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Ficha de análise temática transversal das entrevistas 

Categoria: o entrevistado  

Sub-categorias Unidades de registo Form. Indicadores 

Percurso/ situação 
profissional 

Profissionalização em exercício /Sou do quadro; estive dois anos a dar Matemática a turmas de 11º 
ano / paralelamente era formador na área da Matemática  numa escola profissional. 

A Profissionalização em exercício 
Quadro de escola 
Ensino secundário 

Profissionalização em serviço / Quadro de escola. Nomeação definitiva / comecei a minha vida 
profissional pelo campo da formação, só que era a crianças, desde os quatro até aos 14 anos de 
idade, na Futurkids / Níveis dei todos: 10º, 11º,12º e adultos / Disciplinas dei muitas porque a minha 
área tem sensivelmente 14 a 15 disciplinas diferentes.  

B Profissionalização em serviço 
Quadro de escola 
Ensino secundário 

Estágio integrado / Sou QZP em extinção /Já passei por todas as fases do básico: já dei sétimos, 
oitavos, nonos / já dei ensino nocturno.  

C Estágio integrado;  
QZP 
Básico e secundário 

Comecei por dar aulas no ensino primário /  fui para o ensino secundário, portanto para o ensino 
básico e secundário e deixei o primeiro ciclo do ensino básico / para ai há uns quinze anos que 
dou português.  

D Ramo educacional 
Quadro de escola 
Básico e secundário 

Estágio pedagógico, que nos dava a profissionalização / Quadro de escola / Básico e secundário.  E Estágio pedagógico 
Quadro de escola 
Básico e secundário 

Estágio pedagógico / estive sempre a dar aulas em escolas do ensino público, só um ano é que 
estive no ensino privado. Estive principalmente no ensino básico / professora do quadro de Zona.  
 

F Estágio pedagógico 
Quadro de zona paedagógica 
Ensino básico e secundário 
 

Ramo educacional / Quadro de Escola / O meu percurso profissional fez-se todo basicamente no 
nível secundário.  
 

G Ramo educacional 
Quadro de escola 
Ensino secundário 
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Entrada no Centro 
Novas 
oportunidades/Proc
esso de RVCC 

Quando apareceram aqui os  cursos EFA, fui convidado a ser formador nos ditos cursos. Depois 
entrei no CNO. 
 

A Convite do Conselho executivo. 
Transição implícita do EFA para o 
CNO 

Ao fim de dois anos, quer dizer, nem me convidaram, foi um pouco implícito “vocês são os 
formadores do básico e vão ser também formadores do básico agora em termos de RVCC 

B Não foi por escolha própria. 
Transição implícita do EFA para o 
CNO 

Comecei a dar os EFA convidada por X. estava em casa quando X me telefonou  a perguntar se eu 
queria integrar o CNO, e eu aceitei. 
 

C Perguntaram se estaria 
interessado e  aceitou 

Precisava por motivos pessoais de um horário à noite (…)a viabilização desse horário seria ficar 
no EFA e no CNO. / não foi nada premeditado que eu escolhesse especificamente entrar para o 
CNO, não foi uma escolha específica, foi por força das circunstâncias.  

D Não foi por escolha própria. 

Na minha área, a trabalhar já nos EFAS éramos, salvo erro, quatro ou cinco, penso que sondaram 
individualmente as pessoas, se estariam dispostas a trabalhar como formadores do CNO / 
também me perguntaram se estava interessado ou não e eu disse que sim também. Mas não 
consigo encontrar um critério. 

E Perguntaram se estaria 
interessado e  aceitou. 

Cheguei à escola e foi o horário que me foi dado, não foi escolha minha.  F Não foi por escolha própria. 

Depois a T. chegou àquele conjunto dos formadores, dos quatros … formadores do EFA básico / 
Foi assim, a convite do Conselho executivo, por interesse da escola, não necessariamente meu.  
 

G Transição implícita do EFA para o 
CNO. 
Convite do Conselho executivo 
 

.
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Categoria: expectativas e saberes prévios 

Sub-categorias Unidades de registo Indicadores 

Experiência com 
adultos 

Desde  96/97 / sempre ligado ao ensino nocturno, ensino de adultos (…) tive nas unidades 
capitalizáveis, tanto no básico como no secundário; fui convidado a ser formador nos cursos EFA, 
depois entrei no CNO  

A Unidades capitalizáveis, 
Formador nos cursos EFA 

Comecei por  unidades capitalizáveis ainda, depois a segunda vez que dei aulas à noite já passei 
para aos módulos capitalizáveis /  comecei por entrar no projecto que a escola teve aqui de 
receber os novos cursos de Educação e Formação de Adultos, os ditos EFA;  

B Unidades capitalizáveis, 
módulos capitalizáveis 
Formador nos cursos EFA 

Unidades capitalizáveis, ao básico / depois passei para as unidades capitalizáveis do secundário / e 
depois entrei nos EFA. Dos EFA passei para ensino de adultos em processo de RVCC.  

C Unidades capitalizáveis, 
Formador nos cursos EFA 

Eu já tinha dado formação de adultos no ensino primário, há muitos anos que dei  Formação 
Básica de Educação de Adultos, era assim que na altura se chamava (…)Utilizei o método do 
Paulo Freire e utilizei também todo o material de um projecto em que o meu marido tinha estado 
integrado que era o PACMA. E o PACMA era um Projecto Alternativo de Construção de Materiais 
para Adultos / entrei para o CNO, portanto para o Centro Novas Oportunidades e a dar EFAS nível  
secundário, como formadora de CLC.  

D Formação de adultos no ensino 
primário:  Formação Básica de 
Educação de Adultos. 
Formador nos cursos EFA 

Três anos com as unidades capitalizáveis / Estive em EFA   E Unidades capitalizáveis, 
Formador nos cursos EFA 

A única experiência que eu tenho em  formação de adultos foi em termos de cursos EFA antes de 
ser formadora do Processo de RVC  

F Formador nos cursos EFA 

Unidades capitalizáveis do secundário e Módulos capitalizáveis / a certa altura surgiu a 
oportunidade de experimentar os cursos do EFA, nível básico.  

