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Introdução ao projeto 
 

O projeto COGNOS visa contribuir para a Estratégia 2020, através da melhoria do nível de 

competências e capacidades chave, pela sua relevância para o mercado de trabalho e 

contributo para uma sociedade mais coesa. Este objetivo será alcançado através do 

desenvolvimento de competências base (especialmente de literacia e competências digitais) 

na educação de adultos, contribuindo para a redução dos adultos com baixas qualificações 

em risco de exclusão social. Para isso, desenvolvemos um programa de aprendizagem 

aberto, flexível e inovador sobre literacia e competências digitais, com base em 

comunidades de aprendizagem intergeracionais, em que as pessoas mais jovens serão os 

formadores de adultos. 

 

A metodologia aplicada no projeto COGNOS é em formato de mentoria, como uma 

metodologia colaborativa, que permite estabelecer uma ponte necessária entre as 

diferentes gerações que convivem em sociedade. As diferentes gerações usam formas e 

metodologias de aprendizagem diferentes e, neste sentido têm abordagens diferentes sobre 

os relacionamentos e a forma como comunicam. Até ao momento, esta metodologia tem 

sido utilizada em iniciativas informais e não-formais de aprendizagem, em que o mentor é 

um adulto (geralmente um sénior) e o aprendente é um jovem. Deste modo, o projeto 

COGNOS tem sido a primeira tentativa, a nível europeu, em que o processo de mentoria se 

converteu numa ferramenta de formação formal e desenho de um programa de formação 

específico e flexível. Neste sentido, o processo de mentoria foi considerado um grande passo 

em frente na promoção de metodologias informais para metodologias formais. Propomos 

deste modo uma metodologia de mentoria definida com rigor científico e pedagógico, 

estruturada num percurso de formação a partir de uma abordagem modular e baseado no 

Quadro Europeu de Qualificações - QEQ. 

 

Os principais resultados do COGNOS foram: 

 

 O Manual metodológico para formadores e facilitadores (para apoiar formadores 

interessados em promover processos de aprendizagem intergeracionais na educação 

de adultos); 

 

 O Guia de orientações para o formador facilitador intergeracional, focadas no adulto 

que está interessado em metodologias de formação baseadas em mentoria 

intergeracional; 
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 O Guia para mentores jovens, que oferecem uma nova versão sobre o processo de 

mentoria para os jovens. 

 

O projeto COGNOS propõe um cenário de aprendizagem, no qual o objeto de aprendizagem 

é o conhecimento articulado e aplicado num centro de interesse comum para todas as 

gerações participantes. Estamos a falar de grupos em interações "virtuais" ou "face a face", 

que visam objetivos de aprendizagem específicos e criar comunidades de aprendizagem. O 

papel de formador facilitador muda e pode ser assumido por cada um dos membros da 

comunidade, sendo que todos os participantes são facilitadores de aprendizagem. 

Os adultos seniores vão partilhar a sua experiência de vida e comprometer-se-ão com alguns 

princípios, enquanto os jovens irão facultar a sua capacidade de compreender e utilizar 

novas situações e desenvolvimentos tecnológicos. 

 

Assim, a aprendizagem intergeracional através de comunidades de aprendizagem permite: 

 

  Incentivar a inclusão social, dando um novo significado para a relação social; 

 

 Promover a educação de adultos, motivando os adultos seniores a melhorar as suas 

capacidades e competências; 

 

 Oferecer oportunidades para os adultos seniores a serem aprendentes ativos dentro 

da comunidade; 

 

 Aumentar a curiosidade, a descoberta de novas realidades: os adultos seniores serão 

motivados a adquirir novos conhecimentos para se tornarem ativos ao nível social e 

ao nível do mercado de trabalho e, os jovens adultos podem também aceder à 

memória social e ao conhecimento dos adultos. 

 

O projeto também promoveu um conjunto de políticas europeias e um enquadramento de 

ação relativo ao desenvolvimento da estratégia de formação de aprendizagem a nível 

europeu. Esta estratégia de formação de aprendizagem foi baseada num currículo europeu 

sobre as competências básicas; como currículo comum que será facilmente implementado 

em qualquer país ou região a nível europeu. Hoje em dia, não há quadros normativos de 

formação para desenvolver as competências básicas. Sendo assim, as competências de base 

(quadro normativo, de inclusão em programas de formação, etc.) difere de um país europeu 

para outro. Essa é a razão pela qual este currículo contribuirá também para a padronização 

das atividades a desenvolver as competências básicas ao nível europeu. 
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A Estratégia 2020 é um novo pilar para o desenvolvimento europeu. O desenvolvimento de 

competências básicas tem um papel especial na implementação da estratégia, apoiando o 

acesso dos adultos a atividades de aprendizagem e de formação, a fim de ajudar a alcançar, 

em 2020, os objetivos de 15% de adultos a frequentar ações de formação. 

 

Para resumir, o COGNOS não só melhorou as competências básicas e a motivação para a 

aprendizagem, como também melhorou a dimensão social da educação e formação ao nível 

europeu. De acordo com as recomendações da Comissão Europeia sobre a dimensão social 

da educação e formação, o projeto COGNOS apoia a aquisição de competências básicas 

melhorando a empregabilidade dos cidadãos, a inclusão social e a realização pessoal. 
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Apresentação da equipa do projeto 
 

A parceria 

 

    A entidade promotora 

    FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS – Espanha  

 

 
 

    Os parceiros 

    Infoart EOOD – Bulgária  

 
 

    INVESLAN – Espanha  

 
 

 

    EAPN Portugal 

 
 

Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet-  

Suécia 

 
 

    Point Europa –Reino Unido 
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1. Introdução ao Manual 
 

Este manual dá orientações metodológicas relativamente à aprendizagem geracional num 

contexto europeu. 

Em geral, o manual consiste em dar orientações práticas para dinamizadores, no que 

respeita à terminologia e aos métodos, às recomendações, aos erros comuns e a alguns 

exemplos práticos no uso da caixa de ferramentas. As páginas seguintes oferecem uma visão 

sobre as competências dos dinamizadores. Este documento irá fornecer alguns exemplos de 

instrumentos que se concentram em dois domínios identificados dos quais os participantes 

classificaram como sendo os mais importantes, ou seja, a literacia e competências em 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

O COGNOS concebeu um programa de formação específico que propõe um cenário de 

aprendizagem, em que o objeto de aprendizagem é o conhecimento articulado e aplicado 

num centro de interesse comum para todos os participantes das diferentes gerações. 

 

Neste momento, o processo de mentoria será um grande passo em frente na promoção de 

metodologias informais de modo formal. Propomos uma metodologia de mentoria que será 

definida com rigor científico e pedagógico, estruturado num programa de formação. Os 

adultos seniores vão partilhar a sua experiência de vida, comprometendo-se com alguns 

princípios, enquanto os jovens adultos vão demonstrar a sua capacidade de compreender e 

utilizar novas experiências e desenvolvimentos tecnológicos. Isto com o objetivo da 

aprendizagem intergeracional pretende-se incentivar a inclusão social e o desenvolvimento 

dos indivíduos e da comunidade, promover a educação de adultos e melhorar a unidade 

para descobrir coisas e ideias novas. 

 

O roteiro de formação poderá ser definido como o caminho no qual podemos adquirir 

algumas competências específicas para desenvolver uma posição de trabalho específica ou 

uma tarefa concreta. Este será estruturado em diferentes módulos de formação. Os módulos 

terão uma natureza modular e cada um deles terá uma pedagogia de aprendizagem 

específica. 

 

No caso do projeto COGNOS baseamos o nosso percurso de formação em quatro elementos-

chave: 

 

1. Ele foca-se em adultos com baixas competências básicas que se encontram em risco de 

exclusão social; 

2. A referência é o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ); 

3. A abordagem pedagógica é um processo de mentoria intergeracional inversa; 
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4. Apoia não só as competências básicas para a vida, mas também as competências básicas 

para ajudar a melhorar a empregabilidade destes grupos. 

O roteiro de formação incide sobre a literacia e as competências digitais básicas. 

 

O manual foi criado para servir como base para os dois produtos integrados do projeto 

COGNOS -, Manual de Formadores Intergeracionais sobre como participar em atividades 

de formação e o Guia do Aprendente. O que e como aprender. 

Estes são descritos resumidamente a seguir com relação ao grupo-alvo e conteúdo. 

 

1.1. Manual de Formadores Intergeracionais sobre como participar em atividades de 

formação 

 

Dirigida a aprendentes-mentores seniores (facilitadores intergeracionais), este guia apoia-os 

na experiência de aprendizagem, sendo mentor e aprendentes. 

 

Este guia para aprendentes adultos destina-se a formar os futuros aprendentes sobre 

mentoria, e especialmente neste processo de mentoria inversa 

 

O guia tem os seguintes objetivos: 

 

1. Proporcionar a aprendizagem para adultos aprendentes; 

2. Aumentar a conscientização sobre o processo de mentoria; 

3. Promover a mentoria entre os adultos; 

4. Aumentar a participação de adultos em ações de formação; 

5. Incentivar o princípio de participação na vida activa e a cidadania ativa. 

 

1.2. Guia para jovens mentores. O que e como aprender? 

 

 Dirigido a jovens mentores, este manual pretende apoiá-los na experiência de 

aprendizagem, sendo mentores e aprendentes. 

O guia para jovens mentores destina-se a treinar os futuros jovens mentores sobre 

mentoria, e especialmente neste processo de mentoria inversa 

 

O guia tem os seguintes objetivos: 

 

1. Proporcionar aprendizagem para futuros jovens mentores; 

2. Aumentar a conscientização sobre o processo de mentoria; 

3. Promover a mentoria entre os jovens; 

4. Incentivar o princípio de participação na vida activa. 



 

 

10 

 

COGNOS 

 

Manual de Formadores Comunidade 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

1.3. Aprendizagem intergeracional 

 

A grande parte da aprendizagem intergeracional ocorre espontaneamente quando falamos 

com os nossos avós ou, com os nossos amigos mais velhos nas nossas famílias e na 

comunidade. Esta aprendizagem acontece geralmente em contextos informais e é motivada 

pelos interesses e necessidades das pessoas. Mas também é possível gerar contextos de 

aprendizagem intergeracional através de atividades mais organizadas e planeadas. Neste 

sentido, a aprendizagem intergeracional deve ir mais longe do que os programas de 

intervenção estruturados.  

 

Esta deve incluir políticas sociais e institucionais, práticas culturais e comunitárias e esforços 

para criar um ambiente que impulsione o compromisso entre gerações. Portanto, a 

aprendizagem intergeracional deve ter em conta que:  

 

• Está relacionada à interdependência e à reciprocidade que deve existir entre 

grupos de diferentes idades e formas de ver a vida. 

• É importante a realização de atividades conjuntas e crescer juntos, ou seja, é algo 

mais do que uma simples interação. 

 

O termo de aprendizagem intergeracional envolve a participação de membros de duas ou 

mais gerações em atividades de aprendizagem. Os programas intergeracionais contribuem 

para: 

• Os jovens e idosos partilharem as suas experiências e enriquecerem as gerações; 

• Estimular as ligações entre as gerações; 

• Incentivar o intercâmbio cultural e proporcionar sistemas de apoio social; 

• Gerar empatia entre pessoas de diferentes idades, sublinhando os elementos 

positivos de cada grupo. Desta forma, as pessoas podem ganhar novas experiências, 

criando comunidades com maior coesão. Do ponto de vista social, proporcionam uma 

melhor integração à medida que desenvolvemos recursos que podem ser utilizados 

pelos mais velhos e pelos jovens. 

 

1.4. Mentoria em síntese 

 

"Mentoria é um termo geralmente usado para descrever uma relação entre um indivíduo 

menos experiente, designado por aprendiz ou protegido, e um indivíduo mais experiente 

conhecido como um mentor. Tradicionalmente, a mentoria é vista como uma relação a dois, 

cara a cara, de longo prazo entre um supervisor adulto e um estudante principiante que 

promove o desenvolvimento profissional, académico e pessoal do aprendiz. É importante 
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reconhecer que o termo "mentor" é retirado do guia masculino, Mentor, na mitologia grega, 

e este contexto histórico inspirou manifestações tradicionais de mentoria. "1 

 

O objetivo dos programas de mentoria é geralmente capacitar as pessoas através da 

aquisição de conhecimentos e competências e, assim, melhorar a sua participação cívica e o 

seu desenvolvimento pessoal. 

 

Um dos papéis principais de um Mentor é proporcionar ao Aprendente o aconselhamento 

necessário e orientação geral. O Mentor não apenas aconselha o Aprendente mas também 

ouve e age como uma caixa-de-ressonância, proporcionando um espaço de confiança para 

falar sobre os desafios e obstáculos que são encontrados pelo Aprendente. Os Mentores 

também ajudam os Aprendentes a identificar e abordar as lacunas dos seus conhecimentos, 

capacidades e competências, a fim de facilitar a seu autodesenvolvimento. 

 

2. Descrição do mapa de competências 
 

Num mapa de competências, o conteúdo curricular é descrito em termos de competências 

inter-relacionadas, em vez de conhecimentos, capacidades e atitudes fragmentadas ou 

dissociadas. Os mapas de competências são tradicionalmente constituídos em três partes: 

 

 A primeira parte contém as descrições de competências, que facultam informações 

detalhadas sobre cada competência numa determinada área ou profissão. Uma 

descrição de competência pode conter informações sobre os resultados, as suas 

relações com outras competências, os elementos que constituem a competência e 

um exemplo prático de competência. 

 A segunda parte de um mapa de competências consiste num quadro de 

competências ou numa figura, que é um resumo visual das descrições de 

competências. Uma figura de competência pode ser usada como um auxílio para 

comunicar rapidamente um mapa de competências. 

 A terceira parte de um mapa de competências contém informações gerais sobre o 

domínio, o objetivo, e as definições utilizadas. 

 

 

 

 

                                                      
1 Fonte: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 
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Fig. 1: Uma descrição competência pode conter informações sobre os resultados, as suas relações com outras 

competências, os elementos que constituem a competência, e um exemplo prático de competência 

Fonte:image.slidesharecdn.com/competencymapping 

 

 

2.1. Literacia 

 

A literacia tem sido sempre um conjunto de práticas culturais e comunicativas partilhadas 

entre membros de determinados grupos. Como a sociedade e a tecnologia muda, o mesmo 

acontece com a literacia. Porque a tecnologia tem aumentado a intensidade e complexidade 

dos ambientes de literacia. O século XXI exige que uma pessoa com literacia possua um 

vasto leque de capacidades e competências, muitas literacias. Estas literacias – desde a 

leitura de jornais on-line a participar em salas de aula virtuais - são múltiplas, dinâmicas e 

flexíveis. Tal como no passado, elas estão intimamente ligadas com histórias particulares, 

possibilidades de vida e trajetórias sociais de indivíduos e grupos. 

 

A palavra "letrado" na sua evolução histórica, em inglês, significa ser 'familiarizado com a 

literatura " ou, mais genericamente," bem-educado, culto ". Só desde o final do século XIX 

que tem vindo a referir-se também às capacidades de ler e escrever um texto, mantendo o 

seu significado mais amplo de ser " conhecedor ou educado num determinado campo ou 

campos de saber '. 

Em seguida, são apresentadas três definições síntese de literacia, usadas atualmente sob o 

ponto de vista de diferentes organizações. 

 

CONHECIMENTO 
Relacionado com a 

informação   

Domínio Cognitivo 

ATITUDE Conjunto de 
HABILIDADES 

 Diz respeito à 
capacidade de fazer 

Domínio Físico 

Diz respeito aos 

aspetos 

qualitativos 

COMPETÊNCIA 

Caraterístias ou 
traços pessoais 

Desempenho de tarefas e 

atividades 
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- A literacia é a capacidade para identificar, compreender, interpretar, criar, comunicar, 

calcular e usar materiais impressos e escritos associados a vários contextos. A literacia 

implica uma aprendizagem contínua que permite aos indivíduos atingir os seus objetivos, a 

desenvolver os seus conhecimentos e o seu potencial, e de participar plenamente na sua 

comunidade e sociedade em geral.2 

 

- A literacia é o uso da informação escrita e impressa para funcionar em sociedade, para 

atingir os seus objetivos e para desenvolver o seu próprio conhecimento e potencial.3 

 

- A literacia é a capacidade para ler, escrever, calcular e usar a tecnologia a um nível que 

permita o indivíduo atingir o seu máximo potencial como pai/mãe, empregado/a e membro 

da comunidade.4 

 

2.1.1. Literacia como competências 

 

As competências de leitura, de escrita e de expressão oral 

O entendimento mais consensual sobre a literacia é de que se trata de um conjunto de 

competências tangíveis - particularmente as competências cognitivas de leitura e escrita - 

que são independentes do contexto em que são adquiridas e da história de vida da pessoa 

que as adquire. Os académicos continuam a discordar sobre a melhor forma de adquirir a 

literacia; com alguns a advogarem a abordagem "fonética" e outros a defender que é através 

da "leitura de sentido”, resultando no que às vezes foi designado por " guerras de leitura” 

(Goodman, 1996). 

 

A ênfase no significado deu recentemente lugar a uma atenção "científica" à fonética, ao 

reconhecimento de palavras, ortografia e vocabulário. Esta abordagem tem-se voltado 

ultimamente para a investigação das ciências cognitivas sobre aspetos importantes da 

memória humana (por exemplo, a forma como o cérebro processa os padrões de leitura) e 

técnicas, tais como a formação da consciência fonológica e tarefas de leitura cada vez mais 

rápidas (Abadzi, 2003b). 

