professores, bem como sobre vários assuntos dentro de um módulo, através da seção
“Fóruns” no portal de TIC. Eles podem postar perguntas sobre qualquer assunto com o
objetivo de obter feedback dos professores sobre a compreensão dos tópicos.
- “Sessões de sala de aula virtual” - Os alunos podem organizar uma sessão on-line
individual com um professor para discutir seu progresso e desempenho até o momento e
“ouvir” como eles são avaliados; para discutir um estudo de caso, etc. Há diferentes
recursos da sala de aula virtual que podem ser usados durante uma sessão: Chat, Webcams,
Áudio, Emojis, Salas de Intervalo para colaboração em equipa, Pesquisa, Compartilhamento
de Tela, Quadro Branco de Multiutilizadores.
- Outros meios para receber feedback que podem ser usados pelos alunos são chat /
mensagens; e-mail direto, etc., que permite aos alunos obter uma resposta mais rápida às
suas perguntas, pensamentos ou preocupações.

7.4. Validação
Após a conclusão de um curso, se o aluno tiver respondido corretamente a mais de 70%
das questões dentro das lições de um curso, ele / ela terá a oportunidade de baixar um
certificado para validação do conhecimento adquirido por tópico. A opção para baixar o
certificado está disponível no portal ICT no campo “Certificado de conclusão do curso” e é
visualizada quando a percentagem exigida é alcançada.
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Para professores, um menu com a seção “Certificados personalizados” é exibido. Esta
seção permite que o professor veja os certificados emitidos em um curso e por tópicos e faça o
download de um certificado.
Os cursos de formação SPOSH com materiais podem ser potencialmente validados
usando o sistema ECVET em parte dos países parceiros SPOSH. A análise dos cenários concretos
para utilização dos sistemas ECVET está disponível para cada um dos países parceiros do
consórcio SPOSH - Polónia, Eslováquia, Bulgária e Portugal na secção №5 “Cenários para
utilização do sistema ECVET” do documento atual.

8. Anexos
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