G Unidades capitalizáveis, 
Módulos capitalizáveis 
Formador nos cursos EFA 

 
Opinião anterior 
sobre o processo 
de RVCC 
 

Foi um desafio; a impressão que eu tinha é que havia um certo facilitismo.  
 

A facilitismo 

Uma opinião horrenda dos processos de RVCC, pelo menos da forma como eram elaborados  B Opinião negativa 

O RVC era completamente desconhecido / até ai não sabia o que era o processo de RVC.  C Não tinha opinião 

Não tinha opinião nenhuma (…)só aquilo que se ouvia na comunicação social.  D Não tinha opinião 

A minha opinião era uma opinião por ouvir falar, não era uma opinião por ter conhecimento do 
processo / a ideia que tinha de ouvir falar no processo de RVCC era de facto de um facilitismo e de 
haver uma equivalências, que se faziam na altura,  

E facilitismo 

A opinião era negativa / duvidava digamos assim da qualidade do processo.  F Opinião negativa 
Duvidava da qualidade 
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O processo de RVCC, pareceu-me particularmente caricato / uma coisa ridícula, mesmo só uma 
estratégia administrativa para atingir os tais níveis de escolarização pretendidos para que 
Portugal apresentasse  à União europeia.  
 

G Caricato 
Estratégia politica  

Opinião actual 
sobre o processo 
de RVCC 
 

A uma dada altura apercebi-me que não era assim tão fácil o percurso, só que depois com a 
pressão das metas houve uma certa desvirtualização do processo.   

A Desvirtualização do processo 
devido às metas 

Eu acho que os processos de RVCC são processos até bastante válidos, mas não para a maioria do 
perfil das pessoas que se apresentam / o processo seria válido se fosse feito com mais calma, com 
mais tempo / Falta de rigor em termos das entidades que regulam, digamos assim, estes novos 
tipos de ofertas.  

B Processos válidos 
A maior parte das pessoas não 
tem perfil para processo. 
Falta de rigor das entidades 
reguladoras 

Eu considero um projecto válido /  é um processo em que eu acredito, portanto acho que é um 
processo válido, que é muito importante para muitas pessoas, porque há muitas pessoas que tem 
muitos conhecimentos, muitas formações, mas por uma razão ou por outra não puderam 
completar o secundário.  

C Processos válidos 

Nalguns casos eu tenho que dizer que o que se falava tinha algum fundamento de facto: do 
aligeirar as coisas, o que alguns centros faziam e de histórias que nós ouvíamos, faziam de facto 
pensar que as coisas não estavam a ser feitas como deveriam ser / eu acredito no processo / eu 
acho que se justifica e é justo, as pessoas adquiriram competências ao longo da vida terem uma 
oportunidade de verem reconhecidas / acho que tem lacunas que é partir do princípio que todas 
as pessoas têm competências e que há que as reconhecer. Eu acho que não, porque muitas 
pessoas não têm perfil,  

D É justo. 
Muitas pessoas não têm perfil 
para o processo. 

Continuo a ter algumas dúvidas. Sinto que há certas situações em que o processo faz mesmo 
sentido, como eu disse há pouco, no entanto acho que o processo está massificado.  

E Está massificado 

Todo o curso EFA deveria ter por antecipação uma fase  de processo de RVCC / tem é que haver 
da parte da equipa técnico – pedagógica / também da coordenação e da direcção, uma atitude de 
respeito pelos pressupostos dados, do espírito que é inerente ao processo de RVCC, e isso passa 
pela selecção dos candidatos a processo no que toca ao seu perfil / Portanto o processo de RVCC 
é muito justo, muito bonito, muito adequado, mas não está ser conduzido com justiça, com 
adequação nesta escola e neste centro, nas outras não sei.  
 

F Deveria antecipar o curso EFA 
É justo 
Não está a ser adequadamente 
no centro. 
Deve haver mais cuidado na 
selecção dos candidatos. 

Saberes teóricos 
sobre o processo 
 

 

Pouco ou nada.  A Pouco 

Em termos teóricos sabia pouco / também já tinha algum conhecimento em termos dos EFAS  B Pouco 
Algum conhecimento dos EFA 

Nada. Não sabíamos nada mesmo.  C Nenhum 

Foram-me dados os Referenciais, quando me disseram que eu poderia ficar neste projecto, eu 
estudei os referenciais durante as férias do verão. Portanto li aquilo, sabia as áreas que eram 
especificas, quer do CNO, quer do RVCC quer dos EFA, sabia as áreas, debrucei-me depois mais na 
minha área, como é evidente, tinha assim um conceito geral daquilo que… do trabalho que era 

D Conhecia o referencial 
Conhecia as áreas 
Um conceito geral 
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preciso desenvolver, mas em pormenor não sabia mais nada. 

Em termos teóricos sabíamos muito pouco, porque nós entramos no processo com alguma 
experiência do EFA / basicamente o que conhecia era o referencial.  

E Algum conhecimento dos EFA 
Conhecia o referencial 

Nada. Sabia apenas que as pessoas tiram o 12º ano nuns meses, não sabia mais nada.  F Nenhum 

Soube o que era o RVCC, numa sessão de esclarecimento que foi feita aqui no anfiteatro da escola 
/ fui um bocadinho no vazio / eu conhecia o processo por essa sessão de esclarecimento e por 
tudo aquilo que li quando o processo de RVCC estava ligado aos EFA.  
 
 

G Algum conhecimento dos EFA 
Sessão de esclarecimento feita 
na escola 

O que pensou 
quando soube que 
ia ser formador. 
 

Para mim foi um desafio. 
 

A Desafio  

Quer dizer não pensei nada especial. O que me apavorou um bocadinho mais era mesmo o 
processo em si. 