 

2.2. A ligação ao Quadro Europeu de Qualificações 

 

O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) refere-se a sistemas de qualificações nacionais e 

de estruturas a todos os níveis de educação e formação em torno de uma referência comum 

                                                      
2
 (http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf) 

3
 (nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69, NAAL National Assessment of Adult Literacy) 

4 (www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html) 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
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para a União Europeia. Na prática, funciona como um dispositivo de tradução que torna as 

qualificações mais legíveis no exterior. Isso deve ajudar os alunos e trabalhadores que 

pretendam deslocar-se entre países, mudar de emprego ou mudar de instituições de ensino 

nos seus próprios países. 

 

Por exemplo, atualmente uma empresa na Irlanda pode hesitar em recrutar um candidato a 

emprego, digamos, da Hungria, por não compreender o nível das qualificações apresentadas 

pelo candidato húngaro. Mas uma vez que o QEQ é totalmente implementado, os 

certificados de um húngaro suportarão o nível de referência do QEQ por exemplo, nível 5, 

facilmente comparado com qualificações irlandeses através do QEQ e do quadro de 

qualificações irlandês. 

 

O elemento central do QEQ consiste num conjunto de oito níveis de referência que 

descrevem o que um aprendente conhece, compreende e é capaz de fazer – “os seus 

resultados de aprendizagem” - independentemente do sistema em que uma determinada 

qualificação foi adquirida. O QEQ centra-se nos resultados da aprendizagem: o que uma 

pessoa com um determinado título profissional realmente sabe e é capaz de fazer. Esta 

abordagem destina-se a: 

 

 Apoiar uma melhor correspondência entre as necessidades do mercado laboral (no 

que respeita ao conhecimento, às capacidades e às competências) e à oferta de 

educação e formação; 

 Facilitar a validação da aprendizagem não formal e informal; 

 Facilitar a transferência e a utilização das qualificações em países e sistemas de 

educação e formação diferentes. 

 

2.2.1. Os níveis do QEQ 

 

Cada um dos oito níveis é definido por um conjunto de descrições que indicam os resultados 

de aprendizagem relevantes das qualificações para o nível em qualquer sistema de 

qualificações. 
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Nível 

QEQ 
Conhecimentos Aptidões Competências 

  

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se os 

conhecimentos como 

teóricos e /ou factuais 

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se as aptidões 

como   

cognitivas (inclui a 

utilização do pensamento 

lógico, intuitivo e criativo) 

práticas 

 (implicando a destreza 

manual e o recurso a 

métodos, materiais, 

ferramentas e 

instrumentos) 

No âmbito do QEQ, 

descreve-se a competência 

em termos de 

responsabilidade e 

autonomia   

Nível 1 
Conhecimentos gerais 

básicos 

Aptidões básicas 

necessárias à realização de 

tarefas simples 

Trabalhar ou estudar sob 

supervisão direta num 

contexto estruturado 

Nível 2 

Conhecimentos fatuais 

básicos numa área de 

trabalho ou de estudo. 

Aptidões cognitivas e 

práticas básicas 

necessárias para a 

aplicação da 

informação adequada à 

realização de tarefas e 

à resolução de 

problemas correntes 

por meio de regras e 

instrumentos simples 

Trabalhar ou estudar sob 

supervisão com um certo 

grau de autonomia 

 

 

 

 

Nível 3 

 

 

 

 

 

Conhecimento de factos, 

princípios, processos e 

conceitos gerais, num 

campo de trabalho ou de 

estudo 

Um conjunto de 

aptidões cognitivas e 

práticas básicas 

necessárias para a 

aplicação da 

informação adequada à 

realização de tarefas e 

à resolução de 

problemas através da 

selecção e aplicação de 

métodos, 

instrumentos, 

materiais e 

informações básicas 

 

Assumir a 

responsabilidade para 

executar tarefas numa 

área de estudo ou 

trabalho 

 Adaptar o nosso 

próprio 

comportamento às 

circunstâncias para a 

resolução dos 

problemas 
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Nível 

QEQ 
Conhecimentos Aptidões Competências 

  

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se os 

conhecimentos como 

teóricos e /ou factuais 

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se as aptidões 

como   

cognitivas (inclui a 

utilização do pensamento 

lógico, intuitivo e criativo) 

práticas 

 (implicando a destreza 

manual e o recurso a 

métodos, materiais, 

ferramentas e 

instrumentos) 

No âmbito do QEQ, 

descreve-se a competência 

em termos de 

responsabilidade e 

autonomia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conhecimentos factuais 

e teóricos em contextos 

alargados numa área de 

estudo ou de trabalho 

 

Um conjunto de aptidões 

cognitivas e práticas 

necessárias para gerar 

soluções para problemas 

específicos numa área de 

estudo ou trabalho. 

Gerir a própria 

atividade no quadro 

das orientações 

estabelecidas em 

contextos de estudo 

ou de trabalho 

geralmente 

previsíveis mas 

susceptíveis de 

alteração; 

Supervisionar as 

atividades de rotina 

de terceiros, 

assumindo algumas 

responsabilidades de 

avaliação e melhoria 

das atividades em 

contextos de estudo 

ou de trabalho 

Nível 5 

Conhecimentos 

alargados, 

especializados, fatuais e 

teóricos numa 

determinada área de 

estudos ou de trabalho e 

consciência dos limites 

desses conhecimentos 

Uma gama abrangente 

de aptidões cognitivas 

e práticas necessárias 

para conceber soluções 

criativas para 

problemas abstractos 

Gerir e supervisionar 

as atividades em 

contextos de estudos 

e trabalho sujeitos a 

mudanças 

imprevisíveis; Rever e 

desenvolver o seu 

desempenho e o de 

terceiros 



 

 

17 

 

COGNOS 

 

Manual de Formadores Comunidade 

intergeracional para a 

educação de adultos 

Nível 

QEQ 
Conhecimentos Aptidões Competências 

  

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se os 

conhecimentos como 

teóricos e /ou factuais 

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se as aptidões 

como   

cognitivas (inclui a 

utilização do pensamento 

lógico, intuitivo e criativo) 

práticas 

 (implicando a destreza 

manual e o recurso a 

métodos, materiais, 

ferramentas e 

instrumentos) 

No âmbito do QEQ, 

descreve-se a competência 

em termos de 

responsabilidade e 

autonomia   

Nível 6 

Conhecimento 

aprofundado de uma 

área de estudo ou 

trabalho que implica 

uma compreensão 

crítica de teorias e 

princípios 

Aptidões avançadas 

que revelam a mestria 

e inovação necessárias 

para a resolução de 

problemas complexos e 

imprevisíveis numa 

área especializada de 

estudos ou de trabalho  

Gerir atividades ou 

projetos técnicos ou 

profissionais 

assumindo a 

responsabilidade da 

tomada de decisão 

em contextos 

imprevisíveis de 

estudo ou trabalho: 

Assumir a 

responsabilidade pela 

gestão do 

desenvolvimento 

profissional individual 

e coletivo 

 

 

 

 

 

Nível 7 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

altamente 

especializado, dos 

quais alguns se 

encontram na 

vanguarda do 

conhecimento numa 

determinada área de 

estudo ou de trabalho 

que sustentam a 

capacidade de 

reflexão original e ou 

investigação; 

Consciência crítica 

Aptidões 

especializadas na 

resolução de 

problemas em 

matéria de 

investigação e/ou 

inovação para 

desenvolver novos 

conhecimentos e 

procedimentos e 

integrar 

conhecimento de 

diferentes áreas  

Gerir e transformar 

contextos de estudo ou de 

trabalho complexos, 

imprevisíveis e que exigem 

novas abordagens 

estratégicas;  

Assumir a 

responsabilidade por 

forma a contribuir para 

conhecimentos e práticas 

profissionais e/ou para 

rever o desempenho 

estratégico das equipas 
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Nível 

QEQ 
Conhecimentos Aptidões Competências 

  

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se os 

conhecimentos como 

teóricos e /ou factuais 

No âmbito do QEQ, 

descrevem-se as aptidões 

como   

cognitivas (inclui a 

utilização do pensamento 

lógico, intuitivo e criativo) 

práticas 

 (implicando a destreza 

manual e o recurso a 

métodos, materiais, 

ferramentas e 

instrumentos) 

No âmbito do QEQ, 

descreve-se a competência 

em termos de 

responsabilidade e 

autonomia   

 

 

 

Nível 7 

das questões relativas 

aos conhecimentos 

numa área e na 

interligação entre as 

várias áreas  

Nível 8 

Conhecimentos de 

ponta na vanguarda 

de uma área de 

estudo ou de 

trabalho e na 

interligação entre 

áreas 

As aptidões e as 

técnicas mais 

avançadas, incluindo a 

capacidade de síntese e 

de avaliação 

necessárias para a 

resolução de 

problemas críticos na 

área de investigação 

e/ou inovação ou para 

alargamento e a 

redefinição dos 

conhecimentos ou das 

práticas profissionais 

existentes 

Demostrar um nível 

considerável de 

autoridade, inovação, 

autonomia, integridade 

cientifica ou profissional 

e assumir um firme 

compromisso no 

desenvolvimento de 

novas ideias ou novos 

processos na vanguarda 

de contextos de estudo 

ou trabalho, inclusive em 

matéria de investigação 

Fonte: ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 

 

3. Descrição dos módulos 
 

Os módulos dos workshops vão consistir em alguns fundamentos teóricos exemplificados e 

combinados com diferentes atividades correspondentes. As atividades vão centrar-se na 
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literacia e nas tecnologias de informação e comunicação juntamente com a aprendizagem 

intergeracional. 

 

 

3.1. Os objetivos dos módulos 

 

Os módulos serão abordados em encontros intergeracionais e poderão surgir desafios 

específicos resultantes do contato ente pessoas de diferentes gerações.  

 

Os módulos colocam especial enfoque na: 

 

Sensibilização para as influências da própria geração e como elas afetam as relações 

interpessoais e interculturais; 

 

 Visão sobre os principais termos e conceitos necessários para o reconhecimento, 

compreensão e lidar com situações intergeracionais em contextos de educação de adultos 

 

3.2. Os workshops  

 

Os workshops pretendem ser um momento de discussão e de trabalho prático sobre um 

determinado tópico, no qual os participantes, com a ajuda dos facilitadores, partilhem o seu 

conhecimento individual, sabedoria e experiência em grupo e, posteriormente é exigido a 

cada grupo que faça uma apresentação. 

 

1. Os módulos serão destinados tanto aos aprendentes mais velhos como aos mais jovens e 

serão integrados num guia metodológico para formadores e facilitadores (no sentido de 

apoiar formadores interessados em promover processos de aprendizagem intergeracionais 

na educação de adultos). 

 

2. O objetivo da realização dos workshops é ativar os participantes em dois tópicos: em 

competências digitais e em literacia no contexto intergeracional. 

 

O projeto irá promover também um conjunto de políticas europeias e um quadro de ação. 

Para além disso, visa contribuir também para o desenvolvimento de uma estratégia de 

aprendizagem ao nível europeu, assim como contribuir para o desenvolvimento de um 

curriculum europeu em competências básicas. É importante facultar um curriculum comum 

que seja facilmente implementado em qualquer país ou região ao nível europeu. 
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3.2.1. Vantagens 

 

A primeira vantagem é a melhoria do conhecimento. No decorrer dos workshops os 

participantes partilham as ideias com os elementos do seu grupo e aprendem com as 

apresentações dos outros grupos. Os participantes trazem consigo diferentes experiências 

de vida, tem ideias, conhecimentos, experiências e origens diferentes. 

 

A segunda vantagem é o trabalho em rede. Durante os workshops, todos os participantes 

encontram-se e conversam de modo a conhecerem-se mutuamente. Frequentar os 

workshops é uma excelente oportunidade para construir uma rede de contactos. Através do 

trabalho em rede potencia a rede de contactos para o mundo do trabalho. 

 

A terceira vantagem é a tempestade de ideias. Nos períodos de realização dos workshops, é 

solicitado a cada grupo que identifique problemas e apresente soluções para os temas em 

análise. 

 

A quarta vantagem envolve possíveis soluções para a resolução de um problema 

específico. Todos os participantes discutem os tópicos, as questões, as ideias e soluções para 

os problemas em debate. 

Nesta fase identificam-se os problemas, levantam-se as questões e apresentam-se possíveis 

soluções e finalmente podem-se chegar a um acordo sobre as melhores soluções. 

 

Em conclusão, os workshops ajudam os participantes a obter novos conhecimentos, a 

estabelecer redes de contactos, a gerar ideias e a identificar problemas e soluções.  

 

É importante para o formador ser um observador do desempenho dos participantes no 

decorrer dos workshops, e serem capazes de assegurar que todos os participantes 

desempenhem um papel ativo, os participantes mais silenciosos podem “ desaparecer” 

quando os participantes mais ativos dominam o espaço. 

Em cada workshop será providenciada uma breve introdução teórica para os tópicos 

específicos, orientações práticas para o facilitador e exercícios práticos. 

 

3.3. Aprendizagem Intergeracional 

 

A aprendizagem intergeracional descreve a forma como as pessoas de todas as idades 

podem aprender juntas, umas com as outras. A aprendizagem intergeracional é uma parte 

fundamental da Aprendizagem ao Longo da Vida, onde as gerações trabalham juntas para 

adquirir aptidões, valores e conhecimentos. Para além da transferência de conhecimento, a 

aprendizagem intergeracional promove relacionamentos de aprendizagem recíprocos entre 
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diferentes gerações e ajuda a desenvolver o capital social e a coesão social nas nossas 

sociedades envelhecidas. A aprendizagem intergeracional é uma forma de abordar a 

evolução demográfica que estamos a viver em toda a Europa.  

 

O objetivo da aprendizagem intergeracional é reunir pessoas de diferentes gerações em 

atividades que sejam mutuamente benéficas, que promovem um amplo entendimento e 

respeito entre as gerações e contribuam para a construção de comunidades e vizinhança 

onde as pessoas se respeitam e se encontram melhor relacionadas. A aprendizagem 

intergeracional é inclusiva, constrói-se através de recursos positivos que ambas as gerações 

de jovens e adultos têm para oferecer mutuamente e aos que estão à sua volta. 

 

Muitas das mudanças em sociedade – tais como o aumento da mobilidade geográfica – 

levou a que as gerações frequentemente se tornassem distantes e segregadas umas das 

outras, particularmente os jovens e as pessoas mais velhas. Esta separação pode conduzir à 

formação de estereótipos negativos e irreais entre as gerações e a uma diminuição das 

trocas positivas entre ambas. Assim essas gerações separadas tem recursos de valor, uns 

para os outros, e partilham áreas de interesse – por exemplo, ambas as gerações de jovens e 

adultos são muitas vezes marginalizadas na tomada de decisão que directamente afeta as 

suas vidas. 

 

A aprendizagem intergeracional é uma forma efetiva de abordar um número de assuntos, 

muitos deles são prioridades chave dos governos, tais como construir comunidades ativas, 

promover a cidadania, regenerar as vizinhanças e enfrentar a desigualdade. As relações 

entre a aprendizagem intergeracional, a investigação e a política são a chave para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem intergeracional integrada em áreas relevantes. 

 

 

3.4. A Mentoria 

 

“ A mentoria é para apoiar e encorajar as pessoas a gerir a sua aprendizagem de forma a 

maximizarem o seu potencial, desenvolver as suas aptidões, melhorar o seu desempenho e 

tornarem-se na pessoa que desejam ser.” (Eric Parsloe) 

 

A mentoria é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal e de empoderamento. 

É uma forma efetiva de ajudar as pessoas a progredirem nas suas carreias e cada vez tornar-

se mais popular à medida que o seu potencial se realiza. É uma parceria entre duas pessoas 

(mentor e aprendente) normalmente trabalham na mesma área ou partilham experiências 

idênticas. É uma relação vantajosa baseada na confiança e respeito mútuo.  
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O mentor é um guia que ajuda o aprendente a encontrar a direção correta e que pode a 

ajudá-lo a desenvolver soluções para as temáticas de emprego. Os mentores ganham a 

confiança dos aprendentes quando tem experiências similares e geram empatia quando 

compreendem as suas preocupações. A mentoria oferece ao aprendente uma oportunidade 

de refletir sobre as opções de carreira e do seu progresso. O mentor deve ajudar o 

aprendente a acreditar em si próprio e a reforçar sua autoconfiança. O mentor deve lançar 

questões e desafios, enquanto que orienta e encoraja. A mentoria permite ao aprendente 

explorar novas ideias num ambiente seguro. É uma oportunidade para se observar a si 

próprio mais de perto, as suas preocupações, oportunidades e o que se deseja na vida. A 

mentoria serve para tornar-se mais consciente sobre si próprio, assumir a responsabilidade 

sobre a sua vida e orientá-la na direção planeada, mais do que viver entregue à sua sorte. 

 

 

Os objetivos são: 

 

1. Partilhar o conhecimento 

Fornecer a visão do conhecimento e compreensão dos princípios de uma relação de 

mentoria 

 

2. Obter conhecimento  

Fornecer informações básicas sobre os principais elementos de um programa de 

mentoria 

 

3. Partilhar a prática 

Fornecer conhecimentos práticos e conselhos sobre como estabelecer, manter e 

desenvolver um programa de mentoria 

 

A mentoria como uma atividade menos estruturada e mais orientada para o aluno, permite 

aos aprendentes maior controle sobre os temas abordados durante as sessões de mentoria. 