B Insegurança 

Achei que era um projecto interessante, que iria trazer bons desafios / também era uma maneira 
de conseguir manter o meu horário nesta escola. 

C Projecto interessante /bons 
desafios 
Manter o horário 

Gostei porque era um projecto diferente, era um projecto novo para mim e saía um pouco 
daquela monotonia do dia-a-dia. 

D Um projecto diferente 
Saída da monotonia 

Pensei que era uma mais valia eu já conhecer o referencial, por outro lado senti-me um bocadinho 
hesitante e se calhar não com muita preparação / e também por desconfiar do processo. 

F Hesitação 
Falta de preparação 
Desconfiança do processo 

Pareceu-me de início uma coisa extremamente complicada, porque à partida eu tinha que assumir 
que não ensinava rigorosamente nada / foi assim um bocado trabalhar numa coisa… em «tábua 
rasa 
 

G Complicado 
Trabalhar «em tábua rasa» 
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Categoria: mudanças efectuadas 

Sub-categorias Unidades de registo Form. Indicadores 

Funções/ tarefas do 
formador de RVCC 

Acompanha o formando / orienta o formando nas actividades propostas/ reconhecimento a 
partir da história de vida»  

A Acompanhamento 
Orientação 
Reconhecimento 

A tarefa principal é pegar na história de vida do candidato (…) para chegar às competências, 
fazer ressaltar as evidências / Depois há que ver com cada pessoa, porque isto é uma situação 
que é individual, com a vida de cada pessoa, e portanto não se age da mesma forma com 
todas as pessoas / O acompanhamento individual / há também o contacto por email / E depois 
claro todo o trabalho burocrático que está associado a isto, que depende de CNO, para CNO, 
e de coordenação para coordenação / Já dei formação complementar.  

B Acompanhamento individual 
Reconhecimento 
Trabalho burocrático 
Formação complementar 

Fazemos a descodificação do referencial em sessões de grupo (…) Isto é a nossa primeira 
função / lê portefólios, lê experiências de vida /  retiramos indícios de situações de vida, que 
nos permitam depois retirar competências / chamamos cá as pessoas, damos-lhes sugestões 
de desenvolvimento daquelas competências as pessoas vão para casa e voltam a entregar e 
nós vemos se já está tudo ou não / valida as competências se elas estiverem evidenciadas. 
Depois fazemos outras coisas ainda: preenchemos os guiões finais de competências.  

C fazer a descodificação  
Acompanhamento individual 
Reconhecimento 
Validação  
Trabalho burocrático 

Não é só uma função de transmissão…aliás nem é uma função de transmitir conhecimentos, 
é uma função de tentar organizar  e orientar os conhecimentos deles / A primeira coisa é o 
primeiro conhecimento, contacto com os formandos, nas sessões de acolhimento, depois há 
a descodificação do referencial (…)Depois são as orientações que se devem dar mesmo, até 
a nível da produção escrita, indicações para eles poderem orientar, organizar a sua história de 
vida. E quando aparecem as primeiras versões, que são sempre assim umas versões um 
bocadinho mais curtas, menos enriquecidas / ler os portefólios / aproveitar tudo aquilo que o 
formando apresenta, para em determinados pontos poder enriquecer e completar o 
portefólio / registava tudo aquilo que os formandos apresentavam, que poderia ser 
considerado já como competência ou poderia ser considerado como indício… depois no 
atendimento individual pegar nesse registo e dizer – o sr. Aqui deve fazer mais isto, como 
pode enriquecer, como pode fazer / a função da preparação para a sessão de júri / depois de 
ver, depois de todos estes enriquecimentos e de ver que o formando tem os requisitos 
necessários para poder ser validadas e certificadas as suas competências, então há que 
orientar  o formando para poder fazer a apresentação da sua história de vida e da sua 
apresentação em júri / e evidentemente fazer toda a documentação que era necessário fazer 
para entregar aos profissionais para depois se poder integrar no SIGO.  

D Acompanhamento individual 
Orientação 
Reconhecimento 
Preparação da sessão de júri 
Trabalho burocrático 
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 Dar formação,  descodificação  e desocultar competências / a desocultação de competências 
é feita em sessão individual / desocultar competências, que é perante uma história de vida, 
pegar em indícios e ajudá-lo a desenvolver esses indícios e torna-los em evidências / a 
formação complementar exige-se que seja feita em grupo / e as sessões de descodificação às 
vezes fazemos também com o profissional de RVC / validar competências.  

E Fazer a descodificação  
Acompanhamento individual 
Orientação 
Reconhecimento 
Formação complementar 
Validação  
 

a função de um formador é tentar desocultar as competências que a pessoas adquiriu ao 
longo do tempo / Ajudar a pessoa a ganhar consciência dessas competências / analisamos a 
história de vida no sentido de procurar indícios que nos levem a comprovar, digamos assim 
ou a trazer ao de cima essas competências que estão previstas no referencial / As sessões de 
júri  

F Acompanhamento individual 
Orientação 
Reconhecimento 
Participação na sessão de júri 
(certificação) 
 

Acompanhar o candidato, antes de mais dando-lhe a conhecer como é que o processo 
 decorre / explicar-lhe o melhor possível em que é que consiste o referencial de competências 
chave / Produzir materiais que funcionem como guias de apoio à elaboração das histórias de 
vida dos candidatos, ir acompanhando os candidatos.  

G Fazer a descodificação  
Acompanhamento individual 
Produção de materiais 

Diferenças nas 
práticas de professor 
e formador de RVCC 
 
 
 

 O professor tem de se cingir a uma programação rígida, o formador não; cada caso é um 
caso, depende da história de vida de cada formando / no RVCC não há propriamente um 
programa que o formador tem que seguir, enquanto que o P. tem que o seguir e tem que o 
cumprir.  

A Não existência de programa 
Centrado na história de vida 
/experiência (individualizado) 

Porque isto é uma situação que é individual, com a vida de cada pessoa, e portanto não se 
age da mesma forma com todas as pessoas / O método de ensino não tem nada a ver: temos 
programas para cumprir, as coisas têm que andar, os jovens também não põe grandes coisas 
em questão.  

B Centrado na história de vida/ 
experiência  (individualizado) 
Não existência de programa 
 

Não há aquela situação de sala de aula, em que tentas transmitir alguns conteúdos e eles 
aprendem. Aqui é ao contrário, eles é que te vêm trazer experiências de vida. Não há uma 
avaliação, não há um teste  avaliativo, não há avaliação formativa, nem sumativa.  

C Não há transmissão de conteúdos 
Não há situação de sala de aula 
Centrado na história de vida/ 
experiência  (individualizado) 
Não há avaliação 
 

Completamente diferente, não tem nada a ver, enquanto como professora do ensino normal, 
regular, a nossa função é transmitir conhecimentos e orientar os alunos para a aquisição 
desses conhecimentos: as aulas, preparar material, orientar os trabalhos dos alunos, fazer as 
planificações, etc, etc. aqui não temos essa função, no RVCC a função é conseguir captar do 
trabalho dos adultos, conseguir retirar dele todas as competências ou indícios de 
competências que eles têm, e orientá-los no sentido de eles poderem completar os dr´s que 

D Não há transmissão de conteúdos 
Não há situação de sala de aula  
Centrado na história de vida/ 
experiência  (individualizado) 
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são necessários para poderem  ser validados.  

Há grandes rupturas / algo que estava enraizado do professor como um transmissor de 
conhecimentos, tive que por um pouco de lado / mesmo na área da avaliação, a forma como 
nós depois vamos avaliar competências é algo que é novidade, isso não se exigia em termos 
do ensino tradicional.  

E Não há transmissão de conteúdos 
Avaliar competências é diferente 
 

 As principais diferenças é que antes tínhamos o trabalho de preparar aulas, as aulas 
propriamente ditas, a interacção com os alunos… a interacção com uma turma não é… há 
interacção individual, mas não é tanto como neste processo / a interacção é muito mais 
individual, portanto o contacto é muito mais personalizado, digamos assim.  

F Não há situação de aula  
Interacção mais individual 
 

O trabalho do CNO permite um conhecimento mais individualizado das pessoas, porque 
inclusivamente nos atendimentos individuais, nós chegamos a conhecer relativamente bem 
cada candidato  

G Conhecimento mais individualizado 

Diferenças na atitude O comportamento do aluno é completamente diferente do comportamento do adulto /  a 
maior parte dos adultos tem o maior empenho possível, enquanto que com o aluno isso nem 
sempre acontece / relações de amizade que foram criadas ao longo destes tempos, enfim a 
relação de um formador para um adulto é diferente da relação de um professor para um 
aluno do ensino formal.  

A Comportamento diferente 
Relação mais próxima no RVCC 

De facto não  se pode dar tanto, como se dá com os adultos, porque jovens são jovens / Aqui 
com os adultos no CNO é completamente diferente, estamos a falar de pessoas que têm uma 
experiência de vida já muito grande, muitas com vidas difíceis, complicadas.  

B Relação mais próxima no RVCC 

 
Com alguns adultos consegue-se manter uma excelente  relação (…)às vezes em sala de aula 
nós não conseguimos tanto essa boa relação, ou pelo menos demora mais tempo  / eles vêm 
individualmente, logo individualmente tu tens uma postura diferente e uma reacção diferente 
com a pessoa, porque é só um, enquanto numa sala de aula tens sempre 28, 29 ou 30.  

C Relação mais próxima no RVCC 

Enquanto que os alunos do ensino regular são mais jovens, têm outras perspectivas de vida, 
vêem a vida, encaram a vida de outra maneira, com uma responsabilidade diferente, os 
adultos são pessoas mais maduras, são pessoas mais vividas, são pessoas mais sensatas, 
algumas delas / é bom a nível humano, é muito bom, estabelece-se uma relação muito boa.  

D  Jovens e adultos têm uma postura 
diferente. 
Relação mais próxima no RVCC 
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Enquanto um professor está dentro do seu domínio, dá uma matéria, expõe uma matéria e 
espera que lhe perguntem aquilo que ele sabe responder, perante um adulto não, nós temos 
ali uma história de vida já às vezes muito rica / há uma relação que eu considero muito mais 
próxima, até mesmo só poderá ser assim havendo esta proximidade, só assim é que nós 
poderemos ajudar o adulto a  desocultar também as competências / há quase que, eu acho 
um envolvimento muito maior do que aquele distanciamento que existia professor-aluno.  

E Postura diferente do formador 
Relação mais próxima no RVCC 

Criam-se relações até mais próximas / com o aluno temos que guardar mais distanciamento 
para que ele perceba que há um certo limite, com o adulto isto normalmente isto não 
acontece.  
 

F 
 

Relação mais próxima no RVCC 

Competências de  
formador de RVCC 

 
 

Demonstrar a estas pessoas que vêm aqui que de facto podem contar connosco / tendo em 
conta também as necessidades de cada um / acho que a componente humana é uma 
componente muito forte, de facto aquilo que acho que mais conta para depois se conseguir 
chegar mais longe possível / o tratamento, o tracto, digamos assim que o formador tem com 
as pessoas, com os candidatos / uma boa relação com o candidato, depois acho que o 
formador deve esclarecer as coisas muito bem / ser sério, acho que as pessoas têm de ser 
sérias, profissionais / serem um pouco compreensivos / há que saber fazer algum “jogo de 
cintura” para conseguirmos “levar a água ao moinho».  