As relações eficazes entre os mentores e aprendentes oferecerem um ambiente cultural 

confortável e recetivo a uma crítica construtiva que se baseia em relações de igualdade e de 

apoio.  

 

Nesse sentido, o objetivo deste programa de mentoria é empoderar os participantes através 

de conhecimento e competências e, assim melhorar significativamente a sua participação 

cívica e representação na vida cívica. Como a mentoria é baseada numa relação de confiança 

mútua, permitirá aos participantes desenvolver uma profunda compreensão sobre como se 

comprometer nas organizações cívicas. Assim, fornecerá a base para a aquisição de 

competências cívicas mais amplas, empoderar os participantes para se tornar cidadãos mais 
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ativos e iguais em direitos. Além disso, maiores competências cívicas e, por conseguinte, 

participação cívica pode servir como agente facilitador, ou ponte que une entre si 

capacidades e níveis de ações de diversas comunidades para a mudança estrutural mais 

ampla. 

 

Uma boa relação entre mentor e aprendente oferece um ambiente positivo e confortável 

para uma crítica construtiva, de modo a empoderar o aprendente através do apoio e do 

desenvolvimento de aptidões e conhecimentos. A mentoria é baseada na troca de 

conhecimentos, competências e respeito mútuo. Um programa de mentoria eficaz assegura 

que as necessidades do aprendente orientem o programa. A aprendizagem através de um 

programa de mentoria é cooperativa, colaborativa e orientada para a comunidade. 

 

 

3.4.1. Tipos de Mentoria 

 

Em geral podemos distinguir dois tipos de programas de mentoria: 

 

 Mentoria Formal como um resultado de reuniões planeadas entre o mentor e o 

aprendente 

 

 Mentoria Informal como resultado do contacto destruturado mas frequente entre o 

mentor e o aprendente durante um período prolongado no tempo. 

 

Além disso, podemos distinguir diferentes formas de mentoria baseadas na forma de 

comunicação usada. 

 

Cara a cara – Esta é a forma tradicional de mentoria que envolve reuniões presenciais entre 

mentor e aprendente. 

 

Grupo de mentoria – Este tipo de mentoria envolve indivíduos a trabalharem em grupos. 

Esta forma de mentoria ajuda o mentor atingir grande número de pessoas. Além disso, 

permite aos aprendentes trabalharem em grupos apoiando-se mutuamente como parte do 

processo de aprendizagem. 

 

Mentoria on-line – Este tipo de mentoria permite uma relação por correio electrónico ou de 

comunicação on-line. Esta forma de mentoria é adequada para as pessoas que não se 

encontram presencialmente. Assim, pode servir como uma alternativa às reuniões 

tradicionais cara-a-cara. 
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Mentoria de base comunitária - Este tipo de programa de mentoria tem lugar na 

comunidade dos mentores e dos aprendentes. Pode ser a comunidade de bairro, a 

comunidade escolar, a comunidade local, etc. 

 

Mentoria semipresencial – Esta forma de mentoria implica várias formas de comunicação 

incluindo a cara- a cara, on-line e reuniões de grupo. 

 

Os estilos de mentoria acima apresentados dependem dos diferentes modos de 

comunicação e de reunião. Na escolha adequada da forma de mentoria, o mentor e o 

aprendente deve considerar o tempo disponível para dedicar à mentoria e ao estilo de 

comunicação que melhor se lhes aplica. O mentor e o aprendente devem escolher aquele 

que melhor se adequa as suas necessidades e exigências. 

 

3.4.2. Planeamento 

 

A tabela seguinte apresenta as diferentes fases de planeamento de um Programa de 

Mentoria. Providencia um roteiro e um kit de ferramentas e ilustra os passos a dar. Em cada 

passo é descrita a duração de tempo necessária para o seu preenchimento. Deve ter-se em 

atenção que se trata apenas de estimativas aproximadas. 

 

TAREFA DESCRIÇÃO DURAÇÃO 

PLANEAMENTO 

 

Desenvolvimento do Pré-

Programa 

-Realizar a avaliação das necessidades para 

o programa de mentoria; 

-Realizar o orçamento para o programa de 

mentoria. 

Mês 1-2 

 

Planear a Estrutura do 

Programa de Mentoria 

-Determinar a finalidade, o tipo e a 

estrutura do programa de mentoria; 

- Contratar um coordenador de projeto; 

- Fazer um plano das atividades diárias, 

mensais e anuais. 

SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DO MENTOR/APRENDENTE 

Estratégia de Marketing 

Disseminação do Programa 

de Mentoria 

-Estabelecer contactos com potenciais 

destinatários via correio electrónico, por 

telefone, flyers, newsletters e reuniões 

Mês 3-4 
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TAREFA DESCRIÇÃO DURAÇÃO 

 

 

presenciais etc. 

-Organizar uma campanha de marketing 

para divulgar o programa 

Recrutamento do mentor -Planear o processo de recrutamento; 

-Identificar os critérios de seleção para o 

mentor. Estabelecer procedimentos de 

repescagem. 

Recrutamento do 

aprendente 

-Planear o processo de recrutamento; 

-Identificar os critérios de seleção para o 

aprendente. Estabelecer procedimentos de 

repescagem. 

Critérios de 

emparelhamento do 

mentor e do aprendente 

 

- Estabelecer critérios de emparelhamento e 

seleção do mentor e dos aprendentes 

através da informação recolhida na ficha de 

inscrição e das entrevistas realizadas. 

ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

Pré-orientação e formação - Identificar os formadores.  

- Organizar a sessão de formação e dos 

materiais de apoio. 

Mês 5 

Sessão de formação - Organizar a sessão de formação para 

apoiar o mentor e o aprendente; 

- Organizar as atividades de apoio contínuo 

para o mentor e o aprendente. 

 

MANUTENÇÃO DE APOIO CONTÍNUO 

Formação do mentor e 

sessão complementar de 

apoio  

-Estabelecer um mecanismo regular de 

contacto e feedback para o mentor e o 

aprendente; 

- Dar apoio ao mentor e à pessoa que está 

aprender. 

 

Duração 

contínua 
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TAREFA DESCRIÇÃO DURAÇÃO 

AVALIAÇÃO 

- Rever o progresso do programa e reformular se necessário; 

- Medir os resultados e proceder à avaliação; 

- Refletir sobre os resultados encontrados. 

Duração 

contínua 

 

 

 

Uma visão geral de um programa de Mentoria 

 

 
 

 

A descrição do processo de mentoria desde a fase inicial de conceção do programa à fase de 

avaliação final do mesmo. 

 

4. Orientações práticas para o formador 
 

4.1. A literacia 

 

A ideia da palavra “ letrado” tem vindo a referir-se àqueles com a capacidade de ler, 

escrever e, esta é talvez hoje em dia a definição mais usada, na verdade trata-se de um 

fenómeno relativamente recente.  

Até ao final do século XIX a palavra “ letrado” era usada para descrever aqueles que estavam 

familiarizados com a literatura ou eram geralmente bem instruídos ou sabiam ler. Desde 

então o significado da palavra mudou e tornou-se mais inclusivo e talvez mais complexo, 

refletido o intenso debate entre os académicos durante o século XX e o século XXI num 

esforço de definir e redefinir o conceito. Os académicos têm usado o termo “ letrado” para 

descrever, não só as capacidades de autonomia como fazendo parte integrante da literacia, 

tais como a escrita e a aritmética, mas sobretudo a aplicação de tais capacidades e como a 

sua aquisição afeta os processos de aprendizagem. 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) entende por 

“ literacia” como uma tentativa de reconhecer a diversidade das definições atribuídas ao 

conceito, para além de simplesmente ser “ um conjunto de capacidades técnicas de leitura, 

escrita e aritmética, engloba uma noção plural de significados e dimensões dessas 

competências essenciais. Esta visão responde às recentes transformações económicas, 

políticas e sociais incluindo a globalização e o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, reconhecendo que há várias práticas de literacia enraizadas em diferentes 

processos culturais, circunstâncias pessoais e estruturas colectivas.”5 

 

Ao longo da história e em todas as sociedades, a "literacia", englobou uma gama diversa de 

aptidões e erudição, mas o seu antónimo, "iliteracia", sempre foi sinónimo de desvantagem. 

É esta definição que, talvez, melhor elucida o conceito.  

A literacia é um direito humano fundamental e constitui as bases para a aprendizagem ao 

longo da vida. É fundamental para o desenvolvimento social e humano e pela sua 

capacidade de transformar vidas. Do mesmo modo é para os indivíduos, famílias e 

sociedades como um instrumento de capacitação para melhorar a sua saúde, sua renda, e 

sua relação com o mundo. 

 

Os usos da literacia para o intercâmbio de conhecimentos estão em constante evolução, 

juntamente com os avanços da tecnologia. Do mundo da internet às mensagens de texto, a 

disponibilidade de comunicação é cada vez maior, contribuindo para uma maior participação 

social e política. A comunidade letrada é uma comunidade dinâmica, que troca ideias e 

compromete-se no debate. A iliteracia, no entanto, é um obstáculo para uma melhor 

qualidade de vida, e pode até mesmo produzir exclusão e violência. 6 

 

O que as pessoas podem fazer com a literacia depende muitas vezes de como elas 

aprenderam. Programas bem desenhados oferecem as melhores oportunidades para uma 

aprendizagem contínua das competências de literacia e usá-las significativamente. Para um 

programa de literacia ser eficaz e sustentável deve conter o seguinte: 

 

4.1.1. Conteúdo e materiais relevantes 

 

Os programas de literacia devem responder às novas necessidades de literacia e adaptar-se 

ao ambiente do aluno, às circunstâncias e à aprendizagem anterior em relação ao género e à 

diversidade cultural e linguística. 

                                                      
5
 (http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf) 

6 (Http://www.unesco.org/education/GMR2006) 

 

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
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4.1.2. Abordagens pedagógicas adequadas 

 

As crianças, os adolescentes e os adultos aprendem de formas diferentes e trazem 

perspetivas diferentes à literacia. Os programas também necessitam de se adaptar aos perfis 

dos alunos e aos objetivos de aprendizagem e podem envolver abordagens formais, não 

formais e informais. 

 

4.1.3. Formação de formadores de literacia  

 

Os formadores com boa formação são essenciais para a concretização de um programa 

eficiente. O perfil de literacia dos formadores necessita de uma formação efetiva e 

sistemática antes e durante o processo formativo. 

 

4.1.4. Para além da literacia básica 

 

A literacia está muito relacionada com o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida. 

Esta oferece a possibilidade de combinar a formação de outras competências com a 

aprendizagem da literacia. Além disso, os alunos podem adquirir um certificado e 

reconhecer um nível de competências equivalentes ao sistema de ensino formal. 

 

4.1.5. Um ambiente letrado  

 

A sustentabilidade da literacia depende de um ambiente letrado. Promover a escrita local e 

a utilização das TIC e outros meios de comunicação contribui para a consolidação de um 

ambiente letrado. 

 

4.2. Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Hoje em dia a tecnologia faz parte de quase todos os aspetos da vida e da aprendizagem. A 

tecnologia permite trabalhar e comunicar em negócios e em lazer, muitas vezes com ênfase 

no hardware, software, dispositivos portáteis e "apps". Contudo, não é suficiente os alunos 

serem “ letrados nas TIC”. Os cidadãos do século XXI necessitam de uma literacia mais 

abrangente que oriente a utilização dessas ferramentas e aplicações. Este "literacia com as 

TIC" inclui "aprender e saber escolher as TIC para usar de forma crítica, criativa e ética, 

produzir e comunicar o significado." 

 

O que são as Tecnologias de Informação e Comunicação? 
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As tecnologias de informação e comunicação incluem computadores, câmaras digitais, 

câmaras de vídeo, microscópios digitais, scanners, telemóveis, jogos electrónicos, 

dispositivos de áudio digital, sistemas de posicionamento global, Internet, etc.. As TIC na sala 

de aula continuarão a evoluir à medida que surgem novas tecnologias ao longo do tempo. 

 

4.2.1. O que é a literacia com as TIC? 

 

A literacia com as Tecnologias de Informação e Comunicação significa pensar criticamente e 

criativamente sobre a informação e sobre a comunicação, como cidadãos da comunidade 

global, enquanto uso responsável e ético das TIC.  

 

 

 

 

Fig. 2: Os pilares da Literacia Digital
7
 

 

 

A figura anterior demonstra a relação entre a literacia digital (por ex. demostração das 

competências em TIC) e a literacia com as TIC (por ex. pensar criticamente e criativamente 

sobre informação e comunicação como cidadãos da comunidade global, enquanto utilização 

                                                      
7 Source: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html 

 

Literacia Digital

Pensamento 
crítico e 
criativo

Ética e 
Responsabilidade

Literacia nas TIC 
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responsável e ética das TIC). A literacia digital é uma dimensão crítica da literacia com as TIC, 

mas não é suficiente por si só. 

 

4.2.2. O que são as TIC? 

 

Instrumentos para informar e comunicar 

 

Descrição 

 
Computador 

 

 
Computador 

portátil 

 

 
Tablet  

 

 

Um dispositivo eletrónico para armazenar e 

processar dados, geralmente na forma 

binária, de acordo com instruções dadas por 

diferentes aplicações. 

 

 Câmara Digital  

 

 

Camcorder 

 

 

 

 

Microscópio Digital 

 

 

Telefone 

 

  

 

Câmara web 

 

 

Scanner 

 

 

Televisão Digital 

 

 

Projetor LCD 
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Rede de Wireless 

 

 

Telefone Digital 

 

 

Dispositivos de informação Wireless (email e 

Internet) 

 

 

Quadro Interativo 

 

 

As TIC são essenciais no processo de investigação em todo o currículo, tais como: 

 Planear e questionar 

 Construção de significado 

 Produzir para compreender 

 Comunicar e refletir 

 

Esses atos críticos e criativos são fortemente influenciadas por considerações afetivas de uso 

ético e responsável, com implicações para a sociedade, colaboração e metacognição pessoal, 

motivação e confiança. Embora essa perspetiva de investigação apoiada nas TIC dê menos 

ênfase ao ensino nesta área das tecnologias de informação e comunicação, apenas como um 

conjunto de competências, não minimiza de forma alguma a necessidade de cursos de 

desenvolvimento de carreira e tecnologia mais orientados tecnicamente ao nível do ensino 

secundário. Nem essa perspetiva minimiza a necessidade da "boa técnica" e a facilidade de 

atribuir uma maior clareza e arte. 

 

Através da educação e prática, os alunos vão aprender: 

 

• Como usar de forma crítica, criativa e ética uma variedade de tecnologias de 

informação e comunicação para resolver problemas, tomar decisões, inquirir, 

colaborar, demonstrar e comunicar; 

 

• Como é que as aplicações e sistemas de tecnologia, muitas vezes com funções e 

design semelhantes, podem ser aprendidas e os conhecimentos transferidos para 

novos dispositivos e novos contextos; 
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• Como é que as TIC podem criar impactos positivos nas relações; 

 

• Como determinar quais os processos, as ferramentas e as técnicas mais adequadas 

para vários contextos. 

 

Como é que os participantes desenvolvem a literacia digital? 

 

Os alunos letrados apoiam o seu pensamento crítico e criativo sobre informação de texto, 

numérica, visual e auditiva na forma como selecionam e usam ética e responsavelmente as 

TIC. 

Eles desenvolvem este literacia em todo o currículo, por meio da investigação, uma vez que 

eles: 

• Planeiam e questionam 

• Reúnem e constroem sentido 

• Produzem para mostrar compreensão 

• Comunicam 

• Refletem sobre a sua aprendizagem 

 

O que é o Processo Contínuo do Desenvolvimento da Aprendizagem? 

 

O processo contínuo de desenvolvimento da aprendizagem é um instrumento de avaliação 

baseada nas observações dos professores, que descreve o que os professores vão 

observando e ouvindo dos alunos como demonstram os seus conhecimentos. Muitos 

professores já usam processos de avaliação contínua para avaliar a aprendizagem da leitura, 

da escrita e do cálculo. 

 

O que é o Processo Contínuo de Desenvolvimento para a Literacia com as TIC no currículo? 

 

O processo contínuo de desenvolvimento para a literacia com as TIC apresenta o modo 

como os estudantes desenvolvem o seu espírito crítico e criativo, no contexto do curriculum 

à medida que usam ética e responsavelmente as TIC. 

 

Porquê o Processo Contínuo de Desenvolvimento? 

 

 Um Processo Contínuo de Desenvolvimento para a Literacia com as TIC é congruente 

e está inspirado em conceitos existentes no currículo; 

 

 A enfâse centra-se no que os estudantes podem fazer; os alunos de qualquer idade 

estão habilitados a encontrar por si mesmos no processo contínuo, desde os 



 

 

33 

 

COGNOS 

 

Manual de Formadores Comunidade 

intergeracional para a 

educação de adultos 

principiantes aos peritos, desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário e 

seguintes; 

 

 O processo contínuo está centrado no aluno; o Desenvolvimento do Processo 

Contínuo para a Literacia com as TIC é um veículo para os alunos se autoavaliar e 

definir as metas para a sua aprendizagem. 