B Demonstrar disponibilidade 
Tratamento adequado 
Bom relacionamento 
Ser sério (rigoroso) 
Saber compreender  
Ser assertivo 

Tem que ser uma pessoa bastante receptiva, saber ouvir o outro(…)temos que ser bons 
ouvintes / Temos que ter empatia (…)também temos de ser flexíveis  (…)a capacidade de 
verificar se está lá ou não a competência. Portanto eu acho que isso também é uma 
competência do formador / Temos que ser simpáticos, para podermos cativar / saber ler e 
escrever minimamente para poder assinalar os erros e isto tem que se lhe diga, assinalar 
erros às vezes em grandes extensões autobiográficas não é fácil.  

C Ser receptivo 
Saber ouvir 
Criar empatia 
Ser flexível  
Saber ler e escrever 
Saber avaliar competências. 

Tem que ter uma capacidade de comunicação com as pessoas / Tem também que saber, e 
isso é muito importante, valorizar o trabalho das pessoas e as competências que elas 
demonstram / é necessário que as pessoas saibam compreender os outros, saibam comunicar 
e saibam orientar.  

D Saber comunicar 
Saber compreender 
Saber orientar 
 

Além de ser um bom ouvinte, tem que ter também alguma capacidade de flexibilidade / de 
gerir situações, às vezes situações muito complicadas de vida  / saber trabalhar em equipa / 
ter um bom domínio do referencial / estar sempre disponível, já não estou a falar no cumprir 
horários.  

E Saber ouvir 
Ser flexível 
Demonstrar disponibilidade 
Conhecer o referencial 

Acho que as principais competências dos formadores serão estas, capacidade inter relacional 
e o conhecimento do referencial.  

F Conhecer o referencial 
Capacidade de relacionamento 

Respeitar o candidato / Também apoiá-lo nas suas fraquezas.  
 

G Respeitar o candidato 
Apoiar o candidato 
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Categoria:  aprendizagem das novas funções/ construção de novas competências 

Sub-categorias Unidades de registo Indicadores 

 
Autoformação: 
preparação e leituras 
efectuadas 

Além da prática que eu tinha, que foi adquirida ao longo dos anos, dando formação/ li alguns 
documentos que me foram fornecidos no CNO cá na escola: a  carta de qualidade… os 
referenciais… algo relacionado com a Matemática para a vida.  

A Prática em formação 
Leitura de documentos: carta de 
qualidade, referencial e outros 
documentos 

Fui muitas vezes ao site da ANQ eles têm lá algumas edições em e-book que eu retirei.  B Pesquisas na internet 
Leitura de documentos da ANQ 

A partir dai que fui tentar ler  e ver se descobria o que era, até ai não sabia o que era o 
processo de RVC / lemos assim algumas coisas (…) muito básicas, fomos fazendo leituras que 
fomos tirando / muitas delas foram pesquisas nossas, não houve assim um documento de 
referência que nos dissessem para ler, lemos a Carta de Qualidade / o referencial tinha 
mesmo que ser, o Guia de operacionalização, mas tirando esses dois grandes documentos e a  
Carta de Qualidade não houve assim mais nada que me salte à memória.  

C Pesquisas na net 
Leitura de documentos: carta de 
qualidade, referencial Guia de 
operacionalização 

Foram-me dados os Referenciais, quando me disseram que eu poderia ficar neste projecto, eu 
estudei os referenciais durante as férias do verão /  Fiz leituras, houve outra coisa que eu fiz 
também que foi ir a Internet entrar no site de vários Centros Novas Oportunidades e ver as 
actividades que tinham lá feitas e tentar ver o que é que  podia fazer, o que não se podia 
fazer, etc /  vi dossiers de trabalho de outros centros.  

D Leitura dos referenciais 
Pesquisas na internet: sites de 
outros centros 

Sim.[leituras] Nada de estudar teóricos da educação de adultos ou essas coisas.  O referencial 
ocupava-nos grande parte do tempo e depois exigia-nos um grande trabalho de pesquisa de, 
por lado de situações que pudessem ser explorados, por outro lado de temas a abordar na 
perspectiva do formador.  

E Leitura do referencial 
Pesquisas  

Tentei ler a legislação, alguma literatura sobre o assunto.  F Leitura da legislação e outras coisas 
sobre o assunto 

Li uma série de material produzido pela ANQ, onde se apresentavam propostas de trabalho 
de…enfim, exactamente de desocultação das competências das pessoas.  

G Leitura de materiais da ANQ 

 
Contextos formais de 
formação. 

Fomos ter alguma formação na Universidade do Algarve (seis dias);  a formação nunca é 
suficiente.  

A Formação para as equipas de CNO 
na Universidade do Algarve 

Depois com as acções de formação que foram feitas, foi-se clarificando, digamos assim, a 
forma de trabalhar nestes processos / Quer dizer começamos a exercer muitas funções que 
na altura não tivemos, e continuamos a não ter, formação / essa formação propriamente dita, 
que já veio muito depois de termos iniciado o nosso trabalho em termos de CNO /Formação 
para as equipas de CNO. Foi no Algarve, na Universidade do Algarve (…) Em termos teóricos, 
de conhecimentos teóricos, penso que sim. [que foi suficiente] Em termos mais práticos achei 
que foi um pouco… foi um bocadito fraco.  

B Formação para as equipas de CNO 
na Universidade do Algarve 
Algumas acções de formação 
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Tivemos uma formação em Faro, durante seis dias, pronto, mas foi assim uma formação que 
nos deu o quê…? alguns tópicos de trabalho. Não foi uma formação que nos ensinasse 
propriamente a ser formador, longe disso / também nunca houve formação nenhuma, e já lá 
vai algum tempo de experiência, nem antes nem durante o correr deste ano  em que nos 
dissessem assim «cidadania para validar a competência x ou y tem de proceder desta 
forma…» nunca ninguém nos disse isso - até onde é que aquela competência vai -  portanto 
tudo depende muito daquilo que nós consideramos, da nossa interpretação / já fomos fazer 
uma [formação] a Oeiras e também fomos às Caldas da Rainha fazer uma. Mas funcionam 
todas muito centradas no mesmo.  

C Formação para as equipas de CNO 
na Universidade do Algarve 
Algumas acções de formação 

Em primeiro lugar a formação deveria ter sido dada antes de começar / Eu inicialmente não 
tive formação nenhuma, a formação que tive foi depois passado uns meses, que tivemos 
cinco dias de formação no Algarve. Foram proveitosos, porque tivemos conhecimento, 
principalmente por uma coisa: pela partilha de experiências. Não que nos 
 fosse transmitido muito conhecimento, mas as experiências das pessoas que estavam lá, de 
outros formadores, de outros profissionais, que iam falando na experiência que iam tendo 
nos centros deles, permitiu-nos enriquecer um bocadinho mais a nossa bagagem sobre isto. E 
depois também participei em vários encontros interCNO onde também havia essa partilha de 
experiências / Podia ter sido melhor. / também fiz uma acção de formação sobre os cursos 
EFA e os processos de RVCC, funcionou bem, mas poderia funcionar  muito melhor se 
houvesse uma diversidade muito maior de  formadores, de diferentes escolas, porque a 
maioria, quase todos eram formadores da nossa escola, e portanto sendo quase todos da 
nossa escola, não tínhamos muito com quem partilhar  as nossas experiências.  

D Formação para as equipas de CNO 
na Universidade do Algarve 
Algumas acções de formação 
encontros interCNO 

A formação era assim avulsa, obrigatória / nessas formações eram debitadas orientações, por 
um lado do Ministério, por outro lado da ANQ  

E Alguma formação do Ministério e 
da ANQ 

Fiz algumas formações que a escola proporcionou / A formação tem que ser contínua.  F Alguma formação que a escoa 
proporcionou 

As formações iniciais que tivemos para mim não foram suficientemente esclarecedoras / num 
organismo qualquer ligado ao Ministério da Educação que já não me lembro qual é… 
também não vim de lá particularmente elucidada /Tive uma no Algarve (…)e ai também 
aprendi pouquíssimo, foram seis dias e achei que aquilo era um bocado bater na mesma tecla 
/ tive aqui na escola duas de TIC, ligada ao processo de RVCC, aprendi alguma coisa.  
 

G Formação para as equipas de CNO 
na Universidade do Algarve 
Algumas acções de formação 
Alguma formação do Ministério da 
educação 
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Factores importantes 
para a aprendizagem 
das novas funções 

Uma boa prática, digamos assim, de formação, de contacto com os formandos serve 
também, enriquece o formador/  teria que esquecer o dito ensino formal.  

A Prática de formação 
Esquecer o ensino formal 

O único factor que foi deveras importante é a aproximação que nós temos com cada pessoa /  
uma coisa não pode existir sem a outra. Toda e qualquer prática sempre trás alguma 
componente de formação teórica, e portanto eu acho que a prática é importante, porque nos 
permite ver de uma forma mais rápida o erro / e as experiências de uns para os outros vamos 
aproveitando, vamos melhorando, vamos retirando, vamos colocando e eu acho que temos 
de estar sempre a aprender e a formação faz parte disso mesmo, as coisas vão evoluindo e 
nós temos de evoluir também.  

B O contacto com as pessoas 
A prática 
A experiência  

Foi à custa da experiência/ foi as conversas com a minha colega de trabalho na altura. Muita 
conversa, o desbravar do referencial, o tentar ler e perceber aquelas competências(…)e foi à 
base de muita interpretação pessoal.  

C A experiência  
Interacção com os colegas 
Leitura e estudo do referencial 

E eu falo também por mim, o que aprendi foi na prática mesmo, em contacto com o adulto, 
com essas orientações, não quer dizer que elas não fossem importantes, agora em termos de 
processo em si foi a prática, por vezes mesmo tentativa – erro.  

D A prática  
O contacto com os adultos 

Tentei principalmente falar com os colegas que já faziam este tipo de trabalho / foi a trabalhar 
com os colegas que eu aprendi / Mas principalmente eu aprendi praticando. Com os meus 
colegas e no dia a dia / ir praticando, ir observando  

E Interacção com os colegas 
A prática  
 

Porque como já tinha a experiência dos EFA / foi exactamente o processo de contactar com 
as pessoas, e até mesmo ter de apresentar materiais e ver o retorno que me ensinou / 
sobretudo o contacto com as pessoas, foi mesmo executar o trabalho, portanto foi começar 
um bocado «às cegas» e depois no confronto, no bom sentido, no contacto com as pessoas, 
no manobrar os trabalhos. 

F Experiência dos EFA 
O contacto com as pessoas 
A prática  
 

 
A importância dos 
contextos 
organizacionais nesta 
aprendizagem. 
 
 

Por outro lado também, não existia a melhor relação entre os formadores e a coordenadora 
do centro   
 

A 
 

Relacionamento com a 
coordenação. 
 

Em termos de formação e de acesso a esse tipo de formação, penso que sim. De facto deu [a 
coordenação] essa oportunidade de nós tirarmos outras formações. / em termos internos, 
também algumas dificuldades no relacionamento com a coordenação, também muitas vezes 
não intervinha. 

B Acesso à formação 
Relacionamento com a 
coordenação. 
 

Em termos de recursos, ainda hoje não temos materiais nossos / A formação que o centro 
propiciou, até à data, foram duas acções de formação nas quais todos nos inscrevemos / já 
foram divulgadas outras acções de formação /  por ai as coisas  até estão a funcionar. A oferta 
mesmo em termos do ME é que não será a mais favorável / ainda continua a faltar calor 
humano e comunicação entre as pessoas.  

C Acesso à formação 
Falta de comunicação 
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No aspecto físico eu acho que as condições satisfaziam, tínhamos uma sala onde podíamos 
trabalhar / A nível das vertentes superiores já a coisa não funcionou tão bem /o nosso 
trabalho nunca foi motivado, nem valorizado /  E nesse caso a escola e a coordenadora e a 
directora funcionaram, a meu ver, bem. [em termos de politica formativa] / a falta de 
valorização do nosso trabalho. 