 

Uma organização aprendente exige que todos os seus membros se autoprececionem como 

pessoas em aprendizagem contínua para atingirem a excelência pessoal. No entanto, como 

as pessoas ganham experiência e competência, torna-se cada vez mais difícil para eles 

colocarem-se numa posição de aquisição de novas capacidades e competências. Eles estão 

preocupados porque sabem que a nova aprendizagem exige que se atravesse “os vales antes 

de chegar ao pico da montanha”.  

 

Por exemplo, quando se aprende a usar o processador de texto, muitas pessoas 

experienciam o seguinte cenário: primeiro, lêem o manual que parece ininteligível – 

ininteligível porque contém um novo vocabulário, uma nova gama de opções, comandos e 

menus que não se compreende facilmente. Embora eles saibam que a escrita se tornará 

mais simples com o processador de texto, parece ser mais complexo. Sempre que se sentam 

para escrever a usar uma nova máquina, eles assumem que, o que normalmente duraria 

uma hora poderá facilmente durar três. Eles devem ser preparados para ser perseverantes 

mais do que retomar hábitos familiares, supostamente menos eficientes. Finalmente, depois 

do domínio pessoal, deve-se ter em conta três aspetos: 

 

 A escrita é de facto mais eficaz e eficiente; 

 

 O uso do processador de texto mudou a forma como agora se pensa sobre a escrita; 

 

 Talvez outras opções e programas podem ser usados para acrescentar estilo ao texto, 

por exemplo importar gráficos. 

 

A aprendizagem na era da informação vai exigir um domínio pessoal contínuo de novas 

capacidades e competências, à medida que as descrições funcionais se expandem e alteram. 

E no conjunto, a organização terá diferentes níveis de experiência para aproveitar. 

Definir o Processo Contínuo: de pessoa principiante a pessoa especializada  

 

 

Iniciante: Mostra um conhecimento limitado do problema 

 Está disposta a participar na tarefa 
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 Desempenha a tarefa sem estratégia inicial 

 Estrutura o problema de modo aleatório e vago 

 

Aprendente: Mostra um claro entendimento do problema 

 Procura usar estratégias embora possa não as usar adequadamente 

 Explica a estratégia de forma aleatória e usa termos imprecisos ou vagos 

 

Profissional: É capaz de desempenhar a tarefa 

 Apresenta soluções de uma perspetiva 

 Persiste em resolver o problema mas nem sempre se preocupa com a precisão 

 Está vinculado a regras para a solução do problema 

 Descreve as estratégias usadas para resolver os problemas 

 

Perito: Funciona ao nível metacognitivo – é capaz de descrever as estratégias e processos e 

as razões pelos quais são usados. 

 Demostra confiança e eficiência nas suas próprias capacidades 

 Aplica espontaneamente o Comportamento Inteligente (Costa 1991) 

 Define e aplica um conjunto de estratégias para além do contexto em que são 

normalmente aprendidas e implementadas 

 Pode ensinar as estratégias e processos aos outros 

 Cria soluções alternativas e criativas para o problema 

 Generaliza através de experiências anteriores 

 Experimenta com sucesso para criar soluções múltiplas 

 Cria um processo ou estratégia implementada 

 

Obviamente que as distinções entre estes níveis não são tão óbvias e claras como descritas 

acima. A este respeito, pode-se fazer uma analogia com as ondas e marés. Enquanto a maré 

se move em direção à costa, cada onda não é necessariamente maior que a anterior. 

Enquanto há uma direção geral de crescimento, cada desempenho pode não incluir todos os 

atributos de cada nível. (Kallick and Brewer 1996).  

 

Os professores também se encontram num estado contínuo de desenvolvimento pessoal. As 

diferenças entre um professor em início de carreira e um professor com experiência são 

bastante distintas. Num esforço de ajudar os mentores a aperfeiçoar o novo trabalho de 

professor, o Projeto Professor Principiante do Departamento de Educação Inicial de 

Professores do Estado da Califórnia descreveu as diferentes caraterísticas de cada fase. As 

caraterísticas tinham menos a ver com o tempo do que com a aprendizagem de novas 

competências, novas atitudes e processos intelectuais.  
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Para além disso, as organizações tais como os indivíduos progridem através de estádios de 

desenvolvimento numa viagem sem fim até atingir um nível de excelência. Carl Glickman 

(1994), Michael Fullan (1993) e outros investigadores em processos de mudança 

organizacional descrevem as escolas ao longo de um contínuo como tradicionais, de 

transição e de transformação. A comunidade escolar é descrita como movendo-se do “ 

isolado” para o “ o agradável”, para o “ colaborativo” em direção ao “ colaborativo e 

agradável” de forma que os seus membros se apoiam mutuamente. Covey (1989) identifica 

um processo contínuo de dependência para a independência e para a interdependência e 

um sentimento de comunidade. 

 

Os objetivos para estabelecer esses processos contínuos de desenvolvimento assentam nos 

seguintes critérios de acompanhamento: 

 

 Que os alunos (sejam eles professores, estudantes ou funcionários da escola) possam 

saber os critérios objetivos de cada nível de realização e portanto avaliar os seus 

próprios desempenhos. 

 

 Que cada desempenho possa ser diagnosticado e/ou avaliado objetivamente pelos 

próprios alunos e pelos professores, pelos pais e pelas mães e outros painéis para 

que outras estratégias de aprendizagem possam ser recolhidas para uma melhoria 

contínua. 

 

 Que os alunos possam escolher os níveis de desempenho adequados em 

conformidade com a sua vontade e compreensão dos objetivos e critérios no sentido 

de se esforçarem. 

 

 Que os membros da escola e as comunidades possam dialogar, encontrar consensos, 

e rever constantemente as suas expetativas e padrões elevados. 

 

 Promover padrões de melhoria, em que as dificuldades possam ser ultrapassadas e as 

expetativas excedidas. 

 

4.3. Motivação 

 

Motivar os alunos para participarem na aprendizagem intergeracional não é só uma questão 

de saber porquê é que tem que aprender, mas também “ por quanto tempo estão dispostos 

a dedicar-se a atividade”. Com o objetivo de estimular os interesses e a motivação dos 

alunos, é também importante demostrar-lhes a aprendizagem como um processo para 

atingir uma meta importante. 
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Estes problemas “ porquê” e “ por quanto tempo” são especialmente sentidos pelos alunos 

mais novos. Por exemplo, os formadores podem mais facilmente motivar e ajudar os alunos 

a estabelecer objetivos de curto prazo e refletir no seu progresso e fracassos na 

aprendizagem de línguas. Neste sentido, é possível “medir” o progresso num período de 

tempo e sensibilizar para a utilidade de um processo de aprendizagem de curto prazo. Deste 

modo, cria uma finalidade e evita a sensação de “tempo perdido”. 

 

Os alunos podem ajudar-se a si próprios a atingir os seus objetivos através da identificação 

das suas necessidades e das razões porque é que querem aprender. Ter objetivos e 

expetativas conduz a uma maior motivação e por sua vez leva a um maior nível de 

competência. Nós como professores devemos encorajar os estudantes a terem objetivos 

específicos de curto prazo, tal com comunica-los às outras pessoas. Não importa quais são os 

objetivos, nós devemos ajudar os alunos a defini-los e a persegui-los.  

 

4.4. Estratégias de motivação 

 

É importante conceber um plano de estratégias motivacionais no sentido de alargar o leque 

de opções disponíveis para os professores. 

 

Dörnyei oferece a sua estrutura, baseada em três unidades: 

 

 Criar e gerar condições básicas de motivação – por exemplo definir o contexto para 

aplicar estratégias de motivação: focar na “ integração” assegurada pelo domínio de 

uma segunda língua destinada a alunos jovens do sexo masculino; 

 

 Manter a motivação dos alunos – é o principal desafio para os professores e pode ser 

realizado por instrumentos de autoavaliação, bem como promover a autonomia dos 

alunos; 

 

 Fomentar uma auto-avaliação positiva nos alunos - trabalhar de forma que os alunos 

sentem os seus fracassos de modo “ positivo”. 

Dörnyei mostra três estratégias: 

 

 Centrar-se mais no esforço do que na competência 

 Fornecer feedback motivacional 

 Aumentar a satisfação do aluno após a conclusão da tarefa 
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4.4.1. Manter a motivação 

 

Seguindo esta estrutura de estratégias motivacionais é evidente que a mudança real para os 

professores e formadores diz respeito à segunda unidade. Manter a motivação do aluno 

durante o processo de aprendizagem pode ser mais fácil através do fomento da sua 

autonomia. Duramente o processo de aprendizagem é importante que os professores os 

orientem para a autonomia naquilo que podem aprender e como, o que significa estar “ 

entre” e não “ acima” dos alunos. Os formadores devem encorajar os alunos a imaginar uma 

situação de diálogo na qual possam ser envolvidos, para selecionar os seus tópicos de 

interesse e iniciar uma conversa, ou partilhar a experiência com o resto da turma. 

 

Os estudantes devem ser capazes de aplicar o que aprenderam mais do que simplesmente 

aprenderem sobre isso. Ao expressar um interesse pessoal, os alunos mais velhos sentem 

que estão ativamente envolvidos e que não se encontram limitados a um processo de 

aprendizagem passivo. 

 

4.4.2. Motivação Instrumental 

 

Tal como referido anteriormente, a motivação “integradora” é a verdadeira força motriz do 

progresso dos jovens estudantes. Isto não significa que a “ motivação instrumental” não 

exista no seu grupo, mas antes que há diversos fatores de motivação. Contudo, o objetivo da 

“ integração” é mais importante para uns do que para outros. Tais objetivos também podem 

ser uma certificação escolar para o cumprimento de requisitos profissionais ou certificação 

de outro tipo de competências. Os professores devem ser sensibilizados para fomentar e 

manter a motivação instrumental através de um programa orientado para objetivos 

centrados no incentivo: 

 

 Porque os alunos comprometem-se a realizar objetivos específicos é importante que 

os professores compreendam claramente quais são esses objetivos e organizem um 

programa para que estes sejam atingidos. É uma boa prática estabelecer um 

programa de ensino individualizado que tenha como alvo as metas específicas dos 

alunos. Por exemplo, um dos participantes tinha como objetivo tirar a carta de 

condução. Em resposta, um professor conseguiu uma cópia de um manual de exames 

para tirar a carta de condução e usou-a como material de leitura para aquele aluno. 

Esta prática empoderou a motivação instrumental do aluno. 

 

 A motivação instrumental (por ex. o compromisso) é reforçada pelos professores e 

formadores quando elogiam e encorajam, particularmente quando essa atenção é 

atribuída a cada um. No entanto, deve-se ter em atenção que um uso excessivo do 
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elogio e do incentivo pode reduzir o seu efeito e até parecer condescende com os 

alunos – saber como e quando incentivar faz parte do desenvolvimento profissional 

dos formadores e será um processo, em grande medida, de tentativa e erro. 

 

Pode-se concluir que a motivação tem um papel fundamental na aprendizagem. Os 

professores não podem ensinar efetivamente se não compreendem a relação entre a 

motivação e o seu efeito na aprendizagem. 

 

As teorias de motivação procuram geralmente explicar o porquê e como as pessoas 

escolhem, desempenham e se mantém nas várias atividades. Mas, em última análise, 

também se espera que estas forneçam pistas para aqueles cujo trabalho é motivar os outros. 

De facto, os professores estão mais interessados em descobrir o que é que eles podem fazer 

para ultrapassar défices de motivação dos alunos, do que em explicações sobre o que 

representa a mudança na aprendizagem. Mais concretamente, os professores estão ansiosos 

por encontrar estratégias para aumentar a quantidade e a qualidade do envolvimento dos 

alunos nas atividades de aprendizagem, uma vez que a sua participação ativa nas aulas ajuda 

a todos aprender de forma mais eficiente, e torna a vida mais agradável na sala de aula. 

 

O cerne da motivação é aquilo que pode ser designado por paixão, que está relacionado com 

os objetivos intrínsecos e desejos da pessoa. Com facilidade os alunos conhecem as suas 

preferências, as suas forças e fraquezas, e utilizam efetivamente essas forças para 

compensar as fraquezas. A aprendizagem de línguas bem-sucedida está relacionada com a 

paixão dos alunos e, os professores devem encontrar formas de ligação a essa paixão. 

 

Os alunos necessitam de uma educação, interação e oportunidades de qualidade para uma 

saída com significado; não só para progredirem mas também para manter a motivação na 

aprendizagem. Um bom professor deve aproveitar as fontes de motivação intrínseca e 

encontrar maneiras de liga-las a fatores motivacionais externos que possam ser trazidos 

para o contexto de sala de aula. Isto é tanto mais importante quando a linguagem que está a 

ser ensinada, não seja considerada como importante para as necessidades imediatas dos 

alunos, para além de passar aos exames. Porque os alunos têm diferentes razões para 

estudar, é importante que os formadores as identifiquem e desenvolvam estratégias de 

motivação adequadas. Os alunos devem compreender porque é que devem esforçar-se para 

atingir os seus objetivos, durante quanto tempo devem manter a atividade, quanto esforço 

devem dedicar para o conseguir e quão motivados devem sentir-se a fazer as atividades. 

 

A motivação é variável, e é um grande desafio manter a motivação dos alunos de línguas 

num constante nível elevado. Quando se desenha um programa, os professores devem ter 

em consideração que cada aluno tem diferentes interesses e expetativas. 



 

 

39 

 

COGNOS 

 

Manual de Formadores Comunidade 

intergeracional para a 

educação de adultos 

 

4.4.3. Atividades para fomentar a participação 

 

Os materiais e as tarefas são essenciais para aumentar a motivação na aprendizagem. Estes 

devem ser apelativos, funcionais, adequadamente desafiantes e apresentados de forma 

inteligível, permitindo a promoção de um desempenho bem-sucedido pelos alunos. Esta é 

uma forma de mudar atitudes negativas e estereótipos que podem prejudicar a motivação 

dos alunos na aprendizagem. 

 

Os estudantes masculinos, em particular, têm muitas vezes falta de motivação para serem 

bem-sucedidos na escola, o que geralmente conduz à falta de autoconfiança. 

Desenhar um currículo que comprometa os alunos, oferecer-lhes um feedback constante e 

um sentido de realização, bem como dar-lhes uma escolha real (em oposição à variedade) é 

a ferramenta mais poderosa e forte do professor 

 

4.4.4. Foco nas TIC e na literacia 

 

No contexto atual de aprendizagem de alta tecnologia, seria injusto limitar os alunos aos 

métodos tradicionais. Incentivar os alunos a relacionar as suas experiências da sala de aula 

com os seus interesses e atividades torna o desenvolvimento das competências mais 

significativo. Por exemplo, a aprendizagem de línguas assistida por computador pode 

envolver jogos de computador, ou estar ligada a programas de computador em que os 

alunos estejam interessados em usar. 

 

Os jogos de computador, downloads da internet e das comunicações electrónicas são 

considerados interesses dos jovens masculinos. Enquanto o último é utilizado quase no 

mesmo grau, a frequência geral do uso da internet muda significativamente de acordo com 

género – em média as mulheres jovens apenas usam jogos de computador e downloads 

metade das vezes dos homens. Elas também demonstram menos competências em lidar 

com os computadores em relação aos homens. Os estudos comprovam que a internet é mais 

usada pelos rapazes do que os homens devido ao seu fascínio e prazer com a tecnologia e os 

jogos. 

 

É bem conhecido pela parceria COGNOS que os jovens do sexo masculino, e especialmente 

aqueles que com baixo desempenho, respondem favoravelmente ao uso de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) como um meio de envolvê-los nas atividades de 

aprendizagem. 
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Muitas das lições envolvidos neste projeto serão desenhadas sobre os poderes 

motivacionais e educacionais das TIC e os professores e formadores podem adaptar, 

modificar e adicionar ferramentas em conformidade. 

 

A natureza interativa de muitas das novas tecnologias ajudam a criar contextos de 

aprendizagem onde os alunos podem aprender a fazer, receber feedback imediato, 

continuar a construir novos conhecimentos e a melhorar o seu nível de compreensão. Às 

vezes os alunos também conduzem os seus professores em áreas em que eles são muitas 

vezes os peritos e os professores e os formadores são os alunos. 

 

As TIC que tem uma ênfase na aplicação, e que adaptam a educação às necessidades 

individuais dos alunos é também favorável na prática à mudança por abordagens mais 

centradas no aluno. Isso incentiva a participação activa geralmente preferida pela maioria 

dos estudantes do sexo masculino no processo de aprendizagem em vez de a absorção 

passiva do conhecimento. 

Os professores devem avaliar e compreender como chegar a todos os estudantes de como 

introduzir as TIC nos conceitos do curso da aprendizagem.  

 

4.4.5. As pessoas devem ser valorizadas pela sua diferença e diversidade 

 

A diversidade e as diferenças entre as pessoas é um aspeto muito importante para criar um 

ambiente positivo. A sociedade é diversa: existem jovens e pessoas idosas, algumas pessoas 

tem deficiências, outras são de países diferentes, algumas pessoas são magras outras são 

homossexuais, outras tem filhos e outras escolhem não ter. Por último, algumas pessoas são 

mulheres e outras são homens. 

 

A gestão da diversidade é uma experiência de gestão de diferenças e semelhanças entre as 

pessoas, experiência que está tornar-se cada vez mais importante para a vida diária das 

pessoas no século XIX. 