D Condições físicas satisfatórias 
Falta de reconhecimento e 
motivação 
Acesso à formação 
 

nós tivemos vários problemas mesmo a nível de instalações e de espaço e de salas que se 
calhar nos prejudicou um pouco o nosso evoluir enquanto formadores/ 
a gestão de recursos não nos facilitou a tarefa de formador / quanto a propiciar as formações 
isso ai a escola fez o que pôde. 
 

E Condições físicas não satisfatórias 
Acesso à formação 
 

Eu considero que o Centro Novas Oportunidades tem vantagens em estar integrado numa 
escola.  

F Vantagem do CNO estar integrado 
na escola 

Não souberam as instâncias superiores, nem acompanhar, nem internar-se no nosso trabalho 
/ Nunca houve uma única palavra de apreço e por vezes é importante / nas reuniões que se 
faziam, eram reuniões em que se debitavam  informações técnico - administrativas e em que 
nunca intervinha, portanto a solicitação, por parte das instâncias superiores, digo directora e 
coordenadora, do nosso parecer relativamente a aspectos que eram muito importantes e de 
que dependia depois a eficácia. 

G Falta de comunicação. 
Falta de reconhecimento e 
motivação. 
 

 
Obstáculos 
encontrados / 
dificuldades sentidas 
 

 
Condições físicas  de trabalho… de inicio foi bastante difícil porque, enfim, numa sala só, 
havia vários formadores em atendimento com vários adultos, nomeadamente de diversas 
áreas / vinham formandos transferidos com a maior parte dos trabalhos de … já realizados e 
eu queria que eles mos demonstrassem…tive algumas rejeições.  

 
A 

 
Falta de condições físicas 
Formandos transferidos de outro 
centro com metodologias 
diferentes. 

E embora fosse um bocado difícil de perceber como é que ia validar as competências… os 
principais obstáculos sentidos da minha parte, teve a ver propriamente com as directrizes 
que vêm de cima, portanto com a instituição que regula estes, esta iniciativa, porque de 
semana a semana, por vezes de dia para dia as coisas faziam-se  de uma maneira, depois já 
não se podiam fazer assim, tinham que se fazer doutra / as dificuldades estavam era no 
excesso de trabalho, porque o nosso CNO recebeu, nomeadamente a nível do básico, 
recebeu pessoas vindas de outro CNO que entretanto encerrou e ficamos em mão com uma 
quantidade enorme de pessoas (…)foi muito difícil receber esses portefólios, ter que os ler, 
por um lado, ter que nos adaptar os métodos que eram utilizados por esse tal dito centro.  

B Falta de orientações da tutela 
(ANQ) 
Formandos transferidos de outro 
centro com metodologias 
diferentes. 
Excesso de trabalho. 
 

Uma das dificuldades que tivemos era distinguir o que era um indício ou o que era uma 
evidência de uma competência. Nunca houve ninguém dos altos teóricos que nos viesse dizer 
o que é claramente um indício e o que era uma evidência de uma competência / muitos 
portefólios para ler ao mesmo tempo.  

C Fazer a distinção entre um indicio e 
uma evidência. 
Excesso de trabalho 
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Houve muitos obstáculos. Em primeiro lugar o facto de tudo ser novo, da novidade. Em 
segundo a pouca formação que nós tínhamos. E depois tudo foi feito assim fruto da nossa 
boa vontade. E outro foi o horário / é um trabalho que não tem horas /o maior obstáculo de 
todos é o tempo / … um grande obstáculo ao desenvolvimento deste trabalho são as metas. 
O fantasma das metas não deveria existir.  

D Ser tudo novo 
Pouca formação. 
Não haver horário. 
A existência  de metas 

A maior dificuldade que eu como formador sinto é exactamente essa: avaliar competências.  E Avaliar competências  

 
A primeira tem a ver com a faixa etária… trabalhar com adultos. Há quem diga que à partida 
é mais fácil, mas nem sempre é mais fácil, e a primeira dificuldade foi essa. E depois  é a 
diversidade de tarefas que temos que de fazer.  

F Trabalhar com adultos. 
Diversidade de tarefas 

Nós tivemos dificuldades ao nível do espaço físico: era terrível trabalhar naquela sala / do lado 
da coordenação foi a situação mascarada de afirmar sistematicamente em reuniões que o 
importante era a qualidade do trabalho e que mais valia certificar poucas pessoas, desde que 
as coisas fossem feitas rigorosamente de acordo com os trâmites do processo de RVCC, e por 
outro lado, na prática, sistematicamente a mesma coordenadora a pressionar mais por via, 
perece-me das profissionais, da necessidade de cumprir metas.  
 

G Espaço físico 
Pressão das metas 

 
A importância das 
redes de saberes e 
do trabalho em 
equipa. 

 

Consulto colegas meus / Nós trabalhamos muito em equipa, nomeadamente as quatro áreas, 
reunimos bastante, trabalhamos bastante em equipa. 

A Trabalho em equipa 

Trabalhando sempre em equipa, apoiando-nos sempre uns aos outros. / Eu acho que o 
trabalho em equipa é essencial  de facto para que as pessoas consigam atingir um 
determinado patamar / as experiências de cada um e a partilha das ideias, acho que são 
situações salutares e que permitem um desenvolvimento da pessoa enquanto formador (…) 
o trabalho em equipa é de facto essencial e é muito produtivo / Pergunto, troco ideias com os 
meus colegas de equipa, como é que eles fariam, se eles estão a sentir o mesmo que eu. 

B Trabalho em equipa 
Partilha de ideias 
Muito produtivo 

Tinha mais duvidas precisava de falar mais com a minha colega e tentarmos perceber as duas 
juntas se a competência lá estava ou não / Quando temos dúvidas tiramos na reunião de 
equipa. / Mas equipa que não tenha problemas em falar, em expor os seus problemas. 
Portanto acho que a comunicação é fundamental no seio de uma equipa. 