 

Para serem bem-sucedidas todas as organizações do terceiro sector, da administração 

pública e do mercado são obrigadas a confrontarem-se com os assuntos da igualdade e da 

diversidade. É importante estar aberto à diferença para que esta possa ser celebrada, para 

que possamos beneficiar de uma diversidade de personalidades e de talentos. 

 

É importante sublinhar que os estudantes têm as suas próprias expetativas, interesses, 

necessidades e caraterísticas pessoais, que devem ser tidas, sempre que possível, em 

consideração. O trabalho em grupo, às vezes, torna difícil reconhecer as diferenças e 

especificidades de cada um. Sempre que os alunos são bem informados desde o início sobre 
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o programa de formação, as suas diferenças podem ser abordadas e as suas expetativas 

correspondidas. Por exemplo, os mentores podem determinar regras específicas para 

determinado grupo: orientações formais para a duração da aula, ou orientações sobre como 

tratar as pessoas quando falam, trabalham ou fazem exercício físico, etc. 

 

Em qualquer momento podem ser elaboradas orientações para os vários cenários de aula, 

permitindo flexibilidade para dedicar tempo a tópicos interessantes como factos curiosos, 

questões e debates. Os professores podem ser muito criativos a este respeito. O objetivo é 

identificar o estilo de trabalho de cada grupo, estabelecendo orientações e regras 

adequadas para trabalhar em conjunto e assegurar as diversas necessidades de cada 

participante. 

 

O tópico da diversidade é uma discussão interessante para a sala de aula, sobretudo para 

quem trabalha na área do turismo, que lida com todo o tipo de pessoas. Uma discussão 

sobre este assunto irá reforçar as suas competências pessoais e sociais. 

 

O produto correspondente deste projecto “ Manual para Formadores Intergeracionais 

sobre como participar em atividades formativas” e “ o Guia de aprendizagem para jovens. 

O que e como aprender” oferece alguns exercícios e métodos sobre como envolver os 

alunos no reconhecimento das necessidades individuais e valorizar todos os pontos de vista. 

 

Como se pode constatar existem muitos fatores que podem contribuir para criar um 

ambiente positivo na aprendizagem de línguas estrangeiras. Um ambiente profissional 

significa um lugar agradável e desejável para aprender sobre novas linguagens, culturas e 

relações humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descrição de diferentes métodos de formação 
 

Os conceitos de aprendizagem são baseados fundamentalmente em diferentes abordagens 

de ensino e formas de aprendizagem. Todos nós processamos informação de forma 

diferente: por ver e ouvir, refletir e agir, raciocinar de forma lógica e intuitiva, analisar e 
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visualizar de forma constante ou mais irregular. Os métodos de ensino também podem 

variar.  

 

Os professores ensinam da forma que aprendem; por conseguinte é importante aprender 

mais sobre os métodos de ensino dos professores. Os professores vão ensinar da forma em 

que se sentem mais confortáveis e poderão ter dificuldade em compreender aqueles que 

tem diferentes estilos de aprendizagem. Um professor pode usar exemplos abstratos, 

enquanto outros podem usar casos concretos. Alguns usam métodos expositivos, outros 

demonstram ou orientam os alunos para a autodescoberta; outros focam-se em princípios e 

outros em formulários; uns centram-se na memória, outros na compreensão. Da mesma 

forma, os alunos aprendem de acordo com o estilo de aprendizagem com o qual se sentem 

mais confortável. Os professores devem compreender o seu próprio estilo de aprendizagem 

e também usar uma variedade de métodos para se adequar aos estilos de aprendizagem dos 

seus alunos. 

 

Na teoria da aprendizagem experimental (Kolb) e como é utilizada no trabalho, na educação 

e no desenvolvimento adulto enfatiza o princípio de que a pessoa aprende através da sua 

descoberta e experiência. A teoria foi desenvolvida a fim de explicar as ligações entre os 

estádios de desenvolvimento humano de maturidade, dos processos de aprendizagem e 

experiências.  

 

A teoria das inteligências múltiplas é uma teoria da inteligência que se diferencia dentro de 

“ modalidades” específicas (principalmente sensoriais), em vez de ver a inteligência 

dominada por uma única capacidade. 

 

O conceito pedagógico de aprendizagem auto-regulada assemelha-se ao conceito de 

aprendizagem holística e aprendizagem autónoma em vários sentidos. A ideia principal é de 

qua os alunos estruturam e organizam a sua aprendizagem de forma independente, eles 

também co-decidem sobre os exercícios e os métodos.  

 

O Ensino Aberto à Distância – EAD é o sistema de educação em que a educação é 

transmitida para os alunos que não podem estar fisicamente presentes na sala de aula. A sua 

filosofia é remover as barreiras da educação e permitir aos alunos estudar de acordo com o 

seu tempo e espaço. EAD também usa tecnologia para mediar a aprendizagem.  

 

AICL significa Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Línguas e refere-se ao ensino de 

disciplinas como ciências, história e geografia através de uma língua estrangeira. Esse ensino 

pode ser realizado pelo professor de Inglês usando o conteúdo transversal ao currículo ou o 
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professor de uma determinada disciplina utilizando o Inglês como língua de ensino. Ambos 

os métodos resultam na aprendizagem simultânea dos conteúdos e da língua inglesa. 

 

Respeitando aos estilos individuais de aprendizagem 

O objetivo de qualquer método de ensino é determinar a linha orientadora na aprendizagem 

e comprometer os alunos nesse processo. A participação é essencial na aprendizagem, e os 

alunos que estão ativamente envolvidos aprendem mais e estão mais satisfeitos com a sua 

educação. O ensino sobre a igualdade de género desafia os educadores a reconhecer e a 

utilizar diferentes estilos de aprendizagem. 

 

5.1. A teoria da aprendizagem experimental 

 

A teoria da aprendizagem experimental defende que as diferentes pessoas aprendem de 

diferentes formas e que é importante saber o nosso estilo de aprendizagem preferido. 

Muitos dos alunos podem não ter ouvido falar sobre este conceito e este pode ser uma 

ferramenta muito útil nos primeiros momentos da relação para ajudá-los a identificar o seu 

estilo de aprendizagem. Uma vez identificado, é importante que os alunos possam usar esta 

informação para refletir em como pode entrar em conflito com outros estilos de 

aprendizagem e considerar como os estudantes vão incorporar esta informação no seu 

trabalho ou em exercícios de grupo. 

  

David Kolb publicou o modelo dos estilos de aprendizagem em 1984. Vários fatores 

influenciam o estilo preferido da pessoa: no modelo teórico de aprendizagem experimental 

(TAE) Kolb definiu três estádios de desenvolvimento da pessoa e, sugere que a nossa 

propensão para reconciliar e integrar com sucesso os quatro estilos de aprendizagem 

diferentes aperfeiçoa-se à medida que crescemos durante os estádios de desenvolvimento. 

Os estádios de desenvolvimento identificados por Kolb são os seguintes: 

 

1. Aquisição – do nascimento à adolescência – desenvolvimento de capacidades básicas e 

“ estruturas cognitivas” 

 

2. Especialização – ensino, trabalho precoce e experiências pessoais da vida adulta – o 

desenvolvimento de um determinado “ estilo de aprendizagem especializada ” 

moldada pela “socialização social, educacional e organizacional” 

3. Integração - meio da carreira até a vida adulta - expressão de estilo de aprendizagem 

não-dominante no trabalho e na vida pessoal. 
 

Kolb identificou essencialmente práticas experimentais/reflexivas – podemos pensar nisso 

através de: 
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FAZER      O que é que eu fiz? (Experiência concreta) 

REVER    Porque é que eu o fiz? (Observação reflexiva) 

APRENDER                      O que é que eu aprendi? (Conceptualização 

abstrata) 

APLICAR                          Como é que eu posso usar essa perceção? 

(Experimentação ativa) 
 

Compreender como aprendemos é uma informação relevante a ter em conta. Se os alunos 

sabem qual é o seu estilo preferido, podem assim estar conscientes em tentar adquirir uma 

língua estrangeira. Quando alguém usa o seu estilo natural considerará a aprendizagem mais 

fácil e rápida. 
 

5.2. A Teoria das Inteligências Múltiplas 
 

A teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner, 1983) afirma que existem pelo menos sete 

maneiras diferentes de aprendizagem, portanto, "sete inteligências": corporal / cinestésica, 

interpessoal, intrapessoal, lógico / matemática, musical / rítmica, verbal / linguística e visual 

/ espacial. Quase todos nós temos a capacidade de aprender através dessas inteligências. 
  

INTELIGÊNCIA LINGUISTICA 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

 

 

Palavras e linguagem 

- Palavras escritas e faladas 

 - Interpretação e explicação 

de ideias e informações 

através da linguagem 

 - Entende relação entre 

comunicação e significado 

 

 

- Redatores 

- Editores 

- Historiadores 

- Jornalistas 

- Advogados 

- Linguistas 

- Poetas 

- Relações públicas e 

consultores multimédia 

- Falantes 

- Professores  

- Formadores 

- Tradutores 

- Apresentadores de TV e 

rádio 

- Artistas de voz 

- Escritores 

- Editar o artigo de um 

colega 

- Dar uma apresentação 

oral 

- Listar os pontos fortes e 

fracos de um produto 

- Escrever um elogio 

- Instruções de gravação 

para acompanhar um 

mapa 

 

 

 

 

INTELIGÊNCIA LÓGICO MATEMÁTICA 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 
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Lógica e números 

- Analisar os problemas 

- Detetar padrões 

- Realizar cálculos 

matemáticos 

- Raciocínio científico e 

dedutivo 

- Entende a relação entre 

causa e efeito em para 

atingir um resultado 

tangível  

- Analistas 

- Árbitros 

- Banqueiros 

- Contadores Públicos 

Certificados 

- Programadores de 

computador contabilistas 

- Engenheiros 

- Corretores de Seguros 

negociadores 

- Investigadores 

- Cientistas 

- Estatísticos 

- Comerciantes 

- Analisar como funciona 

um computador 

- Avaliar o valor de uma 

empresa ou uma 

proposição 

- Criar um processo  

- Elaborar uma estratégia 

para alcançar um objetivo 

- Realizar um cálculo 

matemático mental, criar 

um processo para medir 

algo 

 

 

 

 

INTELIGÊNCIA LÓGICO MUSICAL 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

 

Música, som e ritmo 

  

 

 

- Sensibilização, valorização 

do uso do som 

- Reconhecimento de 

padrões rítmicos 

- Entende a relação entre o 

som e o sentimento 

 

- Engenheiros acústicos 

- Compositores 

- DJs 

- Artistas 

- Analistas de ambiente e 

ruído  

- Produtores de música 

- Especialistas de reparação 

de instrumentos musicais 

- Artistas musicais 

- Cantores 

- Treinadores de voz 

- Treinar alguém para tocar 

um instrumento musical 

- Compor jingles 

multimédia 

- Identificar a música para 

shoppings e lojas de retalho 

- Dirigir um coro 

- Executar uma peça 

musical 

- Rever uma peça musical 

- Assobiar uma melodia 

 

 

INTELIGÊNCIA CINESTÉSICA 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

  

Controle do movimento 

corporal 

-Sensibilização, valorização 

e uso de som 

- Reconhecimento de 

padrões rítmicos 

- Entende a relação entre o 

som e o sentimento 

 

 

- Antropólogos 

- Atletas 

- Biólogos 

- Bailarinos 

- Geólogos 

- Instrumentistas 

- Enfermeiros 

- Professores de educação 

física 

- Fisioterapeutas 

- Atores médicos 

- Organizar móveis no local 

de trabalho 

- Demonstrar uma técnica 

desportiva 

-  Projetar um montra 

- Interpretar um discurso 

usando a linguagem gestual 

- Preparar amostras para 

ampliação e teste 

- Montar uma peça de 

mobiliário modular 
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- Intérpretes de língua de 

sinais 

 

- Andar a cavalo 

- Repor livros numa 

prateleira 

 

 

INTELIGÊNCIA VISUAL ESPACIAL 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

 

Imagens espaço-visuais e 

espaço 

-Interpretação e criação de 

imagens visuais, 

imaginação e expressão 

pictórica 

- Entende as relações entre 

as imagens e os significados 

e entre o espaço e efeito 

 

- Arquitetos 

- Artistas 

- Cartógrafos 

- Planificadores de cidades 

- Engenheiros 

- Designers gráficos 

- Inventores 

- Arquitetos paisagistas 

- Fotógrafos 

- Escultores 

 

- Compor uma fotografia 

- Criar um logotipo 

organizacional 

- Desenhar um edifício 

- Criar um traje histórico 

- Projetar uma paisagem 

- Interpretar uma pintura 

- Organizar uma sala de 

armazenamento 

- Embalar um tronco de 

automóvel 

- Pintar uma paisagem 

 

 

 

INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL 

Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

  

Sentimentos de outros 

 

-Capacidade de se 

relacionar com os outros 

 - Interpretação do 

comportamento e das 

comunicações 

 - Compreende a relação 

entre as pessoas e suas 

situações, incluindo a de 

outras pessoas 

 

 

- Profissionais de 

publicidade 

- Prestadores de cuidados 

- Treinadores e mentores 

- Consultores 

- Educadores 

- Provedores de saúde 

- Profissional de RH 

- Mediadores 

- Políticos 

- Psicólogos 

- Vendedores 

- Professores 

- Terapeutas 

- Formadores 

- Afetar os sentimentos dos 

outros de forma planeada 

- Aconselhar outra pessoa 

- Demonstrar sentimentos 

através da linguagem 

corporal 

- Interpretar o humor das 

expressões faciais 

- Orientar um novo 

membro do corpo docente 

 

 

 

 

INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL 
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Estilos de aprendizagem e 

preferências 
Descrição Papéis 

Tarefas, atividades e 

avaliações 

  

Sentimentos de outros  

-As nossas próprias 

necessidades para e de 

reação à mudança, 

capacidade de lidar com a 

mudança no local de 

trabalho 

- A relação com os outros e 

com o mundo 

- Conhecimento pessoal 

- Objetividade pessoal 

- A capacidade de 

compreender a si próprio 

-Aquele que é auto-

consciente e envolvido no 

processo de mudança de 

pensamentos pessoais, 

crenças e comportamento 

em relação à sua situação 

- Outras pessoas, o seu 

propósito e e objetivos 

 

 

- Considerar e decidir os 

próprios objetivos e 

mudanças pessoais 

necessárias para alcançá-

los (não necessariamente 

revelar isso aos outros) 

- Considerar e decidir a 

própria posição em relação 

ao Modelo Inteligência 

Emocional 

 

 

 

5.3. Aprendizagem Auto-Regulada  

 

Os instrumentos e procedimentos para a Aprendizagem Auto-Regulada (AAR) permitem e 

apoiam o desenvolvimento de competências pessoais e sociais relevantes de autogestão. Ela 

reforça a autoconfiança e orienta para a capacidade de agir de forma desinibida e segura no 

ambiente social e profissional. 

 

Em particular, os grupos-alvo que não têm experiência em línguas ou de aprendizagem nas 

TIC, associam talvez ao fracasso, à obrigação e ao pouco valor pessoal. Nesta situação a 

aprendizagem auto-regulada pode mudar a atitude por reconhecer a pessoa, os seus 

interesses e ideias, ativa as competências actuais, ajuda a desenvolver perspetivas e 

promove o desenvolvimento de competências profissionais, metodológicas, sociais e 

pessoais como um instrumento para auto controlo. 

 

A aprendizagem auto-regulada impõe aos alunos a responsabilidade pela própria 

aprendizagem. Eles são integrados no desenho do seu processo de aprendizagem e, assim, 

relacionam a aprendizagem às motivações mais pessoais. Se os alunos são apoiados e 

acompanhados na sua auto-orientação pelos formadores, mentores e / ou por colegas de 

grupo, a aprendizagem pode tornar-se numa experiência valiosa e sustentável. 

Os princípios e elementos didáctico-metodológicos da aprendizagem autónoma oferecem 

uma estrutura que deve ser preenchida por conceitos específicos de contexto. A 

individualização e flexibilidade do processo de aprendizagem / formação exige abertura e 

flexibilidade de todas as pessoas envolvidas (alunos, orientadores e instituição). Ao mesmo 

tempo exige uma estrutura para processos de aprendizagem individual e em grupo, e deve 

destacar as responsabilidades e os compromissos necessários. 
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A AAR permite a descoberta e auto-regulação na aprendizagem dentro de contextos sociais. 

Ela representa uma contribuição para a formação profissional através do cumprimento de 

requisitos na aquisição da linguagem dos jovens do sexo masculino. 

 

Objetivos: Promover a aprendizagem (de gestão) competência 

Para dominar as capacidades de aprendizagem inatas e adquiridas, designamos por 

"competência de aprendizagem" e implica ser capaz de fixar metas de aprendizagem de 

forma autónoma, assumir o controlo de diferentes métodos de aprendizagem e entender o 

que é preciso para aprender de uma forma auto-regulada (por exemplo, duração da 

aprendizagem e locais) e uma avaliação dos resultados. 

 

As competências de aprendizagem desenvolvem-se e alteram-se no contexto individual da 

aprendizagem de vida. Este conceito de processo de orientação permite uma reflexão sobre 

as capacidades adquiridas dos alunos. Ela promove a descoberta da aprendizagem dos 

potenciais existentes e o seu avanço no contexto do processo de aprendizagem em curso. 

 

Promover a responsabilidade individual no processo de aprendizagem. Tomar a 

responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem é um requisito básico. Organizar 

formas de partilha da responsabilidade e de participação, bem como um elevado grau de 

transparência, facilita este elemento básico na organização da aprendizagem.  

 

A adaptação à mudança social e a “ construção de carácter”. Ao possibilitar a descoberta e o 

potencial da auto-aprendizagem, AAR pode ser entendida como um contributo para a 

institucionalização do sistema da educação de adultos e por conseguinte promover a 

aprendizagem ao longo da vida auto-regulada. Para aprender a competência é necessário 

manter as várias mudanças sociais relacionadas ao trabalho e à vida.  

 

5.3.1. Princípios para a orientação 

 

O fundamento principal deste conceito é o que designamos de atitude educacional 

específica. Na nossa opinião, esta atitude constitui a base de uma nova cultura de 

aprendizagem e é a fonte de diversos desafios para orientadores, estudantes e promotores 

de formação. Esta atitude básica pode ser descrita por princípios orientadores para a ação. 

Estes princípios são pontos concretos de ação profissional. Eles constituem a base a partir da 

qual devem ser desenvolvidos os conceitos específicos de contexto. Os princípios são os 

seguintes: 

 

Princípio: Orientação dos participantes – partilha da responsabilidade e facilitação da 

auto-responsabilidade 
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A fim de facilitar a auto-organização e auto-orientação no processo de aprendizagem, é 

necessário que os alunos possam assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem. 

Por um lado, os alunos devem reconhecer e experienciar áreas de aprendizagem que 

envolvam a colaboração. Por outro lado, os orientadores devem aceitar os alunos como 

pessoas adultas maduras e responsáveis e devolver-lhes parte da responsabilidade pelo 

próprio processo de aprendizagem - isso significa considerá-los como capazes de fazê-lo, 

confiando-lhes essa responsabilidade e até mesmo exigindo-lhes que o façam. Durante este 

processo, o equilíbrio entre a procura de conhecimento especializado e a oferta de consulta 

sobre a aprendizagem autónoma e reflexiva tem de ser constantemente tida em 

consideração. 

 

Princípio: Orientação sobre a biografia 

 

Uma maneira de tornar-nos mais conscientes das competências e capacidades existentes é 

refletir sobre mesmas numa (aprendizagem) biográfica. Isso permite aos alunos analisar 

tanto as suas experiências de aprendizagem positivas e negativas, e pensar sobre os 

modelos que os inspiram a aprender. 

A orientação sobre a biografia significa também que o mentor olhe para os alunos no 

contexto da sua aprendizagem biográfica e seja capaz de detetar o seu potencial, explicar 

qualquer resistência ou obstáculos, e possivelmente até mesmo usá-los para seu proveito. 

 

Princípio: Assegurar a continuidade biográfica 

A aprendizagem deve referir-se às experiências passadas de vida e de trabalho – o novo 

conhecimento está ligado ao conhecimento anterior, e pode ser desenvolvido para 

aumentar as competências profissionais e abrir novas possibilidades. A reflexão biográfica é, 

portanto, uma componente importante e neste sentido a aprendizagem deve ser vista como 

uma maneira de ser bem-sucedido para atingir objetivos futuros. Identificar interesses de 

aprendizagem e metas de formação serve para desenvolver, por exemplo perspetivas 

biográficas subjectivas e significativas. A continuidade biográfica parece ser fundamental 

para lidar com as pressões da aprendizagem profissional. 

 

Princípio: Foco nas competências 

A consciência das próprias competências e capacidades é um pré-requisito fundamental 

para o exercício de uma participação responsável dos alunos. A AAR centra-se nas 

capacidades adquiridas e não sobre os seus défices e dificuldades. Estas últimas também 

devem ser trabalhadas mas não são a base da aprendizagem. Para os orientadores, torna-se 

essencial olhar os seus participantes com uma “visão de competências”, o que significa 
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quebrar a orientação de défice predominante em favor de uma atitude mental positiva (ver 

Rogers 1989, Epping 1998). 

Assim eles podem trazer as competências e recursos existentes para as mentes dos seus 

alunos, e para si próprios, embora apreciando-as como fonte de energia para os processos 

individuais e de grupo. 

 

Princípio: Orientação para a reflexão 

A reflexão sobre as experiências de aprendizagem é considerada como uma componente 

central da aprendizagem, isso inclui uma exploração das experiências de aprendizagem, dos 

recursos individuais, de uma reflexão construtiva sobre a atual situação de aprendizagem e 

um foco no processo de aprendizagem. Uma estreita articulação entre a autoreflexão e a 

reflexão colectiva do grupo faz da aprendizagem um processo dinâmico e interactivo. A 

reflexão funciona como uma ponte entre o passado, o presente e o futuro; significa uma 

pausa para se reposicionar. Para o processo de aprendizagem/formação, a reflexão significa 

ligar a situação da aprendizagem atual com os objetivos da formação e com a perspetiva 

individual de vida. Através da reflexão das fases de aprendizagem passadas, as fases 

seguintes podem ser melhor planeadas e integradas técnica, metodológica e socialmente no 

processo de aprendizagem. 

 

Princípio: Orientação para a participação através da transparência e integração 

A participação refere-se ao degrau de co-determinação e co-decisão dos alunos no processo 

de aprendizagem/formação e constrói o critério de qualidade central da AAR. A orientação 

para a participação está estreitamente relacionada com a transparência e a interação. 

A transparência refere-se a uma situação de aprendizagem/ formação aberta e honesta – 

organização, conteúdos, métodos e meios de comunicação são claramente identificados e 

são pré-requisitos para uma participação activa dos alunos. Os alunos assumem 

voluntariamente a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem individual e 

colectivo. Por sua vez, a interação diz respeito à comunicação através da qual toda a 

situação é negociada.  

 

O objetivo geral desta abordagem é para desbloquear as potencialidades e competências 

que podem ser alcançadas por todos os envolvidos no processo. Abrindo campos da 

participação interativa revela-se especialmente um grande desafio para os prestadores de 

formação, uma vez que essa interação entre os aprendentes e os mentores exige uma 

abertura a nível institucional. Os obstáculos estruturais de responsabilidade e de tomada de 

decisão aparecem aqui com muita frequência, e são retomados na implementação de SDL. 

 

Princípio: Orientação no processo 
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Além de um tratamento ponderado dos processos de aprendizagem individuais e coletivos, a 

AAR exige uma mente aberta. A revisão do processo tem que ser possível e os resultados 

não são como os de um currículo fechado com metas predefinidas. A gestão profissional do 

processo pode oferecer oportunidades para além do currículo pré-definido de 

aprendizagem; eles são integrados em cima do pedido dos participantes e são, portanto, 

muito provavelmente correspondidos aos seus interesses e necessidades imediatas. Esta 

abordagem aberta pode ser muitas vezes exigente com as pessoas envolvidas, sendo que a 

orientação básica deve ser dada e tornar os resultados transparentes. 

 

Principio: Orientação sobre os interesses dos alunos 

Os princípios de orientação sobre os participantes, sobre a participação e sobre o processo 

estão fortemente relacionados com outros fatores centrados nos alunos: orientação sobre 

os interesses (aprendizagem) dos participantes. Estes formam o ponto de partida para as 

decisões sobre didática e conteúdo. Para os alunos, a identificação de interesses relevantes 

ajuda a definir objetivos individuais e está intimamente ligada à manutenção da motivação - 

aprendendo sobre os interesses individuais é um incentivo mais forte e mais duradouro do 

que outros. A transparência dos diferentes interesses pessoais mostra equilíbrio no grupo, as 

configurações de aprendizagem podem então ser dispostas de modo que todos os interesses 

sejam considerados. O equilíbrio de interesses significa reconhecer o valor de uma variedade 

de interesses, em que aprendizagem autónoma é suportada. 

 

5.4. Aprendizagem Aberta e à Distância  

 

A "Aprendizagem Aberta e a Distância” (AAD) combina as propriedades de ensino aberto 

com as do ensino à distância. A aprendizagem aberta refere-se a constrangimentos mínimos 

em termos de acesso, ritmo e método de estudo. O ensino à distância refere-se ao uso de 

técnicas (cada vez mais as TIC) para tornar a aprendizagem possível através da eliminação da 

distância espacial e às vezes também temporal entre professores e alunos. 

 

Nos últimos anos, a ênfase foi colocada na chamada aprendizagem "mista": combina a 

aprendizagem on-line / e-learning e a formação em sala de aula tradicional constitui um 

modelo onde as vantagens de ambos os tipos são combinadas. 

 

A aprendizagem combinada é suportada por abordagens teóricas e defende que uma certa 

quantidade de interação da vida real é crucial em muitos, se não a maioria dos projetos de 

aprendizagem. 

A maioria da AAD é desenhada para satisfazer as necessidades dos alunos adultos. Os tipos 

de AAD podem ser categorizados por: 
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 Formal 

 Não Formal  

 Informal 

 

A educação formal é normalmente dada por uma organização de educação ou formação. 

Esta está estruturada em termos de objetivos, duração ou apoio à aprendizagem e conduz à 

certificação. 

 

A educação de tipo não formal é igualmente dada por uma instituição de educação ou 

formação, mas o que a distingue do tipo formal é que não conduz à certificação. É contudo 

estruturada em termos de objetivos de aprendizagem, duração da aprendizagem e apoio à 

aprendizagem. 

 

A educação informal resulta das atividades diárias: trabalho; jogo; família e lazer. Não é 

estruturada em termos de objetivos de aprendizagem, duração da aprendizagem e apoio à 

aprendizagem e geralmente não leva à certificação. 

 

Qual é a diferença entre AAD e estudar num sistema de ensino regular? 

Num sistema de ensino regular, os alunos tem que frequentar diariamente as aulas e estar 

no estabelecimento de ensino. Portanto, neste sistema ensino para um adulto estudante 

trabalhador será mais difícil conciliar o estudo e o trabalho. No entanto, no ensino à 

distância, os alunos podem trabalhar e continuar ao mesmo tempo a sua educação. Os 

alunos também não são obrigados a ir para as aulas todos os dias. 

 

5.5. Aprendizagem Integrada de Conteúdos através de Línguas Estrangeiras 

 

A integração de conteúdos significa aprender outra matéria através de uma segunda língua 

estrangeira e aprender a segunda língua estrangeira através do estudo de um assunto com 

base num conteúdo. É uma forma de educação bilingue ou plurilingue, o termo AICL foi 

rotulado por David Marsh da Universidade de Jyväskylä na Finlândia. 

 

A AICL não é um conceito novo. Na verdade foi introduzido na Roma antiga ou mesmo antes. 

No decorrer do tempo tem sido apelidada de diversas formas, por exemplo: educação por 

imersão, ensino de línguas com base em conteúdo, a educação bilingue dominante, língua 

enriquecida, educação bilíngue. Na maioria dos países europeus o termo hoje usado é AICL. 

Este é o termo mais adequado porque nem enfatiza a língua nem o conteúdo como o mais 

importante, antes reconhece tanto a língua como o conteúdo como partes integrantes do 

todo. 
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No que respeita atingir o nosso grupo alvo e motivá-lo a participar nos cursos de 

aprendizagem da língua, a Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Línguas parece ser a 

abordagem mais adequada para atingir as suas necessidades didáticas. Este tipo de AICL é 

novo para muitos contextos de ensino regular. Nesses contextos educativos não foi 

previamente considerado necessário ensinar os alunos acerca de línguas e comunicação. 

Contudo, as suas necessidades mudaram a educação devido às mudanças e desafios que 

agora os jovens europeus enfrentam. 

 

5.5.1. Porquê Aprendizagem Integrada de Línguas e Conteúdos para os alunos? 

 

Existem quatro razões para a integração do conteúdo e da língua. 

 

1. A língua é adquirida mais eficientemente quando aprendida para comunicar em 

situações sociais e significativas; 

 

2. A integração do conteúdo e de uma segunda língua estrangeira fornece uma base 

substantiva e uma disposição para a aprendizagem da língua; 

 

3. A aquisição da língua naturalmente anda de mão dada com o desenvolvimento 

cognitivo; 

 

4. Sabendo como usar a língua num contexto não significa necessariamente saber usar 

noutro. A integração da segunda língua com o conteúdo respeita a especificidade do 

uso da linguagem funcional. 

 

 

Os mentores podem ser professores de disciplinas específicas tal como os professores de 

línguas. Eles podem trabalhar “ sozinhos” nas aulas, onde integram tanto os conteúdos das 

matérias, como os conteúdos das línguas, ou num grupo onde destacam as vantagens de 

trabalhar com outros profissionais de forma integrada. 

 

Um relatório de investigação menciona cinco dimensões para a introdução da Aprendizagem 

Integrada de Conteúdos e Línguas no ensino. Elas são baseadas em questões relacionadas 

com a cultura, o ambiente, a linguagem, o conteúdo e a aprendizagem. Cada uma delas 

inclui uma série de pontos de interesse realizados de acordo com três critérios principais: 

faixa-etária dos alunos, ambiente sociolinguístico e grau de exposição a esta abordagem 

didática. 

Estas dimensões não devem ser vistas como independentes umas das outras, uma vez que 

se encontram fortemente interrelacionadas na prática. 
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5.5.2. As cinco dimensões da AICL 

 

A dimensão da Cultura - CULTIX 

  Construir um conhecimento e compreensão intercultural  

  Desenvolver competências de comunicação intercultural 

  Aprender mais sobre os países vizinhos / regiões e / ou grupos minoritários 

    Introduzir um contexto cultural mais amplo 

 

A dimensão Ambiente - ENTIX 

  Preparar-se para a internacionalização, especificamente a integração na UE 

  Certificação de acesso internacional 

  Melhorar o perfil da escola 

 

A dimensão Linguagem - LANTIX 

  Melhorar globalmente a competência da língua 

  Desenvolver competências de comunicação oral 

  Desenvolver interesses e atitudes plurilinguísticas 

   Introduzir uma nova língua 

 

A dimensão de Conteúdo - CONTIX 

Proporcionar oportunidades de estudo sobre o conteúdo através de diferentes 

perspetivas 

  Tornar acessível a terminologia da nova língua 

  Preparar para estudos futuros e / ou para a vida profissional 

 

A dimensão da Aprendizagem- LEARNTIX 

  Complementar as estratégias individuais de aprendizagem 

  Diversificar métodos e formas de prática de sala de aula 

                Aumentar a motivação dos alunos 

 

O período de tempo em que a AICL é ensinada varia consideravelmente. Desde um meio-dia 

de vez enquanto, ao programa curricular completo, dependendo dos recursos que estão 

disponíveis e os objetivos gerais dos alunos. 

 

5.6. Quem são os alunos, quais são as suas metas e os seus objetivos? 

 

Um dos pontos de partida da Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Línguas é que o aluno 

tem um papel ativo no processo de aprendizagem, gerando ideias e oportunidades de 
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aprendizagem, em vez de simplesmente reagir a vários estímulos do professor. O aluno não 

é um sujeito passivo a quem as coisas simplesmente acontecem; mas antes alguém que faz 

com que as coisas aconteçam. A aprendizagem é vista como o resultado da sua própria 

iniciativa e interação com o mundo. 

 

Antes de iniciar o curso, pode ser útil para os professores / formadores fazer um mapa dos 

alunos para obter perfis de competências realistas. Os professores precisam de saber com 

quem lidam, as suas expetativas e os seus objetivos para o curso. Os participantes podem 

assim compreender os seus próprios pontos fortes e pontos fracos e assumir a 

responsabilidade de trabalhar sobre os seus problemas. A autoavaliação pode ser concluída 

com uma autobiografia da língua. 

6.Atividades 
 

As principais atividades vão focar-se na literacia e nas competências digitais básicas e os 

exemplos abaixo são sobretudo actividades genéricas para início e quebrar o gelo. 

 

Exemplos de atividades 

 

Quebra gelo 

                                           Eu sou o único/a que… 

Resultados da 

aprendizagem 

 

Unidade de 

resultados de 

aprendizagem 

 

Sumário da 

Atividade 

É muito importante estabelecer uma relação entre os participantes no 

início do curso, a fim de desenvolver um sentido de pertença e de 

comunidade - este jogo introdutório apoia esta ideia. Esta atividade 

proporciona um ambiente informal e ajuda o formador, bem como os 

participantes a conhecerem uns aos outros. Em relação ao contexto de 

competência intercultural, a atividade aumenta a consciência das 

pessoas para os desafios que enfrentam, que são considerados como 

"diferentes". Embora as pessoas tenham muitas coisas em comum, 

elas também são seres diferentes e únicos. Às vezes pode ser difícil 

lidar com essas diferenças culturais. 

Duração da 

atividade 

Aproximadamente 20-30 minutos 
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Objetivos da 

atividade 

O principal objetivo desta atividade é compreender que as pessoas são 

diferentes e é muito importante ter isso em linha de conta. Ser “ o 

único” pode ser uma experiência diária especialmente para os 

imigrantes ou para os participantes que participam pela primeira vez 

nesta atividade.   