C Trabalho em equipa 
Interacção com a colega 

Quando tinha duvidas a primeira coisa era falar com os meus colegas. / O trabalho de equipa, 
que é profundamente importante. O nós juntarmo-nos, portanto a equipa juntar-se  e discutir 
certas coisas / é fundamental o trabalho de equipa, não só a equipa da mesma área, mas a 
equipa com o profissional, é muito importante. 

D Interacção com os colegas 
Discussão  
Equipa de área e equipa 
pedagógica 

Na minha área nós somos dois formadores de STC (Sociedade, Tecnologia e Ciência), as 
grandes questões normalmente têm a ver com a tecnologia e ciência… a minha colega é de 
Físico-química… consulto-a normalmente quando tenho dúvidas. / O adulto tem de 
demonstrar competências em áreas muito diferentes, no caso do secundário em áreas muito 

E Interacção com a colega 
Indispensável ao processo 
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distintas, que obriga, e isto na perspectiva do formador, a trabalhar em equipa, Todas as 
etapas, ou melhor a maior parte das etapas do processo de RVCC obriga a que haja um 
trabalho conjunto, a que haja um trabalho de equipa, não estou a ver o processo sem haver 
um trabalho de equipa. 

Recorrendo à leitura e perguntar as coisas, como é que era e observar como é que as colegas 
faziam, principalmente assim / pergunto aos colegas ou à coordenação eventualmente. / 
Também a mais valia foi, digamos,  a partilha de experiências sobre  a forma de fazer /  a 
equipa é muito importante.  
 

F Leituras 
Interacção com os colegas 
Observação  
Partilha de experiências  
 

Alterações já 
efectuadas na prática 
como formador 
 

 

Como qualquer profissão, como qualquer ofício, digamos assim, há sempre algo a aperfeiçoar 
/ à medida que o tempo vai passando que estou a ir mais ao encontro das necessidades dos 
adultos / à medida que me fui libertando, digamos assim daqueles exercícios tipo do ensino 
formal. Ao longo dos tempos fui-me libertando dessa prática.  

A Ir mais ao encontro do adulto 
Libertando do ensino formal 

Estou constantemente a mudar os meus métodos de trabalho em função daquilo que vejo 
que não funciona com as pessoas. As pessoas são, nomeadamente os adultos, têm timings 
muito diferentes em termos de aprendizagem e desenvolvimento / Desde que comecei já fiz 
umas quantas alterações / mesmo dentro do RVC, na formação complementar… eu vejo na 
cara das pessoas que elas não estão a entender minimamente aquilo que eu estou a fazer.  

B Mudando os métodos de trabalho 
Alterações na formação 
complementar 

Já consigo descortinar certas situações de vida que permitem atingir competências que na 
altura eu achava que não / Também já alterei os guiões de trabalho.  

C Mais facilidade no reconhecimento 
de competências. 
Alteração dos guiões de trabalho. 

 Ia adaptando os materiais também e criando outros materiais que me permitissem um 
trabalho mais profícuo, um trabalho melhor.  

D Adaptação e criação de novos 
materiais. 

Estando continuamente a reformular práticas sou levado à conclusão que aquilo que faço eu 
não consigo dizer que «olha o que fiz acho que fiz bem»  

E Continuamente a reformular 
práticas 

E a leitura dos portefólios, das histórias de vida é muito mais fácil, digamos assim / E mesmo 
com os adultos fui mudando a forma de lhes pedir para desenvolver este ou outro tema.  

F Mais facilidade na leitura das 
histórias de vida e no trabalho com 
os adultos 

Fui cada vez «cedendo mais terreno» aos candidatos, procurando que efectivamente o 
trabalho deles fosse mais autónomo possível / funcionava bem a equipa dos formadores e 
nós trocávamos impressões e também os materiais de orientação e de apoio aos candidatos 
vão sendo alterados nesse sentido.  
 

G 
 

Foi dando mais liberdade e 
autonomia aos candidatos. 
Alteração dos materiais de 
orientação e de apoio. 
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Práticas reflexivas Eu noto que algumas coisas não correm da forma como eu queria ou como eu esperava, e 
muitas vezes vou para casa e vou pensar que as coisas não resultam daquela maneira e tento 
sempre da próxima vez modificar qualquer coisas a ver se… faço isso muitas vezes.  

B Reflexão depois da acção 

Tentamos tirar algumas ilações / Às vezes gostávamos que determinadas pessoas dessem 
mais, porque têm mais para dar(…) já reflectimos entre o grupo.  

C Reflexão em grupo 

Normalmente eu ia reflectindo sobre aquilo que ia fazer / é muito importante reflectir naquilo 
que os formandos põem nas suas histórias de vida e tentar ver a melhor maneira 
 de abordar esses assuntos, duma maneira que não seja negativa, que seja positiva.  

D Reflexão durante a acção. 

Eu reflicto e chego à conclusão, ou melhor, não consigo concluir se estou a fazer bem, se 
estou a fazer um bom trabalho / as conclusões não são grande coisa, mas a reflexão existe / 
começo a pensar « mas será que fiz bem?»  

E Reflexão durante a acção e sobre a 
acção. 

Muitas vezes nas sessões de júri há tempo para isso, digamos, há tempo para reflectir sobre o 
processo daquela pessoa que terminou, se foi, se correu da melhor forma, se podia ter sido 
feito de outra forma, se valeu a pena para a pessoa ter aquela certificação ou não. É uma 
prática que eu tenho.  

F Reflexão depois da acção. 

Reflicto sempre muito e é com base nisso que te estou a dizer aquilo que te digo e tenho a 
percepção da diferença ao nível da minha evolução como formador EFA e CNO desde o início 
até agora, estou muito diferente.   

G Reflexão sobre a acção. 

 
 

 

 