 Orientações para um desempenho adequado da atividade 

Materiais 

necessários para a 

realização da 

atividade 

Não são necessários materiais  

 

Metodologia a 

implementar para 

o desenvolvimento 

da atividade 

O grupo está de pé em círculo. Você como formador pergunta aos 

participantes: "Por favor, pense em algo (um hábito, uma experiência, 

uma circunstância...), que considera que mais ninguém partilha na 

sala.” Em seguida, cada participante entra no centro do círculo, um de 

cada vez, e diz: "Eu sou o único, que..." (por exemplo, "... usa sempre 

meias vermelhas"). Se há alguém no grupo, que partilha a mesma 

coisa, esta pessoa junta-se ao participante no centro, a fim de 

demonstrar isso. No caso de mais ninguém partilhar esta experiência, 

o grupo continua. 

Não é importante fazê-lo à vez. Às vezes coloca-se pressão nas pessoas 

para irem para o círculo assim que eles pensem num hábito, num 

passatempo, uma experiência, etc. 

Não é absolutamente necessário que eles afirmem algo que realmente 

pensem que ninguém partilhe. 

Orientação para 

quando a 

atividade termina 

No final da atividade, o grupo discute os seus sentimentos sobre ser a 

única pessoa no centro do círculo (ou não). 

O formador responde aos sentimentos individuais dos participantes. 

Além disso, o formador deve ter em atenção que alguns participantes 

podem sentirem-se inibidos para expor sua singularidade à frente de 

um grupo que mal conhecem. 

Aspetos importantes: "Como foi a sensação de ser o único no meio do 

grupo (ou não)?" (Por exemplo, alívio, desconforto) 

"Ficou surpreendido por unir-se por XY?" (Que pode ser 

surpreendente ter-se unido a uma pessoa que não esperava, ou não 

ser comum por uma pessoa que realmente não esperava vir associar-

se) 
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Avaliação da 

Atividade 

 

Proposta de 

melhoria da 

Atividade 

 

 

                                            O que está nele para mim? 

Resultados da 

aprendizagem 

Os resultados de aprendizagem nesta atividade vão dar aos 

participantes a oportunidade de refletir sobre o conhecimento 

adquirido durante as atividades anteriores. As reflexões são para 

apresentar ao grupo numa perspetiva individual. A ênfase deve ser 

sobre o tema: o que está nele para mim? 

Unidade de 

resultados de 

aprendizagem 

 

Neste ponto é gerado um conhecimento básico sobre como expressar a 

criação de materiais na aprendizagem resultantes de várias fontes com 

os próprios pensamentos e ideias. 

Sumário da 

Atividade 

O formador inicia a atividade por explicar o seu objetivo. Os 

participantes devem ser sensibilizados para refletir e apresentar as suas 

reflexões de forma adequada. Esta atividade também engloba 

formação para ter em consideração as diferenças geracionais e desejos 

sobre o assunto. 

Duração da 

atividade 

Estima-se que cada participante necessite de meio-dia para refletir e 

registe as reflexões para fazer uma apresentação. 

A apresentação deve ter uma duração máxima de 30 minutos, incluindo 

tempo para questões. 

Objetivos da 

atividade 

Queremos que os participantes aprendam como elaborar e 

documentar um material adequado para uma variedade de pessoas 

usando a teoria e a sua própria experiência e dos demais. 

 Orientações para um desempenho adequado da atividade 

Materiais 

necessários para a 

realização da 

atividade 

Para esta atividade os participantes necessitam de um computador e 

um projetor para realizar a apresentação. Além disso são necessárias 

algumas folhas de papel bem como lápis / marcadores de texto para 

que os participantes possam realizar a sua apresentação. 

 

Metodologia a 

implementar para 

o desenvolvimento 

da atividade 

O recurso à reflexão é considerado importante e debatido; deve-se 

responder as seguintes questões: porquê, como e quando. 

Os participantes olham para as suas próprias experiências através da 

reflexão sobre porquê, como e quando. 

O fórum para a atividade é a discussão e como responder à pergunta 

"O que está nele para mim?" 
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Os resultados são evidenciados por escrito. 

Orientação para 

quando a 

atividade termina 

 

Avaliação da 

Atividade 

A avaliação deve ser realizada no próprio fórum, como foi percecionada 

e se abordou os assuntos necessários 

Proposta de 

melhoria da 

Atividade 

 

 

                                           GROW  

Resultados da 

aprendizagem 

 

Unidade de 

resultados  de 

aprendizagem 

 

Sumário da 

Atividade 

Nesta atividade os participantes vão aprender a usar o método GROW 

como uma ferramenta que os ajuda a identificar os seus objetivos. Este 

método é muito adequado para usar em contexto de grupo ou como um 

exercício individual. 

Duração da 

atividade 

Num contexto de cara a cara, duração de 1 a 3 horas 

Num contexto individual, duração de 1 a 2 horas 

Objetivos da 

atividade 

Os objetivos da atividade são: 

 Obter um conhecimento claro sobre o modelo 

 Como usar o modelo 

 Ser capaz de ensinar como usar o modelo 

Orientações para um desempenho adequado da atividade 

Materiais 

necessários para 

a realização da 

atividade 

O modelo GROW 

As sessões de formação são desenvolvidas sobre o método a seguir 

abaixo descrito. O método é baseado no pressuposto de que o processo é 

propriedade do indivíduo, não do coach. O modelo GROW é utilizado 

como uma base, e não como um modelo passo-a-passo, para as sessões 

individuais. 
 

Quatro passos mais um passo inicial: Tópico, Objetivo, Realidade, 

Opções, Caminho a seguir 

 

Tópico 

-Estabelecer contato com, obter a sensação de que se está "na" situação. 
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Isto é acerca dos movimentos, sentimentos e confiança. 

-Decidir sobre um tema para o diálogo, a) conhecimento ou 

desenvolvimento de competências numa área específica, b) obter algum 

entendimento sobre como certas questões estão relacionadas ou 

construídas, c) um problema em relação ao trabalho, à vida social, à vida 

pessoal, à saúde etc. 

-Fazer um plano para o diálogo ou sessões de diálogos sobre o tema 

escolhido. 
 

Objetivo 

-Decidir sobre o que é que significa abandonar o diálogo: a)apresentar 

um plano de ação para o conhecimento e desenvolvimento de 

competências, b) apresentar uma solução preliminar ou definitiva do 

problema, c) destacar o problema usando a mentoria d) fazer um plano 

de ação em como resolver o problema. 

-Documentar o resultado esperado, que deve ser equivalente ao objetivo. 

O objetivo deve ser SMART (específico, mensurável, atingível, realista e 

definido no tempo) para ser possível acompanhar o seu progresso no 

tempo. 

-Identificar o objetivo. Isto é, o resultado que se pretende alcançar com o 

objetivo ou objetivos. 
 

Realidade 

-Falar sobre os diferentes aspetos da situação atual. O mentor confirma o 

que ele ou ela compreende (por estar "na" situação), colocando questões 

para esclarecimento. O mentor não contribui com o ensino, orientação e 

aconselhamento. 

-Não usa questões padronizadas. Quando questiona deve fazê-lo num 

contexto de diálogo. As questões podem ser formuladas de acordo com o 

método de caso. 
 

Opções 

-Nesta fase do diálogo trata-se de encontrar formas e opções para 

alcançar o objetivo. 

-A situação ideal é quando o participante apresenta as suas próprias 

soluções para concretizar o seu objetivo. 

-Diferentes abordagens podem (devem) ser testadas. Em seguida, o 

plano de ação deve ser formulado. 
 

Caminho a Seguir 
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-Finalmente, o participante escolhe um caminho para atingir o objetivo. 

Experimenta-se alternativas diferentes, aquelas que foram discutidas na 

fase das Opções, e aquelas que surgem durante o processo. 

-O grande desafio da aprendizagem ocorre durante este processo. 

 

Metodologia a 

implementar 

para o 

desenvolvimento 

da atividade 

Para começar, o modelo GROW é utilizado como uma base, e não como 

um modelo passo-a-passo, para as sessões individuais ou de trabalho 

individual. As diferentes partes do modelo podem ajudá-lo a definir bem 

os seus objetivos. 

Cabe ao mentor aprender este modelo, usá-lo realmente nas sessões 

presenciais cara a cara. Para conseguir este resultado é ter alguém bem 

familiarizado com o modo de trabalhar o modelo para ensinar os alunos a 

enfrentar situações reais, para que estes possam ter uma ideia concreta 

do método. 

Recomendação: Fazer um contrato dos resultados a atingir com a 

atividade incluindo as obrigações dos participantes para os conseguir. 

Orientação para 

quando a 

atividade 

termina 

Após a conclusão da atividade, os alunos devem estar preparados para o 

tipo de questões que podem ser levantadas pelos participantes e como 

responder. 

  

Avaliação da 

Atividade 

Os aspetos que podem ser avaliados são os seguintes: 

• Os participantes definiram o objetivo? 

• Os participantes aprenderam a usar este modelo, e são capazes de 

transmitir esse conhecimento a outras pessoas? 

Proposta de 

melhoria da 

Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Conta a estória da tua vida! 

Resultados da 

aprendizagem 

Dentro desta unidade pretende-se que os participantes 

comuniquem entre si. Pretende-se também que os 

participantes observem e estejam conscientes das diferenças 

de linguagem e modos de comunicação. 

Unidade de resultados  de  
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aprendizagem 

Sumário da Atividade 

Cada participante conta uma pequena história da sua vida, e 

apresenta-a ao grupo dos idosos e dos jovens. É importante 

que cada participante utilize a sua própria forma de 

expressão! 

Para cada história contada a uma pessoa é nomeado como um 

"recontador" dessa história, ou seja, quando um sénior conta 

uma história é o jovem que reconta a história e vice-versa  

Duração da atividade 

Preparação das histórias: 1 hora 

Apresentação das histórias: 10 minutos por história 

Recontar as histórias: 5 minutos por história 

Debate: 5 minutos por história 

Objetivos da atividade 

Para aumentar o conhecimento da língua, os participantes 

tem a oportunidade de mostrar o seu entendimento sobre o 

recontar das histórias ou as suas interpretações.  

Orientações para um desempenho adequado da atividade 

Materiais necessários para 

a realização da atividade 

Papel e caneta 

 

 

Metodologia a 

implementar para o 

desenvolvimento da 

atividade 

Este exercício começa com uma pequena explicação para os 

participantes apresentarem as suas histórias, à sua maneira, 

na sua própria língua e expressões. 

A ênfase não é sobre as apresentações das próprias histórias, 

mas sim sobre o recontar das mesmas e os comentários feitos 

e as diferenças de linguagem entre as gerações, o contexto 

cultural etc. 

É muito importante que cada participante conte as histórias 

na sua própria língua, podendo exagerar o uso de palavras 

específicas em termos geracionais, culturais ou de género 

para tornar o exercício mais emocionante e desafiador.  

Orientação para quando a 

atividade termina 

Após este exercício a orientação deve centrar-se na 

importância de reconhecer e compreender as diferenças na 

comunicação. 

Avaliação da Atividade  

Proposta de melhoria da 

Atividade 

 

 

 

Autoavaliação – Competências TIC 
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Nome: 

 

Competências 

 

Ouvi 

falar 

sobre 

 

Posso 

fazer 

 

Posso 

explicar a 

outra 

pessoa 

 

Usei na 

semana 

passada 

 

Usei no 

mês 

passado 

 

Usei 

um a 

duas 

vezes  

Usar CD-ROMs para procurar 

informação 

      

Usar internet       

Usar pesquisas na internet       

Usar bancos de bases de 

dados  

      

Usar scanner       

Usar correio eletrónico e 

anexos  

      

Usar impressão em série       

Usar quadros e tabelas       

Usar a função “ importar” 

dados 

      

Usar modelos       

Criar indices       

Definir margens, cabeçalhos / 

rodapés 

      

Criar macros simples       

Usar boa apresentação       

Usar folha de cálculo       

Criar gráficos em folhas de 

cálculo 

      

Usar referências em folhas de 

cálculo 

      

Configurar uma base de 

dados 

      

Usar o revisor ortográfico       

 

Este modelo é apresentado como um exemplo de um instrumento de avaliação para 

determinar o nível de competências em TIC dos participantes, a fim de melhor planificar os 

módulos, a compreensão e utilização das TIC. 
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Processo de Mentoria em 7 passos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ponto de partida 

2. Definição do problema 

3. Objetivo 

4. Análise 

5. Medidas alternativas 

6. Verificação de resultados 

7. Acompanhamento 

Monitorização 

Gerir o processo 

Colocar questões 

Conhecimento Técnico 

Orientação de peritos 

Ultrapassar obstáculos 

Métodos alternativos 

Experiências semelhantes 

Outras ideias 

Alguns instrumentos a usar 

Entrevistas 

Intuição 

Experiência 

Avaliação 

Observação 
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Para pensar sobre: 

 

Qual é o problema, “ o problema real”? 

Qual é a causa do problema? 

Quem sente o problema? 

Como é que define o problema? 

Como é que define os objetivos para esta intervenção? 

Quem é que está a definir os objetivos? 

O que é que está a ser analisado? 

Quem está a fazer a análise? 

Quais são as medidas alternativas possíveis? 

Como identificar as medidas alternativas a propor? 

Como chegar a acordo entre todas as partes interessadas? 

Qual é o plano de ação? O Cronograma? 

Como saber se as medidas alternativas estão a funcionar? 

Como medir os resultados? 

Como selecionar os instrumentos de monitorização e avaliação dos resultados? 

Quais os problemas que podem ser previstos? 

Como é que estes problemas podem ser superados? 

Como vai ser assegurado o acompanhamento e a melhoria contínua? 
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Alguns links de interesse sobre Mentoria 

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm

%20Plan2_0.pdf 

http://www.entrepreneur.com/article/228046 

 

e Mentoria Reversa 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-

and-why-is-it-beneficial/ 

http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf 

https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps 

 

Links Nacionais 
 

Reino Unido 

 

Como se tornar um mentor reverso 

 A mentoria reversa pode beneficiar jovens ou empregados com pouca experiência que desejam 

desenvolver as suas competências. Aqui encontram-se algumas dicas em como começar. 

 

http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor 

 

Instituto Nacional de Educação Contínua de Adultos 

 

INECA é um Instituto Nacional de Educação Contínua de Adultos, porta- voz nacional para a 

aprendizagem ao longo da vida. Trata-se de uma grande organização de desenvolvimento e um 

grupo de reflexão respeitado internacionalmente, que trabalha em questões centrais para a 

renovação económica do Reino Unido, particularmente na economia política, na educação e 

aprendizagem, nas políticas públicas e nas áreas de regeneração. 

Este advoga os benefícios pessoais, sociais e económicos da aprendizagem permanente, trabalha 

para melhorar a experiência das pessoas na aprendizagem de adultos e no sistema de competências, 

e luta para que todos os adultos tenham oportunidades ao longo da vida para participarem e 

beneficiarem da aprendizagem. 

Aprender beneficia os indivíduos, as famílias, as comunidades, os empregadores, a economia e a 

sociedade como um todo. Aqueles que participam na aprendizagem tendem a ser mais saudáveis, 

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/228046
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf
https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps
http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor
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mais felizes e mais bem remunerados do que aqueles que não o fazem. A sua investigação mostra 

que existem muitos adultos menos suscetíveis de participar na aprendizagem por uma variedade de 

razões, e seu trabalho aborda as desigualdades e empodera os indivíduos de grupos sub-

representados para assumir o controlo de suas vidas e realizar o seu potencial. 

É uma organização da sociedade civil, e o seu trabalho é local, nacional e pan-europeu, em todos os 

tipos de aprendizagem, incluindo literacia e numeracia, digital, ensino superior, estágios, local de 

trabalho, comunidade de aprendizagem, lazer e cidadania. A sua especialidade é a aprendizagem e 

competências pós-16, mas cada vez mais trabalham com todas as faixas etárias, desde os primeiros 

anos de vida até à idade mais avançada. 

Um em seis adultos do Reino Unido luta pela literacia, um em quatro com numeracia, enquanto 

muitos lutam com outras competências para a vida. O seu trabalho tem como objetivo construir um 

apoio mais integrado, uma melhor entrega e planeamento local, levando adiante as recomendações 

do Inquérito da Aprendizagem Familiar. 

NIACE vai explorar como tornar a aprendizagem digital mais acessível para beneficiar os indivíduos e 

da economia. 

http://www.niace.org.uk/ 

 
Política de Governo do Reino Unido sobre Estratégia de Inclusão Digital. 
Em 2014 comemorou-se o 25º aniversário da World Wide Web. A internet transformou quase todos 

os aspetos da vida pública, privada e do trabalho, no entanto investigação recente publicada pela 

BBC revelou que 21% da população da Grã-Bretanha não possui as competências e capacidades 

digitais básicas necessárias para usufruir dos benefícios da internet. 

Esta Estratégia de Inclusão Digital estabelece 10 ações que não só o governo, mas também parceiros 

dos setores público, privado e voluntário vão adotar para reduzir a exclusão digital. 

https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-inclusion-strategy/government-

digital-inclusion-strategy 

 

Competências para os alunos mais velhos - O impacto da comunidade de aprendizagem adulta no 

bem-estar dos alunos mais velhos 

O Governo galês dá uma grande prioridade aos alunos mais velhos e trabalha com 16 adultos na 

comunidade aprendizagem de adultos (ACL) com parcerias em todo País de Gales para proporcionar 

a aprendizagem ao longo da vida aos alunos mais velhos da comunidade. Essas parcerias são muito 

eficazes quando apoiam aos alunos entre 50 e 65 anos de idade que não têm emprego ou estão em 

grupos que não podem aceder a aprendizagem fora de suas comunidades. Muitas dessas pessoas 

mais velhas têm desenvolvido a sua literacia, numeracia e competências de informação e tecnologia 

da comunicação (TIC) através de oportunidades de aprendizagem da comunidade e isso tem 

melhorado a sua empregabilidade. 

No entanto, a atual ênfase nas competências para o emprego resultou em lacunas na oferta para 

outros alunos mais velhos, principalmente aqueles com mais de 65 anos de idade, que são 

reformados, e alguns dos quais se encontram em situações isoladas ou vulneráveis. Esses alunos 

mais velhos não têm acesso a oportunidades de educação e de desenvolvimento de competências 

que possam contribuir para a sua saúde e bem-estar contínuo na próxima fase de suas vidas. 

http://www.niace.org.uk/
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O currículo oferecido a esses estudantes mais velhos, incluindo aqueles que podem pagar pelos 

 Cursos, é inflexível, não satisfaz as suas necessidades de forma adequada e não promove a 

aprendizagem ao longo da vida. As inscrições na educação de adultos reduziram dramaticamente no 

grupo acima dos 70 anos de idade. 

 

Este artigo fornece um resumo, resultados e recomendações de muitas fontes no que diz respeito às 

capacidades para os alunos mais velhos. 

http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_learning

_on_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf 

 

Link – Informação relativa ao que é mentoria reversa? 

http://chronus.com/reverse-mentoring 

 

Link – Sobre Mind Tools, competências essenciais para uma carreira de excelência 

Fundada em 1996, Mind Tools ajuda mais de 25.000.000 de pessoas em cada ano. Essas pessoas vêm 

de diferentes cargos dentro das organizações - desde altos executivos e gestores de negócios a 

principiantes de carreira e de jovens profissionais. Muitas organizações mundiais de topo também 

usam o seu material para aumentar a produtividade, melhorar as competências de gestão e 

liderança, e apoiar as iniciativas de desenvolvimento organizacional. Pode aprender gratuitamente 

centenas de competências profissionais úteis no seu sítio de internet, e receber novas técnicas de 

gestão e de carreira a cada semana, assinando a sua newsletter gratuita. Isso pode ajudá-lo a tornar 

o seu desenvolvimento pessoal como uma parte contínua da sua vida, e a manter as suas 

competências atualizadas. 

https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm 

 

Suécia  

Mentoria reversa dá impulsos jovens 

A cidade de Skellefteå tem vindo a desenvolver um projeto único que mudou as coisas a sua volta e 

permitiu aos jovens tornarem-se mentores em gestores de negócios e no sector público. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-

118727    (SE) 

 

O papel do mentor é mais atrativo. A mentoria está a tornar-se uma alternativa para o 

desenvolvimento da liderança. Os gestores mais velhos com experiência apoiam os mais novos 

inexperientes através de repetição de convites. O reverso também ocorre, jovens que apoiam os 

mais velhos, mas não é tão comum. Ao contrário o papel do mentor está a tornar-se cada vez mais 

atrativo. E pode tornar-se uma alternativa de emprego. 

http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad   (SE) 

 

A mentoria é uma das pedras angulares da liderança e envolve a aprendizagem e o desenvolvimento 

para ambos os mentores e os aprendentes. O diálogo é a base da mentoria e para dialogar é uma 

oportunidade tanto para si e como para o outro. A reflexão é o caminho para novos conhecimentos 

http://chronus.com/reverse-mentoring
https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad
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https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf   (SE) 

 

A geração mais jovem abandona as províncias e os reformados estão a viver mais tempo e são mais 

saudáveis. Quer isto dizer que a geração mais velha se torna um obstáculo ou uma oportunidade 

para criar um desenvolvimento dinâmico num município? 

http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/ (SE) 

 

O que é realmente a aprendizagem intergeracional? 

A aprendizagem intergeracional não é algo que se consegue através de cursos ocasionais, de curta 

duração. Não, a aprendizagem entre gerações é um processo que leva tempo e é baseada na 

cooperação de longo prazo. 

http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-

generationsoverskridande-larande.html (SE)  

 

Klassmorfar reduz o fosso entre as gerações. O sistema de proteção social da Suécia faz isso muito 

raramente, encontros de gerações através do trabalho voluntário. O projeto Klassmorfar é um 

exemplo de como reduzir a discriminação por idade no local de trabalho. 

http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna (SE)  

 

Bulgária 

 
1. http://www.ngobg.info  
O Portal das ONGs na Bulgária. É a fonte primária e mais precisa de informações sobre as ONG 
búlgaras. A base de dados é o núcleo do portal com informação sobre ONG ativas. 
As ONGs na Bulgária estão entre as organizações mais ativas que prestam serviços sociais para 
pessoas idosas. 
 
 
2. http://www.sociale.bg  
A rede nacional da Bulgária para apoiar os idosos é uma atividade do Instituto de Empreendedorismo 
Social. A rede é criada por prestadores de serviços sociais para idosos e pessoas com deficiência. 
 
 
3. http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314  
Nas notícias: o Município de Sliven organizou uma reunião do Grupo Consultivo Nacional para o 
projeto "Mentoria para adultos." 
O projeto "Mentoria para Adultos" foi financiado pelo programa "Leonardo da Vinci", da Comissão 
Europeia (2007). A Câmara Municipal de Sliven integrou o projeto com parceiros da Bulgária, Polónia, 
Eslovénia e Reino Unido. 
 
4. http://company.jabulgaria.org/mentors/  
Conquista Júnior Bulgária, Portal para as empresas de formação 

https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf
http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna
http://www.ngobg.info/
http://www.sociale.bg/
http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314
http://company.jabulgaria.org/mentors/
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Um programa para mentores voluntários começou em 2010 e teve como objetivo atrair mais 
profissionais de empresas nas salas de aula para melhorar o processo educativo. 
 
 
5. http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217  
Uma biblioteca numa vila Búlgara (aldeia Caracovo, região de Plovdiv) começou a formar literacia 
informática para adultos. 
 

Espanha 

  
Os jovens não só têm muito a aprender com os idosos, como também muito a ensinar. A 
aprendizagem Intergeracional oferece oportunidades valiosas não só de aprendizagem experiencial, 
mas também para os alunos a adotar novos papéis. 
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaj
e_intergeneracional.xml.html 
 
Criamos um blog com os nossos avós. Já alguma vez pensou na imensa sabedoria que os nossos avós 
dão através da sua experiência de vida? Consegue imaginar envolvê-los no seu conhecimento 
tecnológico, enquanto eles ensinam estes aspetos e visões que provavelmente não estavam cientes 
sobre determinados temas? 
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Ed
ucacion_inclusiva.html 
 
Temos de criar espaços intergeracionais nas escolas onde poucas gerações aprendem de outros 
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html 
 
 
Estudo sobre a relação entre a educação e a idade. As implicações da teoria e da prática são chaves 
importantes: a participação ativa das pessoas mais velhas no processo de aprendizagem através do 
diálogo e da comunicação, a transmissão dos seus próprios conhecimentos e experiência como 
conteúdo educacional, a relação de aprendizagem com outros grupos etários, o desenvolvimento 
pessoal e o compromisso social, e os objetivos comunitários e educacionais. 
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84 
 
 
Usando a tecnologia para ligar as gerações: a consideração de forma e de função. Dentro do campo 
intergeracional há um interesse crescente em torno das possibilidades de expandir o papel da 
tecnologia aos programas intergeracionais. Por conseguinte, este artigo centra-se nos processos de 
ensino e aprendizagem que ocorre dentro de programas entre gerações com uma forte componente 
tecnológica. 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-10 
 
 
 
 

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
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Portugal 

 

Projeto de Formação e Aprendizagem Intergeracional 
A Escola de Educação Sénior está sediada na Escola Superior de Educação e Coimbra e 
promove a educação não formal para adultos com idade igual ou superior a 50 anos, com 
baixas e elevadas competências. Existem dois tipos de programas curriculares: um 
desenvolvido por formadores voluntários com elevadas qualificações num conjunto de áreas 
diversificado, incluindo as competências básicas em TIC e, outro com algumas vagas para a 
formação regular (Licenciados; Mestres e Doutorados) nos quais os adultos partilham as 
suas experiências de vida aos estudantes no qual há um enriquecimento mútuo. 
https://www.esec.pt/noticia.php?id=355  
 

Link – Programa de aquisição de competências digitais básicas para aprendentes adultos 
O e-mili@ é um programa da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, promovido pela 
Divisão de Ação Social e Qualidade de Vida, que dinamiza sessões formativas gratuitas de 
informática e acesso à internet, em diversos pontos do concelho. 
Este programa destina-se a todos os adultos com idade superior a 60 anos residentes no 
concelho de Santa Maria da Feira, que pretendam aprender ou saber mais sobre as novas 
tecnologias e o uso da Internet. 
Estas sessões de formação são desenvolvidas por jovens voluntários. 
http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia 
 

Link- Plataforma de comunicação para seniores e profissionais que trabalham no campo do 
envelhecimento 
Plataforma de Comunicação para seniores e profissionais que trabalham no campo do 
envelhecimento: estudos, manuais, soluções, inspiração e motivação; partilha de 
experiências e interesses. Conhece e Liga-te ao TIO! 
http://projectotio.net/ligue-se 
 

 

Link – Seniores aumentam as suas competências digitais 
Quando os seniores vencem a resistência inicial para usar as TIC, verifica-se um aumento dos 
seus contatos com familiares e com a comunidade mais alargada, promovendo a sua 
integração social com a linguagem tecnológica e conhecimento dos jovens. Vídeo no sítio da 
Universidade Sénior de Gondomar. 
http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV 
 
 

https://www.esec.pt/noticia.php?id=355
http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia
http://projectotio.net/ligue-se
http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV
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Links internacionais 
 
O projeto DIGIKOMBI da iniciativa da Biblioteca para um modelo nacional para melhorar a 
competência digital, Noruega 
O Relatório No.17 (2006-2007) do Governo Norueguês - Uma Sociedade da Informação para Todos – 
atribui especial atenção às bibliotecas como espaços onde o público em geral pode desenvolver 
competências digitais. De acordo com uma investigação realizada pela Vox, Instituto Norueguês de 
Aprendizagem de Adultos, mais de um quarto da população norueguesa não têm competência para 
fazer uso da tecnologia digital. 
 
http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-
improve-digital-competence 
 

Link- O mentor` em TIC campeonato em Singapura. 

O Programa de Mentor TIC foi implementado em 2010 para construir uma massa crítica de campeões 

de professores na conceção e difusão de práticas eficazes de TIC nas escolas. Os mentores TIC foram 

formados por fases a partir de 2010 a 2012. Atualmente, cada escola tem até quatro mentores TIC 

cuja responsabilidade principal é a partilha de boas práticas dentro da escola. Os mentores 

funcionam como coaches pares e modelos para outros professores na conceção e partilha de 

experiências autodirigidas e de aprendizagem colaborativa através das TIC enriquecendo as 

diferentes disciplinas. 

O campeão de Mentor em TIC reúne dicas úteis, ideias, estratégias e modelos para os mentores das 

TIC, bem como para os interessados, professores seniores ou qualquer pessoal escolar que esteja 

interessado em aprender mais sobre estratégias coaching e mentoria para a utilização eficaz das TIC. 

O campeão também fornece informações básicas e os fundamentos dos processos de tutoria, uma 

variedade de recursos e ideias aprendendo a apoiar o desenvolvimento profissional dos mentores de 

TIC e seus aprendentes. 

https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf 

 

Link – Mentoria para adultos aprendentes, uma apresentação no You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ0lFRwRiRs 

 
Porque precisa de um "Mentor Reverso 'no trabalho 

Que 20 – alguma coisa no cubículo ao lado pode torná-lo mais valioso para o seu chefe 

http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/ 

 

Mentoria reversa: Como a geração do milénio se está a tornar em novos mentores 

https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-

the-new-mentors/ 

 

https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf
http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
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Mentoria reversa: Um novo mundo de aprendizagem 

http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning 

 

Um livro acerca da mentoria reversa nos diferentes países 

https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring

+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&

hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-

IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=fa

lse 

 

S2C abraça a mentoria reversa 

http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/ 

 

Artigo: Emparelhar-se com um mentor Jovem 

 Na “Mentoria reversa” Tech-Savvy  vinte e poucos anos ajuda gestores mais velhos 

http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=ren

o64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB100014240527023039033045795881

22552355480.html 

 
 
Mentoria  Reversa: O que é e por que é benéfico 
Artigo na Forbes, 03 de janeiro de 2011, Lisa Quast, colaboradora 
Mentoria reversa:  
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-
is-it-beneficial/  
 
 
Aprendizagem Intergeracional na Europa 
 Políticas, Programas e Orientação Prática 
 Relatório final do EAGLE-Project (Abordagens Europeias à Aprendizagem Intergeracional ao Longo 
da Vida) 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf  
 
 
ENIL Rede Europeia de Aprendizagem Intergeracional (IGL). 
http://www.enilnet.eu/  
 
 
Mapa Europeu de Aprendizagem Intergeracional - EMIL. 
EMIL é uma rede colaborativa de membros que trabalham juntos para apoiar a aprendizagem 
intergeracional desenvolvida em toda a Europa. 
http://www.emil-network.eu   
 
 

http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
http://www.enilnet.eu/
http://www.emil-network.eu/
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Projecto SILVER - Aprendizagem Intergeracional de sucesso através da Validação, Educação e 
Investigação otimizando a aprendizagem como uma ponte entre gerações. 
http://www.intergenerationallearning.eu/  

 
A aprendizagem Intergeracional e a metodologia de aprendizagem combinada em espaços e 
contextos (aprendizagem intergeracional em ambientes e espaços mistos) ILBES é uma nova 
abordagem desenvolvida ad hoc para um ciclo de formação em que os jovens apoiam uma maior 
utilização das TIC e, em troca, a mentoria de jovens mais velhos apoiam nos seus esforços para 
entrar no mercado de trabalho e enfrentar os desafios da vida adulta. 
http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto ;  http://escouts.eu/spanish/ 
 
Os parceiros dos países participantes desenvolveram workshops sobre como construir criativamente 
novas formas de comunicação digital, em colaboração com as autoridades locais, como os museus, 
as escolas, as instituições ligadas às organizações de jovens e idosos. Foi, portanto, uma forma de 
reduzir o fosso entre as gerações e a exclusão digital. 
http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web 
 
 
O Link Aprendiz é um programa inovador e inteligente que ajuda idosos. Os estudantes universitários 
voluntários ajudam as pessoas mais velhas a melhorar as suas competências tecnológicas, ensinam 
os a usar computadores, laptops, smartphones, tablets e e-readers. As pessoas mais velhas, por sua 
vez, vão orientar os alunos em competências para a vida. O programa é realizado pela biblioteca 
pública da cidade de Cobourg Cobourg, no Canadá. 
http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link 

 
 
Programa Aprendizagem Intergeracional (ILP) a aprendizagem de alunos com alunos mais velhos 
sobre vários tópicos, como computação, media e fotografia. Ele serve como uma plataforma para as 
pessoas idosas prosseguirem a aprendizagem permanente e ajuda a fortalecer os laços 
intergeracionais. Esta iniciativa C3A está agora disponível através dos Serviços Comunitários Fei Yue 
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57 
 
 
O programa permite partilhar uma experiência de aprendizagem intergeracional que proporciona 
oportunidades de aprendizagem para ambos os participantes jovens e os mais velhos. 
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/ 
 
 
Quando os jovens adultos aprendem novas ideias através da interação com adultos seniores, o 
intercâmbio é uma aprendizagem intergeracional. Os seniores adultos (pais, avós, professores e 
voluntários) ajudam os jovens adultos a ler um livro, a escrever um documento. Quando os jovens 
adultos ensinam os mais velhos a usar um telemóvel, IPod ou um programa informático, o 
intercâmbio é igualmente uma aprendizagem intergeracional. 
http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning 

 
 
A aprendizagem intergeracional é um termo usado para este tipo de oportunidade, quando as 
pessoas de todas as idades aprendem juntas e umas com as outras. É uma parte importante de 

http://www.intergenerationallearning.eu/
http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto
http://escouts.eu/spanish/
http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web
http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/
http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning
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aprendizagem ao longo da vida, onde as gerações trabalham juntas para adquirir competências, 
valores e conhecimento. 
http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020 
 
 
O IGESL promove formação e apoia jovens e adultos a desenvolver uma variedade de programas e 
publica o manual de formador para implementar a aprendizagem intergeracional. 
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf 
 
 
Um resumo da análise de práticas de aprendizagem intergeracional na Europa que ilustra pequenas 
descrições através de casos concretos. 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf 

 

Competências de mentoria: O que é a mentoria? 
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0 

 

O que não fazer quando se trata de mentoria 

https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U 

 

Guia metodológico para mentoria sénior de aprendizagem intergeracional 

http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf 

 

Guia para a prática intergeracional 

http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%2

02011.pdf 

 

 

Sonhar um sonho - Seja um Mentor 

A iniciativa do programa de mentoria Sonho apoiar os jovens 

https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg 

 

  

http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0
https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U
http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg
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Leitura complementar 
 

http://www.ictkeyskills.co.uk/tests.htm 

 

http://www.bbc.co.uk/keyskills/it/ 

 

http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx 

 

http://www.selfdirectedlearning.com 
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